
Lietuvos nacionaline t tA ( j V P)_? 0 4 ''S—, ^.Mažvydo biblioteka flLP VL^

KŪSU PASTOGĖ
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2006.03.29 Nr. 12 (2981)

Prelato E.Putrimo viešnagė Australijoje

Šiuo metu Australijoje lankosi ir didžiųjų miestų lietuvių bendruomenes lanko iš 
Kanados atvykęs prelatas Edmundas Putrimas. Kovo 12 dienų prelatas Lidcoinbc St. 
Joachim’s bažnyčioje pravedė rekolekcijas ir aukojo šv. Mišias Sydnėjaus lietuviams. 
Alio Migaus nuotraukoje - prelatas Edmundas Putrimas (centre) su Sydnėjaus 
lietuviais prie bažnyčios.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvoje - Belgijos karališkoji pora

Ar Lietuvos 
teisinai 

efektingi?
Kuršių nerijos 

nacionaliniam 
parkui vadovau
janti Aurelija 
Stancikienė įsiti
kinusi, kad Lietu
voje negalioja jo

kie įstatymai, klesti nebaudžiamumas ir 
savivalė. Ji stebisi, kad net teismas nėra vi
sagalė institucija, kurios sprendimų paisy
tų Neringoje namus statančios bendrovės.

Kaip rašo “Lietuvos žinios”, dar pra
ėjusių savaitę Preiloje buvo sparčiai sta
tomas botelis (trumpų atostogų su laivu 
pastatai) ir administracinis pastatas. Ben
drovei “Sabonis ir partneriai”, savininkas 
Arvydas Sabonis, priklausančiame bo- 
telyje, kuriame yra 16 kotedžų, vyko 
baigiamieji darbai, buvo keliamas admi
nistracinio pastato stogas. Bendrovės “Rū- 
dupis” darbų vykdytojas tvirtino, kad sta
tybos bus baigtos apie balandžio 20 d.

“Lietuvos žinių” paklausti, kodėl ne
paiso teismo sprendimo nutraukti darbus, 
“Rūdupio” atstovai tvirtino, kad jiems 
niekas neliepė sustabdyti statybą.

Po atostogų į tarnybą grįžęs Klaipėdos 
aylinkės vyriausiasis prokuroras Stanis
lovas Stulpinas pasipiktino, sužinojęs, jog 
bendrovė “Sabonis ir partneriai”, nepaisy
dama kovo 16 d. teismo sprendimo sustab
dyti statybos leidimo galiojimą, darbų ne
nutraukia. Prokuroras vakar (20/3/06) 
kreipėsi j Klaipėdos apygardos teismą su 
prašymu areštuoti visus 17 statinių.

Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 
buvo prašęs neteisėtai pastatytus statinius 
Preiloje nugriauti, tačiau teismas kovo 6 d. 
priėmė nutartį, kuria įpareigojo nutraukti 

darbus, kol bus išnagrinėtas pareiškimas 
dėl statybos leidimo panaikinimo.

Dar nepastačius visų namų, statyb
vietėje jau iškabinti reklaminiai skydai, 
kad šie namai yra pardavimui.

Aprašydami Neringos nelegalias sta
tybas “Bernardinai” sako: “Atrodo, teisybės 
Lietuvoje nebeliko. Viską užkulisiuose 
sprendžia Alvydas Sabonis, visi bijo le
gendinio krepšininko. Terorizuojami tei
sėjai. Daugelis valdininkų ir teisininkų 
bijo prasižioti, - sakė vienas uostamiesčio 
prokurorų, prašęs neminėti jo pavardės”.
Nauji horizontai Lietuvos darbo 

jėgai
Kol kas tik trys Europos Sąjungos (ES) 

senbuvės šalys - Airija, Didž. Britanija ir 
Švedija netaikė jokių apribojimų darbo jė
gai iš naujųjų ES šalių. Trys ES šalys - 
Portugalija, Ispanija ir Suomija jau pa
skelbė, kad nuo šių metų gegužės mėnesio 
greičiausiai panaikins apribojimus dirbti 
naujųjų ES šalių gyventojams. Palaipsniui 
atverti savo darbo rinką žada ir Prancūzija.

Nors šiose šalyse galima tikėtis kelis 
kartus didesnio atlyginimo negu Lietuvo
je. darbo rinkos specialistai sako, kad 
baimintis dėl didėsiančios emigracijos 
neverta.

Statistika rodo, kad Lietuva, palyginti 
su kitomis ES naujokėmis, pirmauja pagal 
emigracijos mastą. Per paskutinius 16 
nepriklausomybės metų, Lietuvą paliko 
334,000 piliečių. Tiesa, tai oficialioji 
statistika, tačiau išeivijoje atsidūrusių 
lietuvių bendruomenių vadovų nuomone, 
tai labai netikslus skaičius.

Didžiausias stabdis tolimesnei 
emigracijai yra nuolat keliami darbo 
kvalifikacijų ir vietinės kalbos mokėjimo 
reikalavimai.

Nukelta į 2 psl.

Belgijos karaliaus Alberto II ir kara
lienės Paolos vizitas Lietuvoje prasidėjo 
nuo oficialios pasitikimo ceremonijos 
Prezidentūroje ir apsikeitimo valstybi
niais ordinais bei dovanomis.

Kovo 20 d. popiet į Vilnių specialiu 
skrydžiu atskridusius Belgijos monar
chus Prezidentūros Didžiajame kieme 
pasitiko Prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona Alma.

Belgijos karališkosios poros garbei 
buvo išrikiuota garbės sargybos kuopa, 
sugroti abiejtĮ valstybių himnai. Belgijos 
monarchus Vilniuje pasitiko šviečianti 
saulė ir pavasarį pranašaujantys orai.

Už nuopelnus plėtojant Lietuvos ir 
Belgijos tarpvalstybinius ryšius bei akty
vią veiklą padedant Lietuvai integruotis į 
curoatlantines struktūras ir stiprinant 
abiejų šalių draugyste bei bendradarbiavi
mą karalius Albertas II buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandi
ne, karalienė Paola - to paties ordino Di
džiuoju kryžiumi. Beje, tarpukario Lietuvos 
apdovanojimu - Vyčio Kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinu- buvo apdovanotas kara
liaus Alberto II senelis Albertas I, valdęs 
1909-1934 metais. Prezidentas V.Adamkus 
buvo apdovanotas Leopoldo I Didžiuoju 
kryžiumi, A.Adamkienė - Karūnos Di
džiuoju kryžiumi. Belgijos monarchai 
Adamkams taip pat įteikė dvi Briuselio 
graviūras, garsių Belgijos muzikantų 
atliekamų kūrinių įrašų rinkinį ir kara
liškosios poros nuotrauką.

Belgijos monarchai iš Lietuvos parsiveš 
gintaro koljė, gintaro bokalą, papuoštą

LR Prezidentas Valdas Adamkus (pirmas iš dešinės) su žmona Alma (pirma iš kairės) 
Belgijos Karaliaus Alberto II su žmona Paola (centre) garbei surengė iškilmingą va
karienę. (Nuotrauka iš Prezidento Foto galerijos)

Rusija turi padengti žalą Lietuvai
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 

mano, kad privalu reikalauti iš Rusijos 
okupacijos žalos atlyginimo. “Yra galio
jantys įstatymai, yra mūsų tautos valia, 
išreikšta referendume, ir mes turime vyk
dyti, mes turime įgyvendinti tuos sprendi
mus”, - sakė jis “Žinių radijui”. J is pabrėžė, 
jog beveik visuose susitikimuose su Rusi
jos pareigūnais ar atstovais kelia klausi
mą dėl okupacijos žalos atlyginimo.

Prieš kelias savaites kelių politologų 
pareikšta pozicija - kuriam laikui Rusijai 
nepriminti sovietų okupacijos fakto - su
laukė Europos Parlamento nario Vytauto 

mamuto kaulo reljefu, kuriame pavaiz
duota šernų medžioklė su šunimis.

Iš Prezidentūros Belgijos karališkoji 
pora išvyko j Antakalnio kapines,kurpadėjo 
vainiką prie memorialo žuvusioms už 
Lietuvos laisvę. Vėliau įvyko karaliaus 
susitikimai su Seimo Pirmininku Artūru 
Paulausku ir Premjeru Algirdu Brazaus
ku. Vakare karališkosios šeimos garbei 
prezidentas surengė iškilmingą vakarienę.

Antradienį įvyko susitikimas su Belgi
jos bendruomene Lietuvoje, dalyvavimas 
verslo forume, ekskursija po sostinės se
namiestį, kurios metu Belgijos monarchai 
apžiūrėjo Katedrą, Gedimino pilį, šv. Onos 
bažnyčią, Aušros vartus.

Trečiadienį, paskutiniąją vizito dieną, 
karalius Albertas II ir karalienė Paola 
apsilankė Trakuose, iš kurių išvyko j Kau
ną. Po pasitikimo ceremonijos Kauno 
rotušėje ir pietų Belgijos karalius apsilan
kė Kauno technologijos universitete, o 
karalienė - M.K.Čiurlionio muziejuje. 
Vėliau jie kartu apžiūrėjo Pažaislio vie
nuolyną ir Prisikėlimo bažnyčią.

Trakuose ir Kaune Belgijos monarchus 
lydėjo Prezidentas V.Adamkus su žmona, 
iš Kauno karalius ir karalienė išskrido į 
Briuselį.

Vizito 1 „ietuvoje metu juos lydėjo še
šių Belgijos universitetų rektoriai, Kara
liškojo dvaro didysis maršalas, freilina, 
žinomi verslininkai, kultūros veikėjai, net 
36 žurnalistai.

Princas Albertas. kuriamdabar71-eri, 
Belgijos karaliumi tapo 1993. Jo šeima 
užaugino 3 vaikus. Pagal BNS

Landsbergio kritikos ir sukėlė Tėvynės są
jungos, taip pat politkalinių ir tremtinių 
organizacijų pasipiktinimą.

Rusija iki šiol atsisako pasmerkti Bal
tijos šalių sovietinės okupacijos faktą, o 
Vladimir Putin tapus Rusijos prezidentu, 
pradėta teigti, esą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacija ir aneksija buvo sava
noriškas prisijungimas prie Sovietų Są
jungos. Lietuvoje formaliai tebegalioja įs
tatymas, įpareigojantis Vyriausybę derėtis 
su Rusija dėl pusę amžiaus trukusios 
■sovietinės okupacijos žalos, kurią Lietuva 
įvertino 80-čia milijardų litų, atlyginimo.
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USE Trumpai iš visur
♦ Estijos sosti
nėje Taline mirė 76 
metų amžiaus Len
nart Meri, Estijos 
prezidentas nuo 
1992 m. spalio 5 d. 
iki 2001 m. spalio 
8 d. Buvęs politi
nis kalinys ir Sibi
ro tremtinys, Len
nart Meri sėkmin

gai vadovavo estų nepriklausomybės 
atstatymo sąjūdžiui vėliausiais Sovietų 
Sąjungos okupacijos metais.
♦ Kovo 20 d. penktos kategorijos stipru
mo ciklonas Larty nusiaubė Queensland 
valstijos šiaurinę dalį. Ypač nukentėjo 
Innisfail miestas. Daug namų sugriauta, 
beveik visi pastatai neteko stogų. Liūčių 
apsemti keliai izoliavo miestą. Beveik vi
siškai sunaikintos visą Australiją aprūpi
nančios bananų plantacijos. Apskaičiuota, 
kad ciklono Larry padaryta žala viršija vieną 
bilijoną dolerių. Innisfail srities atstatymo 
darbams vadovauti paskirtas 58 metų am
žiaus atsargos generolas Peter Cosgrove, 
buvęs Australijos kariuomenės vadas.
♦ Nuo kovo 20 d. Gudijos sostinėje Mins
ke vyksta nuolatinės demonstracijos prieš 
prezidentą Aleksander Lukašcnko, kalti
namą klastotais rinkimais užsitikrinusį 
trečią kadenciją valdžioje. Minios skan
duoja opozicijos lyderio Aleksander Milin- 
kevič vardą. Nežiūrint į vyriausybės grasi
nimus opozicijai, stebėtinai tik kovo 24 d. 
policija jėga reagavo į demonstracijas. 
Kaukėmis veidus pridengę šalmuoti po
licininkai užpuolė demonslratorių stovyklą 
Minsko miesto centre. Žmonės buvo mu
šami ir spardomi, apie 300 žmonių areš
tuoti. Demonstracijos vis dar tęsiasi.

* Kovo 22 d. baskų separatistų pogrin
džio organizacijos ETA vadovybė paskelbė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Baigusieji Lietuvos technikos ir kitas 
aukštąsias mokyklas įveiks visus jiems 
keliamus reikalavimus. Protų nutekėji
mas yra realus. I Jetuvai tai būtų dar dides
nis ekonominis nuostolis. Darbo vietų 
kūrimas Lietuvoje yra būtinas ne tik iš 
ekonominio, bet ir iš tautinio bei vals
tybinio taško žiūrint.

Lietuvos kariai Irake pateko į 
pasalą

Lietuvos LITCOM - septyni kariai, 
tarnaujantys Pietų Irake kovo 18 dieną 
pateko į pirmą, vos tragiškai nepasibaigusią 
pasalą. Daliniui važiuojant į karine bazę, 
netoli Basros miesto vartų nugriaudėjo 
stiprus sprogimas.

Manoma, kad tai galėjo suorganizuoti 
irakiečių fundamentalistai. Kad irakiečių 
kėslai buvo rimti, rodo tai, jog sprogimas 
buvo įvykdytas tarp antrosios ir trečiosios 
kolonos mašinų. Iš viso kolonoje važiavo 
astuoni visureigiai. Sprogimą galėjo 
įvykdyti nuotoliniu būdu. Sprogmuo buvo 
galingas, skirtas šarvams pramušti.

Įvykis, nepaprastai rimtas, baigėsi 
laimingai, nes nesužeistas nei vienas ka
rys. Nenukentėjo nei vienas visureigis

Klaipėdos muzikos pavasaris
31-ąjį kartą vyksiantis festivalis “Klai

pėdos muzikos pavasaris” Lietuvos mu
zikos mėgėjus sukvies į klasikinei muzikai 
skirtus renginius. Nuo 1976 m. rengiamas 
festivalis šiemet pirmą kartą skiriamas tik 
stambios formos klasikinės muzikos pro
jektams. Pasak organizatorių, 31-ojo “Klai
pėdos muzikos pavasario” programoje, vyk
siančioje kovo 25 - balandžio 28 dienomis,

Mūsų Pastogė Nr. 12, 2006.03.29, psl. 

visalaikines paliaubas savo kovoje prieš 
Ispanijos vyriausybę.
♦ Kovo 24 d. Europos Sąjunga paskelbė 
sankcijas Gudijos vadovams, ypač įvesda- 
ma suvaržymus jų ke lionėse. M inske kovo 
25 d. buvo suimtas Aleksandras Kozulin, 
vienas iš opozicijos vadovų, kandidatavu
sių prieš A Lukašenko prezidento rinki
muose. Jis buvo suimtas, kai vadovavo ei
senai, reikalaujant palcistikovo 24 d. suim
tus žmones.
♦ Kovo 24 d. Pietų Korėjos prezidentas 
Roh Moo-hyun paskyrė naują ministrą 
pirmininką - parlamentarę I lan Mycong- 
Sook. Tai pirmoji moteris Pietų Korėjos 
ministro pirmininko pareigose.
♦ Kovo 24 d. Indonezija atšaukė iš Aus
tralijos savo ambasadorių Canberroje, 
Hamzah Thayeb, tuo protestuodama prieš 
Australijos suteiktą politinį prieglobstį 42 
pabėgėliams, laiveliu atplaukusiems iš In
donezijos Papua. Indonezija tvirtina, kad 
šis Australijos žingsnis skatins masinį 
žmonių bėgimą iš Papua į Australiją. In
donezijos vyriausybė užsiminė, kad dabar 
gali sumažėti Indonezijos bendradarbiavi
mas su Australija stabdant nelegalių imig
rantų antplūdį laiveliais iš Indonezijos.
♦ Kovo 24 d. JAV vyriausybė paskelbė, 
kad Irako dokumentuose užtikta įrodymų, 
kad Rusija 2003 m. kovo mėn. informavo 
Saddam I lussein vyriausybę, pranešdama 
rusų žvalgybos išgautus JAV planus pulti 
Iraką, JAV kariuomenės taktiką ir žygia
vimo kryptis. JAV laimei, Saddam Hussein 
tai palaikęs tyčia jam teikiama klaidinan
čia informacija.
♦ Kovo 24 d.baigėsi Britų tautų Sandrau
gos žaidynės Melbourne. Sekančios žaidy
nės įvyks 2010 metais New Delhi, Indijoje. 
Žaidynių pabaigoje iš sportininkų mieste
lio slapta pasišalino 14 Sierra Leone spor
tininkų, bandydami nelegaliai čia pasilikti.

numatoma iš viso pristatyti 11 renginių, 
tarp jų - 8 koncertus ir 3 vaizdo klubus.

“Sudarant programą buvo siekiama ne 
tik išlaikyti, bet ir aktualizuoti per tris 
dešimtmečius susiformavusius išskirti
nius ir patrauklius renginio bruožus”, - 
rašoma organizatorių pranešime.

Festivalio atidarymas ir uždarymas pa
tikėtas didiesiems simfoniniams orkes
trams: “Klaipėdos muzikos pavasarį” 
pradės Valstybinis simfoninis orkestras su 
Broniumi Kutavičiumi bei jo kompozicija 
“Pavasario linksmybės”. Ekspresyvius 
LudwigovanBccthovcno koncertus forte
pijonui su orkestru atliks “apsėstuoju 
pianistu” vadinamas fortepijono virtuozas 
Alexander Palei (JAV), o diriguos orkestro 
meno vadovas ir vyriausias dirigentas Gin
taras Rinkevičius.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
simfoninis orkestras bei choras kartu su 
solistais parengė Wolfgango Amadeus 
Mozarto bei Piotro Čaikovskio kūrinių 
programą, kurią diriguos Dainius Pavi
lionis. Pranešama, jog baigiamaisiais 
festivalio akordais koncertų salės erdvę 
užpildys Nacionalinis simfoninis orkes
tras, diriguojamas meno vadovo ir vyriausio 
dirigento Juozo Domarko. Su orkestru 
muzikuos vokiečių ir japonų kilmės violon
čelininkas Danjulo Ichizaka, kuriam už 
virtuoziškumą, išskirtinį meistriškumą ir 
meninę charizmą neseniai buvo įteiktas 
“Geriausio metų jaunojo atlikėjo” prizas.

Pasak organizatorių, tradiciškai festi
valyje koncertuos Klaipėdos kamerinis 
orkestras.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_ da,ELTA, BNS, LGTTICir “Bemaidinai”.
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Emigracija iš Lietuvos silpnėja
Trys Europos Sąjungos šalys - Ispa

nija, Portugalija ir Suomija - jau paskel
bė, kad nuo šių metų gegužės greičiausiai 
panaikins apribojimus dirbti naujųjų ES 
šalių, tarp jų ir Lietuvos, gyventojams. Šie
met palaipsniui atverti savo darbo rinką 
žadą ir Prancūzija.Nors šiose šalyse gali
ma tikėtis kelis kartus didesnio atlygini
mo nei Lietuvoje, darbo rinkos specialis
tai sako, kad baimintis dėl didėsiančios 
emigracijos neverta.

“Kas norėjo, jau išvažiavo ir tose šalyse 
dirba, todėl bendram emigracijos mastui 
tai neturės didelės reikšmės”, - sakė Vil
niaus banko analitike Vilija Tarnaitė.

Ji sakė pastebinti naują tendenciją - vis 
daugiau darbdavių praneša, kad buvę jų 
darbuotojai, padirbėję užsienyje, grįžta ir 
vėl bando čia įsidarbinti. Vis dėlto ekono
mistė pripažįsta, kad išvykėliai yra vienas 
didžiausių skaudulių Lietuvos ekonomikai.

Kol kas tik trys ES senbuvės - Didžioji 
Britanija, Airija ir Švedija - netaikė jokių 
apribojimų darbo jėgai iš naujųjų ES šalių.

"frakuose statomas turizmo ir pramogų centras
„Kai šių metų pabaigoje baigsime vi

sas statybas ir pradėsime teikti ne tik 
turizmo ir pramogų, bet ir gydomosios re
laksacijos paslaugas, galėsime bandyti 
konkuruoti ir su Druskininkais”, - sakė 
Kęstutis Ramanauskas, vadovaujantis 
statomam turizmo ir pramogų centrui 
„Trasalis”. Pasak jo, šis centras turizmu ir 
pramogomis neapsiribos. Jame lankytojai 
galės ne tik sportuoti, mėgautis įvairiomis 
vandens procedūromis. Lankantys centrą 
sveikatos sutrikimus įveiks pasirinkę gy
domąjį kompleksą ar atskiras procedūras. 
Čia konsultuos gydytojai ir specialistai.

Šiuo metu Trakuose, Gedimino gatvėje, 
statomame turizmo ir pramogų centre 
pluša apie 300 statybininkų. Administra
ciniame pastate ir viešbutyje su restoranu

Eurovizijoje atstovaus “LT United”
(ELTA). Kovo 21 dieną Atėnuose 

ištraukti burtai lėmė, kad Lietuvos atstovai 
- grupė “LT United” - Eurovizijoje 
pasirodys aštuoniolikti iš 23 pusfinalyje 
dalyvaujančių grupių. Septyniolikti dainuos 
Olandijos, o devyniolikti - Portugalijos 
atstovai. Pirmasis numeris atiteko pir
mąkart Eurovizijoje dalyvaujančiai Ar
mėnijai. Lietuvių grupė dainuos “We are 
the winners”. Eurovizijos pusfinalis ir 
finalas vyks Atėnų stadione, gegužės 18 ir 
20 dienomis.

Lietuvos delegacijos vadovas Jonas 
Vilimas, stebėjęs burtų traukimo 
ceremonijų, džiaugėsi. Jo teigimu, gerai, 
kad lietuviai pasirodys vieni paskutiniųjų, 
nes tokius žiūrovai labiau įsidėmi.

Eurovizijos konkursas vyks dviem 
etapais. Iš pusfinalio į finalą pateks 10 šalių, 
kurios prisijungs prie 14 didžiųjų Euro
pos valstybių bei geriausiai pernai pa
sirodžiusių šalių, šiemet automatiškai 
užsitikrinusių vietą finale.

Tačiau Eurovizijos dainų konkurso 
rengėjai šiemet vėl sulaukė skundo iš

Lietuvoje - vasaros laikas
Lietuvoje kovo 26-osios naktį septy

niems mėnesiams buvo įvestas vasaros lai
kas.

Vasaros laikas įvedamas kasmet pas
kutinį kovo sekmadienį, trečią valandą 
nakties, laikrodžių rodykles pasukant 
vieną valandą pirmyn.

Vasaros laikas atšaukiamas spalio mė
nesio paskutinįjį sekmadienį, ketvirtą va
landą nakties, pasukant laikrodžio rodyk
lę vieną valandą atgal.

Būtent dvi pirmosios valstybės kol kas 
labiausiai vilioja darbuotojus iš Lietuvos. 
Britų statistika skelbia, kad iš visų Di
džiojoje Britanijoje dirbančių ES naujo
kių gyventojų lietuviai užima antrąją vie
tą -juos lenkia tik lenkai.

Darbo rinkos specialistai pažymi, kad 
viena pagrindinių kliūčių lietuviams įsi
tvirtinti ES šalyse yra kalbos barjeras.

Darbo biržos ekspertai taip pat sako, 
jog vargu ar verta tikėtis, kad į užsienį 
plūstels nauja išeivių iš Lietuvos banga.

Jų nuomone, gyventojų ryžtą išvažiuoti 
dirbti į užsienį sustiprintų nebent tokių 
valstybių kaip Vokietija, Austrija spren
dimai liberalizuoti savo darbo rinkas. Ta
čiau šios valstybės ir toliau ketina taikyti 
apribojimus užsieniečiams įsidarbinti.

Statistika rodo, kad Lietuva, palyginti 
su kitomis ES naujokėmis, pirmauja pagal 
emigracijos mastą. Per pastaruosius 
šešiolika metų Lietuvą paliko 334,000 
piliečių - maždaug tiek žmonių dabar 
gyvena Kaune. Pagal BNS 

bei konferencijų sale vyksta vidaus apdai
los darbai, o puošni išorės apdaila akį 
traukia jau iš tolo. Pagrindiniai rekonstruk
cijos bei statybos darbai vyksta pramogų 
centre, l iek administraciniam pastatui, 
tiek daliai centro, panaudoti sovietmečiu 
statyti pastatai. Vietomis jie išplėsti, pri
statyti, paaukštinti.

„Balandžio 29-ąją priimsime pirmuo
sius turistus iš Lenkijos, o gegužės 1-ąjąke- 
tiname atidaryti viešbutį ir restoraną”,-tei
gė K.Ramanauskas. Liepos 1-ąją numato
ma atidaryti vandens pramogų parką, ku
riame lankytojai galės pasimėgauti įvairio
mis pirtimis bei vandens procedūromis.

Kaip praneša Trakų laikraštis “Galvė”, 
visą turizmo ir pramogų centrą planuojama 
baigti iki šitj metų pabaigos. □

Lietuvos. Jame teigiama, esą Lietuvos 
atrankoje triumfavusi grupė „LT United“ 
pažeidė konkurso taisykles.

Kaip sakė Lietuvos delegacijos Euro
vizijoje vadovas Jonas Vilimas, kažkas iš 
Lietuvos parašė skundą konkurso orga
nizatoriui švedui Svante Stockselius.

„Skunde aiškinama, kad dainoje esą 
negalima vartoti žodžio „Eurovizija“. Ta
čiau S. Stockselius užtikrino, kad dėl to 
jokių priekaištų nėra“, - pasakojo J. Vi
limas.

„LT United“ lyderis Andrius Mamon
tovas į žinią apie skundą reagavo ramiai: 
„Manęs tai visiškai nestebina“.

Sava lietuvių tautinė grupė buvo įskųs
ta ir anksčiau.

Didžiausias „eurovizinis“ skandalas 
Lietuvoje kilo 2002 metais, kai atrankoje 
nugalėjusi grupė „B'Avarija“ buvo diskva
lifikuota, nes kažkas iš Lietuvos paskun
dė, jog „bavarų“ daina „We Ali“ tėra senos 
jų d ainos „Mes čia“ angliška versija. Tuomet 
į Euroviziją buvo pasiųstas antrąją vietų 
atrankoje užėmęs Aivaras Stcpukonis.

Sezoninį laiką turi dauguma Europos 
valstybių.

Sekantį savaitgalį, naktį į balandžio 2 
dieną laikas keičiamas daug kur ir 
Australijoje - bet atvirkščiai nei Lietu
voje. Įvedant žiemos laiką, laikrodžius 
pasukame vienų valandą atgal.

Tada New South Wales ir Victoria vals
tijose laiko skirtumas tarp esančio čia ir 
Lietuvos sumažėja nuo devynių iki septy
nių valandų. □
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Bendruomenės baruose
Vasario 16-oji Sydnėjuje

Sekančią dieną po susitikimo su Lie
tuvos Prezidentu, sekmadienį, vasario 26 
d., Sydnėjaus lietuvių bendruomenė pami
nėjo 1 Jetuvos Nepriklausomybės dieną.

Neturėdami savo Namų, susirinkome 
Bankstowno Sporto Klubo salėje. Po 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirminin
ko - skauto Teodoro Rotco pasisakymo, 
buvo pakviestas buvęs pirmasis Lietuvos 
Garbės konsulas Australijoje dr. Algis 
Kabaila paskaityti paskaitą. Visada Syd
nėjuje laukiamas prelegentas ir šį kartą 
jautriai, taikliai bei įdomiai apžvelgė nueitą 
kelią. Ačiū Jam.

Buvo apdovanoti Lituanistinių kursų 
geriausi mokiniai. Australijos Lietuvių 
Fondas paskyrė jiems pinigines dovanėles, 
o Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas atsiuntė sveikinimo raštus.

Meninėje dalyje gitara skambino Edis 
Barila, šoko Kristinos Rupšienės vadovau
jami jaunieji “Sūkurio” šokėjai. Susirin

Scenoje - ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras Rokas (kairėje) 
ir dalis Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” choristų.

Tik kartą gyvenime aštuoniasdešimt
Liudas Budzinauskas

Nedaugeliui iš mūsų draugų buvo lem
ta sulaukti tokio amžiaus. Tad sveikinu Juo
zą Gailių, patekusį į mano 80-mečių grupę.

Su Juozu susipažinau po karo, 1945 m. 
lietuvių stovykloje Nordlingcnc, Vokieti
joje. Tada buvome jauni, nevedę. Tėvynės 
ilgesys mus, abu žemaičius, surišo stipriai 
ir ilgam - iki to laiko, kol pats Dievulis 
mus išskirs. Kadangi Juozą pažįstu 60 
metų, tai apie kietą, bet geros širdies 
žemaitį, jo gyvenimą, darbus ir nuopelnus 
lietuvybei paminėsiu vėliau. Žinau, kad 
jubiliatas gimtadienio proga (vasario 21d.) 
gavo iš giminių, draugų iš Lietuvos bei kitų 
kraštų daugybę sveikinimų ir linkėjimų. 
Visų tų linkėjimų mintis ta pati kaip ir šio: 
Juozai,

Juk metų skaičiuoti nereikia,
Kai dega krūtinėj širdis.
Stiprybę,jėgas jie suteikia,
Tai kam juos skaičiuoti iš vis?

Tegul jie prabėga pro šalį,
Mes pasitikim tvirti,
Nes mūsų širdis turi galią -
Sutrypti tą laiką kely.

Juozo garbingą jubiliejų atšvęsti buvo 
planuota iškilmingiau, bet jo pažadai 
Irmgardai saugoti sveikatą tik grįžus iš 
ligoninės, sutrukdė tai padaryti. Jubiliejus 
buvo paminėtas tik šeimos ratelyje Shell 
klube.

Grįžtu 60 metų atgal į gražiąją Ba
variją, kur mudu su Juozu Nordlingcno ir 
Memmingeno lietuvių stovyklose praleido
me ketverius metus. Neužsidarėme savo 
kiaute, bet įsijungėme į lietuvių kultūrinį 
gyvenimą: dainavome choruose, žaidėme 
krepšinį, daug keliavome ir aplankėme 
Vokietijos aukščiausią kalną Zugspilz bei 
kitas žymesnes vielas. Nordlingcno sto
vykloje leidome humoristinį laikraštuką 
“Brikos ašis” su menininkės Nijolės Ši

kusieji šiltai priėmė programos atlikėjus. 
Neabejoju, kad už metų kitų ir Sydnėjaus 
šokėjai pasivys melbourniškius.

Minėjimą užbaigė choras “Daina”, 
diriguojant Birutei Aleknaitei ir akompa
nuojant mūsų “pusbroliui” Wojciech 
Wisniewski, padainuodami Danutės 
Jokfibauskaitės - Levickienės kompoziciją 
“Jūros aidai”, dainas “O Nemune” ir 
“Mano protėvių žemė” (žodžiai Bernardo 
Brazdžionio, muz. Broniaus Budriūno). 
Solo padainavo Vilija Burneikytė. Prita
riant publikai choras padainavo dainą 
“Gražiausios spalvos” (muz. ir žodžiai 
Kęstučio Vasiliausko).

Koncertas pabaigtas sugiedant Lietu
vos Himną.

Esame dėkingi Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei ir mūsų jaunajai kartai už 
gausų apsilankymą minėjime. Tai rodo, kad 
ir be savo Namų dar esame gyvi.

Antanas Kramilius

Juozas Gailius.

vickaites karikatūromis. O kad pagerinti 
sau gyvenimą, reikėjo ir pabizniauti juodoje 
rinkoje. Memmingenas tiek Juozo, tiek ma
no gyvenime liko nepamirštas, nes čia mes 
susiradome savo gyvenimo drauges, su 
kuriomis atšventėme 50-tąsias vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Gyvenimas vietoje 
nestovi. “Dievo Paukšteliams”( Pulgio 
Andriu.šio sugalvotas vardas) atėjo laikas 
apsispręsti j kokį kraštą „skristi”. Aš su 
Juozu pasirinkome Australiją, nes ji buvo 
toliausiai nuo komunistinės Rusijos.

Aš j Australiją atvykau 1948 m. pabai
goje ir buvau paskirtas j Canberrą, atlikti 
darbo sutartį akmenų skaldykloje. Juozas 
atvyko 1949 m. pradžioje ir geležinkelio 
priežiūros darbams buvo paskirtas į 
Geelongą. Čia jis išdirbo 40 metų - iki pat 
pensijos, kuomet jau pats buvo stoties 
viršininkas.

Sunku viską suminėti kalbant apie Juo
zo įnašą į lietuvių bendruomenės gyveni
mą Geelonge. Nors mus skyrė gana didelis

Šoka jaunosios Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių grupės “Sūkurys” šokėjos.
Abi nuotraukos Ramučio Zakarevičiaus.

Vasario 16-oji Hobarte
Nepriklausomybės paskelbimą šiais 

metais minėjome ketvirtadienį, vasario 16 
dieną. 11 valandą ryto pakėlėme Lietuvos 
ir Australijos vėliavas prie Tarptautinės 
Draugystės sienos. Vėliavą pakėlė ALB 
Hobarto Apylinkės Valdybos vicepir
mininkas Mindaugas Kožikas. Vėliavoms 
kylant sugiedojome Lietuvos Himną. 
Valdybos narė Rožė Vaičiulevičius lietu
viškai ir angliškai apibūdino šios dienos 
reikšmę. Pabaigoje padėkojo susirinku
siems (apie 20) už atvykimų. Vasario 16- 
osios paminėjimas tuo ir pasibaigė. Tru
putį pasikalbėję skirstėmės į namus, 
palikdami vėliavas plevėsuoti iki vakaro.

Koncertas
Ilgai lauktas Mclbourno choras “Dainos 

Sambūris”atskrido į 1 lobartą vasario 25 d ie
ną. Juos pasitiko keturi hobartiečiai. 
Tntmpai pasikalbėjus, dainininkai ir svečiai 
(53 žmonės) susėdo į didelį autobusą ir 
nuvažiavo į koncerto salę repetuoti.

Koncertas prasidėjo 6 vai. vakaro. ALB 
Hobarto Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Rožė Vaičiulevičius pasveikino susirin
kusius. Salėje buvo daugiau nei šimtas 
klausytojų, jų tarpe valdžios atstovai 
(surinkome $900). Dalyvavo estai ir latviai 
su pirmininkais, lenkų ir vokiečių atstovai 
ir nemažai australų. Iš lietuvių daugumoje 

Nuotraukoje-Juozas Paškevičius ir ALB Krašto Valdybos sekretorius Romas Urmo
nas prie International Wall of Friendship Hobarte.

atstumas, bet mūsų draugystės santykiuo
se to atstumo nebuvo. Todėl iš Juozo pa
sakojimų, iš Geelongo Lietuvių Bendruo
menės Kronikos ir spaudos žinau, kad 
Juozas nuo atvykimo pradžios aktyviai 
įsijungė j Bendruomenės veiklą. Jau 1949 
m. talkininkavo Kūčių vakarienės mo
sime, šoko tautinius šokius, dainavo cho
re, kvartete, sekstete ir daug valandų 
praleido Lietuvių Namų statyboje. Dides
nę savo gyvenimo dalį praleido pirminin
kaudamas įvairioms Geelongo organiza
cijoms: pvz. Dr.V. Kudirkos savaitgalio 
mokyklos tėvų komitetui (mokykloje bu
vo 4 skyriai su 45 mokiniais).Taip pat 

susirinko antroji karta ir jų vaikai. ‘Tikri” 
lietuviai, daugelis jau mirę arba ligoti, ir į 
koncertą neatvyko. Daugiau nei 30 dai
nininkų mus linksmino apie 2 valandas.

Išklausėme linksmus skaitymus, daina
vusius trio ir duetus, vyrų, moterų ir miš
raus choro atliekamas lietuviškas dainas. 
Koncertas publikai patiko ir ji gausiai plojo. 
Koncertas pasibaigė sugiedant Lietuvos 
Himną.

Sekė pirmininkės padėkos žodis daini
ninkams. o choro vadovai gavo po butelį su 
Tasmanijos vynu.

Kitoje salėje visi pasivaišino ir paben
dravo. Trumpą žodį tarė tą dieną iš Adelai
dės atskridęs AI .B Krašto Valdybos sekre
torius Romas Urmonas. Jis apsistojo Boni
faco Šikšniaus namuose. Pirmadienį svečias 
išskrido į namus.

Dėkojame choro vadovams, daininin
kams ir svečiams, kad nepabijojo vargo ir 
atvyko j Hobartą mus palinksminti. Taip pat 
dėkojame Apylinkės Valdybos nariams, 
ypač Aldonai ir I .aunccston seniūnei Irenai 
už jų įdėtą darbą, kad koncertas būtų sėk
mingas. Meno vienetai Hobarte yra labai 
laukiami. Jie išjudina mažą lietuvių kolo
niją Tasmanijoje.

Dar kartą ačiū, ačiū.
Juozas Paškevičius

suorganizavo Lituanistinius kursus. Mo
kyklos išlaikymui trūko pinigų, ypač kū
rimosi laikotarpyje.tad Juozas suorganiza
vo tuščių butelių vajų.Tuo metu geriančių
jų buvo daug ir už tuščią alaus butelį 
mokėdavo 3 penus. Vajus davė gražių pa
jamų mokyklos palaikymui. Apie butelių 
vajtj pasirodė žinutė mūsų spaudoje. Ją 
pastebėjo ir vienas tarybinis laikraštis, 
pasišaipydamas iš Gailiaus, kad būk tai 
Geelongas palaiko lietuvybę iš tuščių 
butelių. Juozui būnant ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininku, jam teko

Nukelta į 7 psl.
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Lietuviai pasaulyje
Jau atsiunčia šimtus milijonų litų

Užsienyje dirbantys lietuviai kasmet į 
tėvynę atsiunčia šimtus milijonų litų, - 
skaičiuoja ekonomikos ekspertai. Lietuvos 
2005 metų mokėjimų balanse (ataskaitoje, 
kiek pinigų iš Lietuvos buvo išvežta ir kiek 
į ją parvežama) skaičiuojama, kad priva
čių asmenį) perlaidos i Lietuvą pernai išau
go iki 600 milijonų litų - trečdaliu dau
giau nei 2004-aisiais (448 milijonai litų) ir 
beveik šešis kartus daugiau nei 2006-aisiais 
(101 milijonas litų).

„Didžioji šių perlaidų dalis - tai emig
rantų siunčiami pinigai, bet kokia tiksliai, 
nežinome. Likusi dalis yra labdaros pini
gai, diplomatų lėšos ir pan.“, - sako Lietuvos 
banko atstovas.

Banko „Nord/LB 1 Jetuva“ specialistas 
Vadimas Titarenko svarsto, kad jei emig
rantai uždirba bent po 3,000 litų per mė
nesį, o namo atsiunčia ar atsiveža bent 
šeštadalį pajamų - tai iš užsienio į Lietuvą 
kas mėnesį atkeliauja 150 milijonų litų. Jis 
remiasi prielaida, kad užsienyje yra 
300,000 naujųjų emigrantų iš Lietuvos.

„Už tuos pinigus Lietuvoje perkama 
prekių, didėja paklausa nekilnojamajam 
turtui, todėl, žinoma, emigrantai skatina ir 
kainų augimą. Ekonomiką emigrantų 
atsiųsti pinigai veikia labai teigiamai”, - 
sako V.Titarenko.

Visiškai tikslios statistikos, kiek už
sienyje dirbantys lietuviai Lietuvon atveža 
pinigų, nėra, pastebi Vilniaus banko pa
reigūnas Gitanas Nausėda. Pavyzdžiui,

Čikagos gatvei - Stanley Balzekas vardas
Šiais metais Balzcko Lietuvių Kultū

ros muziejus Čikagoje švenčia savo 40- 
metį. Muziejų įkūrė Amerikoje 1924 me
tais gimęs Stanley Balzekas, Jr.

Kita Čikagos mieste neblogai žinoma 
viela, kuri yra siejama su Balzcko pavar
de, yra Balzekas Motors automobilių 
parduotuvė. Ją dar 1919 metais įkūrė 
Stanley Balzekas, Jr. tėvas Stanley P. Bal
zekas. Tuomet tai buvo viena pirmųjų au to-

Sekso vergijos pančiuose - ir lietuvaitės
Didž. Britanijoje kasmet parduodama 

tūkstančiai merginų iš Rytų Europos ir 
kitų neturtingų šalių. Tarp jų - apie 1,200 
lietuvaičių. Už jas mokama po 3,000 - 
4,000 svanj. Pakliuvusios į priverstinės pros
titucijos tinklą lietuvės keliauja iš vienų 
nusikaltėlių ranki) į kitas. Be paso, pinigų, 
mušamos ir prievartaujamos. Ištrūkti pa
vyksta nedaugeliui. Vėliau jų laukia ilgas ir 
sunkus kelias j normalų gyvenimą.

Anglijoje šiuo metu gyvena apie 
200,000 lietuvių. Kai kurie pelno sau duo
ną prekiaudami merginomis. Paprastai 
lietuvių vaidmuo - tarpininkų, prostitučių 
tiekėjų. Tai pelningas verslas, nes už 1 auką 
mokama po 4,000 svarų. Aukomis daž
niausiai tampa merginos iš provincijos, 
neturinčios darbo, specialybės, iš neturtin
gų šeimų. Jos lengvai patiki, kad Anglijoje 
bus įdarbintos padavėjomis, prižiūrės 
vaikus ar pardavinės ledus. Deja, dažnai jau 
oro uoste jos parduodamos viešnamių 
savininkams ar prostitucijos verslu besi
verčiančioms gaujoms. Šie atima iš mergi
nų pasą, ir vergijos ratas įsisuka.

Lietuvos ambasados Didž. Britanijoje 
darbuotojai priverstinės prostitucijos au
kas vadina Vilijos mergaitėmis. Vilija Jat- 
konienė - tai ambasados pirmoji sekreto
rė, konsule. Jos teigimu, vien tik pernai 
ambasada suteikė pagalbą daugiau kaip 30 
merginų iš Lietuvos, kurios tapo prekybos 
žmonėmis aukomis. “Sunkiausia akimirka 
-kai jos pabėga iš jas nupirkusių savininkų. 
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neįmanoma apskaityti, kiek pinigų atve
žama grynaisiais.

„Labai sunku įvertinti, kiek oficiali 
statistika atspindi tikrąją padėtį. Dirban
čiųjų užsienyje yra tikrai daug, jie uždirba 
nemažai. Įvertinus tai, 600 milijonų nebe
atrodo didelis skaičius“,-sako G.Nausėda.

Kad daugėja perlaidų, patvirtina ir fi
na nsi) įmonės. Greitųjų perlaidų bendrovė 
„Western Linion” skaičiuoja 2005 metais 
iš Airijos į Lietuvą pervedusi 29% daugiau 
lėšų nei 2004-aisiais. O 2004 metais jų buvo 
pervesta 31% daugiau nei 2003-iaisiais.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir 
atpigus pinigų įskaičiavimo paslaugoms, 
pigiausia pinigus siųsti į Lietuvą tapo nau
dojantis bankų paslaugomis. Siųsti per
laidas eurais iki50,000 eurų (173,000 litų) 
iš Europos Sąjungos šalių j Lietuvą kainuo
ja tiek pat, kiek ir juos persiųsti tos šalies 
viduje, o Lietuvos bankai už gautų pinigų 
įskaitymą sąskaiton renka nedidelius 
mokesčius (pvz., SEB Vilniaus banke ar 
„Hansabanke“ - 5 litus).

Nuo šių metų pradžios užsienyje dirbę 
lietuviai nebėra įpareigoti Valstybinei 
mokesčių inspekcijai primokėti gyventojų 
pajamų mokesčio skirtumą. Šis mokestis 
Lietuvoje yra gerokai didesnis nei užsienio 
valstybėse, todėl žmonėms, apie kurių 
pajamas užsienyje sužinodavo mokesčių 
inspekcija, būdavo pateikiama nemenka 
sąskaita, kartais didesnė nei emigracijoje 
sutaupyta suma. □ 

mobilių parduotuvių Čikagoje. Šiuo metu 
šiam verslui vadovauja Stanley Balzekas, 
Jr. bei jo sūnus Stanley Balzekas III.

Čikagos miestas šiemet nusprendė 
pagerbti Stanley Balzeką, Jr. už indėlį į 
miesto kultūrinį bei verslo gyvenimą ir 
pavadinti prie muziejaus esančią 65-ąją 
gatvę Stanley Balzekas Way vardu.

Iškilmės įvyko kovo 20 dieną.
TM1I) informacija

Kartais vidury’ nakties, vilkėdamos vien 
marškinėliais. Be pinigų, dokumentų. Bū
na, važiuojame jų parsivežti j kitą Londo
no galą ar kitą miestą. I .aikinai apgyven
diname, maitiname, sutvarkome dokumen
tus, nuperkame bilietą, įsodiname i lėktuvą. 
Tenka ir savo rūbais apvilkti, kad nesu
šaltų”, - pasakoja konsule.

1 Jetuvos ambasadorius Didž. Britani
joje Aurimas'laurantas pripažįsta, kad lie
tuvių aktyvumas verbuojant ir pardavinė
jant merginas iš Lietuvos garbės mūsų šaliai 
nedaro. Tai skaudi problema. Ambasada 
siekia tarpininkauti, kad pagerintų Didž. 
Britanijos ir Lietuvos teisėsaugos institu
cijų. kitų organizacijų, dirbančių šioje sri
tyje, bendradarbiavimą, kad jis būtų tie
sioginis, efektyvus.

Anksčiau lietuvės buvo dažniau par
duodamos j kitas Europos šalis, tačiau jas 
nurungė Didž. Britanija. Čia prostitučių 
paklausa didžiulė, todėl už jas mokama 2- 
3 kartus daugiau. Šviesiaplaukės, mėlyna
kės lie tuvės patinka britams. Dėl to Angli
jos teisėsaugininkai tik apgailestauja ir 
skėsčioja rankomis - naudotis prostitučių 
paslaugomis šioje šalyje nedraudžiama.

Didž. Britanijos vidaus reikalų minis
terijos duomenimis, nuo 2003 m. sėkmin
gai išnagrinėta 14 bylų, susijusių su preky
ba žmonėmis, kuriose arba aukos, arba 
nusikaltimo organizatoriai, bendrininkai 
buvo ir lietuviai. Šiuo metu tiriama dar apie 
16 prekybos žmonėmis atvejų, kuriuose 6 
aukos yra iš Lietuvos. (Pagal “K.d.”)

Vokietijos Lietuvių Bendruomenei - 60

Nuotraukoje - koncertuoja Vasario 16-osios Gimnazijos mokiniai.

Šių metų pagrindinio Vasario 16-osios 
minėjimo metu Vokietijos Lietuvių Ben
druomenė (VLB) šventė savo 60 metų 
gyvavimo sukaktį. Vasario 8 d. įI lūttenfel- 
do Būrgerhausą susirinko daug garbingų 
svečių iš 1 Jetuvos ir Vokietijos, o lietuvių 
išeivių suvažiavo ir iš tolimiausių Vokie
tijos vietų bei iš kaimyninės Prancūzijos. 
Prieš minėjimą Hūttcnfeldo bažnyčioje 
vyko lietuviškos ekumeninės pamaldos, 
kurias pravedė I Jetuvos vyskupų konfe
rencijos delegatas Užsienio lietuvių sie
lovadai prelatas Edmundas Putrimas irev. 
kunigas Ričardas Baltulis.

Nepriklausomybės minėjimas buvo 
pradėtas Lietuvos ir Vokietijos himnais. 
Bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugž- 
dinis pasveikino garbės svečius, apžvelgė 
Bendruomenės istoriją irpristatė įspūdin
gą istorinių nuotraukų instaliaciją.

Sveikinimo žodžius tarė LR ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius,Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento 
Užsienio lietuvių skyriaus Ryšių su ben
druomenėmis poskyrio vedėja Aurelija 
Jundulienė, Krašto vyriausybės tremtinių 
įgaliotinis Rudolf Friedrich, Ilūtten- 
feldo seniūnas Walter Schmitt, SPD 
Bundestago frakcijos vardu - dr. Klaus 
Kūbler, VIJS pirmininkas Aidas Šiugž- 
dinis ir PUS pirmininkė Dalia Henke.

Vokietijos federalinio parlamento 
(Bundestag) narys Dr. Michael Meister 
perdavė CDU/CSU frakcijos sveikinimus 
ir pasakė pagrindinę minėjimo kalbą. 
“Lietuvių bendruomenė išaugo į organi
zaciją, kuri Vokietijoje gyvenantiems lie
tuviams tapo tėvyne, o vokiečiams vieta, kur 
matomas ir patiriamas lietuviškas gyve
nimas, lietuviška kultūra. Lietuvių Ben
druomenė įdėjo didelį indėlį į gerą vokie
čių - lietuvių piliečių sugyvenimą. Geri 
santykiai tarp tautų prasideda visuomet 
mažuose dalykuose, su bendravimu žmo
nių, kurie be prietarų ir su susidomėjimu 
vieni kitiem atsiveria”, - sakė prelegentas.

Po gražių sveikinimų ir linkėjimų šven

Lietuviškas maistas amerikiečių akimis
Jeigu būdamas Čikagoje norite išban

dyti lietuvišką virtuvę, įsigyti lietuviškų 
maisto produktų ar tiesiog išgirsti lietuvių 
kalbą, kavinė „Smilga“ - kaip tik jums. 
Gia anonimiškai apsilankė ir dienraščio 
„Chicago Tribūne“ žurnalistai, kurie vėliau 
laikraštyje aprašė savo įspūdžius.

Jų manymu maistas čia skanus, itin 
sotus, aptarnavimas nuoširdus, o kainos - 
nedidelės. Interjeras paprastas, bet jaukus: 
dideli medinių lentų stalai ir suolai, žve
jybiniu tinklu dekoruotos lubos.

Prie „Smilgoje“ parduodamų lietuviš
kų mėsos gaminių, sūrių, kepinių ir miš
rainių nusidriekia eilės. Norintiems pasi
stiprinti vietoje, meniu siūloma kiauši
nienė, lietiniai, cepelinai, burokėlių ir silkės 
mišrainė.

Alkoholio nėra, užtat galima pasi
mėgauti gardžia gira.

Kavinės padavėjai lietuviai, tačiau visi 
jie kalba angliškai. Aptarnaujama lėtokai. 

tės svečius džiugino Vasario 16-osios gim
nazijos mokinių tautinių šokių ratelio, cho
ro ir orkestro (vadovai: Audronė ir Gin
taras Ručiai) koncertas.

Pasibaigus oficialiai daliai šventė links
mai tęsėsi toliau. Svečiai smagiai bendravo 
vaišindamiesi lietuviškais cepelinais ir 
vokišku alumi. Svečius linksmino iš Lie
tuvos atvykęs legendinis “Vairas”.

Trumpai apie VLB istorijų
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė - 

viena stipriausių, narių skaičiumi ilgą laiką 
buvusi bene didžiausia lietuvių bendruo
menė Europoje. Ji tapo savotišku Europos 
lietuvių bendruomenes vienijančiu centru. 
Jos gyvavimo metus skaičiuojame nuo 
1946 m., kai susikūrė Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė (I.TB).

Antrojo pasaulinio karo metu į Vokie
tiją keturiomis bangomis buvo atblokšta 
per 100,000 lietuvių. Sunkiomis tremties 
sąlygomis lietuviams pabėgėliams pavyko 
sukurti ankstesnės išeivijos neregėtą sa
varankišką švietimo sistemą, leidžiami 
laikraščiai ir žurnalai, išvystytas kultūrinis 
gyvenimas. Unikaliomis viso pasaulio 
lietuvių pastangomis 1951 m. pasiektas 
vienintelės pilnos už Lietuvos ribų gimna
zijos - Vasario 16-osios Gimnazijos - 
įkūrimas ir jos išlaikymas iki šių dienų. 
Nepamirštami liks politiniai lietuvių išei
vių žygiai dėl Lietuvos laisvės ir reikšmingi 
reprezentaciniai minėjimai, šventės bei 
kultūriniai renginiai. Ir šiandien veikia Lie
tuvių Kultūros Institutas, kasmet vyksta 
Bcndntomenės darbuotojų suvažiavimai, 
leidžiamos “Informacijos”, apylinkėse 
rengiami susitikimai ir minėjimai, veikia 
tautinių šokių ir dainų rateliai, labai aktyvi 
ir Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Plačiau apie Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės istoriją su įdomia statistika, 
politinę ir šviečiamąją veiklą, kultūrinį 
gyvenimą ir sielovadą kviečiame paskaityti 
VLB svetainėje internete: www.voklb.de

Bernadeta Goštautaitė
VI .B Valdybos atstovė spaudai

bet paslaugumo tikrai nestinga. Nepriekaiš
tingai tenkinami ir ypatingi pageidavimai: 
kai du klientai, panorę pasidalinti vieną 
desertą paprašė dviejų šaukštelių, jiems 
buvo atneštas jau padalintas puikiai pa- 
servimotas desertas atskirose lėkštutėse.

Sriubų asortimentas keičiasi, daugkam 
patinka špinatų sriuba. Amerikiečiams 
žurnalistams didžiausią nuostabą kelia 
lietuviškieji cepelinai, kuriuos vienas jų 
apibūdino taip: tarkuotų virtų bulvių vir
tiniai su mėsos įdaru, primenantys futbolo 
kamuolį ne vien išvaizda, bet ir dydžiu.

Ir visa tai - už labai prieinamas kainas: 
sriuba ir salotos nuo 1.90 iki 2.90 dolerio, 
pirmieji patiekalai - nuo 2.10 iki 6.80 do
lerio, o desertai - nuo 85 amerikietiškų 
centų iki 1.90 dolerio. Pusryčius galima 
pavalgyti už 4-7 dolerius.

„Chicago Tribūne“ žurnalistų vertini
mas - trys taškai iš keturių galimų.

(Pagal DELFI)
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Iš Redakcijos pašto

LR Prezidentas Valdas Adamkus su vyriausia susi
tikime dalyvavusia sydnėjiškc Cecilija Prolicne.

Onutės Kapočienės nuotrauka.

LR Prezidentas Valdas Adamkus su jauniausiais susitikime dalyvavusiais sydnėjiš- 
kiais. Steven Markovvskei nuotraukoje iš kairės: Dailius Wilson, Juliau Wilson, LR 
Prezidentas Valdas Adamkus ir Sarah Markovvskei.

Lithuanian Studies at University of Tasmania: 
book launch and library opening

A smallfunction was held in the School 
of Government, University of Tasmania 
(Australia) to celebrate the opening of the 
1 Jthuanian Reference I .ibrary, a significant 
academic collection of publications on 
Lithuania and Lithuanian subjects, to be 
housed permanently in the School’s 
Resource Room I .ibrary. 11 was opened by

(At left), 'Two generous supporters of Lithuanian issues on the political front were in 
attendance - Tasmanian Liberal Senator and President of the Australian Senate, Senator 
the Hon Paul Calvert (foreground), and Tasmanian Shadow Attorney-General Hon 
Michael Hodgmau QC MP (second from left), along with Hon GreekConsul Dr. Alexis 
Pittas and Tasmanian Lithuanian Community President Joe Paškevičius.
(At right). Head of the School of Government, University ol Tasmania, Dr. Marcus 
llaward at the book launch of Lithuanian Studies in Australia with the book’s author, 
Dr. Algimantas Taškūnas OAM.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Dar apie 
susitikimą su LR 

Prezidentu 
Sydnėjuje

“M.P.” nr. 8 (2006.03.01) 
psl. 3, Isolda Poželaitė-Davis 
AM straipsnyje “Kur rasi pasau
lyje gražesnę panoramą, kaip 
čia" labai plačiai nušvietė syd- 
nėjiškių susitikimą su LR Pre
zidentu Valdu Adamkumi, jo 
žmona Alma, Prezidento dele
gacija ir verslininkais. Jau pasi
rodžius šiam numeriui, “Mūsų 
Pastogės” Redakcija gavo įdo
mių nuotraukų iš šio susitiki
mo.

Keletą jų spausdiname įvy
kio prisiminimui.

Andrius Žilinskas (I Ion. Lithuanian Consul 
for Victoria and Tasmania in Australia)

At the same time, Editor of “Lithuanian 
Papers” Dr. Algimantas Taškūnas launched 
his latest publication, “Lithuanian Studies 
in Australia”.
Reported by Vince Taškūnas. President 
Lith. Studies Soc., University of Tasmania

Dėl lietuviškų internetinių svetainių
2005 m. j LR Prezidentūrą kreipėsi užsienio lietuvių atstovai su prašydami interneti

nių svetainių aptarnavimo pagalbos iš Lietuvos. Buvo skundžiamasi, kad, dirbant vi
suomeniniais pagrindais, trūksta kvalifikuotos pagalbos palaikant ir kuriant lietuviškas 
internetines svetaines. Tai kvalifikuotas administravimas, apsauga nuo virusų, ryšio spartos 
užtikrinimas, konsultacinė pagalba kuriant internetines svetaines, domain vardo gavimas 
ir pan. Buvo paminėtas ir mėnesinis mokestis už puslapių talpinimą įvairiuose užsienio 
serveriuose, nors tai nėra pagrindinė problema.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras ištyrė tokias galimybes ir dabar siūlo 
užsienio lietuvių bendruomenėms, organizacijoms ir žiniasklaidai laipinti, saugoti ir 
palaikyti savo internetines svetaines Lietuvoje. Tai:

L Nemokama galimybė saugoti jau paruoštus puslapius.
2. Gauti nemokamą konsultaciją, palaikymą, aptarnavimą ir apsaugą nuo virusų.
3. Galimybė kurti puslapius naujiems centrams, organizacijoms ir pan. su visomis 
reikiamomis paslaugomis.
Prasminga ir simboliška, kad tokiu būdu virtualusis internetinis bendravimas fiziškai 

vyks per I Jetuvą. Šiais metais Lietuvių grįžimo j tėvynę informacijos centras planuoja 
perkelti arba padėti sukurti iki 50-ties lietuviškų svetainių iš įvairių pasaulio kampelių 
į Lietuvą. Norintys pasinaudoti šia galimybe turi kreiptis į Informacijos centrą ir visų 
pirma pranešti: Dabartinį svetainės adresą. Ar turit išpirktą domeną ir kada jis išpirktas? 
Kokioje platformoje internetiniai puslapiai veikia dabar (windows, Unix, linux)? Su kokiais 
produktais sukurti tinklapiai? (php, asp, hlml)? Kokios kieto disko talpos reikia serveryje? 
Ar reikalinga kažkokia ypatinga tinklapių apsauga? Ar reikalingas tinklapio turinio 
antrinės kopijos darymas? Pagarbiai, Žilvinas Beliauskas, direktorius

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras, Gedimino pr. 64, Vilnius 2600, Lietuva 
'lėl.: (3705) 2313623. Fax: (3705) 2313624. E-mail: info@lgitic.lt Tinklapis: www.lgitic.lt

Gerb. Redaktore,
Kai mes bėgome iš Lietuvos 1944 m., 

I Jetuvoje buvo plačiai paplitęs gandas, kad 
neužilgo Klaipėdoje išsikels amerikiečiai 
su anglais ir jie neleis rusams užimti Lie
tuvos. Todėl ir pabėgėliai galvojo, kad jie 
bėgo tik savaitei ar dviems ir kad netrukus 
vėl grįš namo.

Man įdomu, kas skleidė šiuos gandus? 
Kada ir iš kur jie prasidėjo? Gal kas nors 
Australijoje ar kitur jau yra bandęs šį klau
sima tyrinėti? A.T.

Gerb. Redaktore,
Perskaičius “Mūsų Pastogėje” nr. 10 

(2006.03.15) p. Genovaitės Kazokicnės 
straipsnį “Rūgštus pienas su bulvėmis”, 
prisiminiau vaikystėje skaitytą pasakėčią 
“Tėvas ir sūnus vedė asilą į turgų” (tik
riausiai daugumas prisimenate iš pradžios 
mokyklos laikų). Pasakėčios išvada - “nors 
be kailio liksi, visierjis neįtiksi”.

Esu rašęs “Mūsų Pastogėje”, kad kriti
ka yra labai reikalinga civilizuotame pa
saulyje. Kritika pakelia veiksmo kokybę 
ar tai būtų literatūra, menas, politika, re
ligija, ar tai būtų Lietuvių Bendruomenės 
veikla išeivijoje. Tačiau, kritika turi būti 
teisinga, pagrįsta faktais bei logika.

Straipsnyje “Rūgštus pienas su bulvė
mis” pirmas sakinys: “be abejo, mes visi no
rėjome susitikti su laisvos Lietuvos Prezi
dentu, pirmą kartą atvykusiu į Australiją”. 
Tai nebuvo pirmas kartas. Puikiai suprantu, 
kad su amžiumi žmogaus atmintis silpnėja, 
tačiau negaliu tikėti, kad dr. Genovaitė Ka- 
zokienė užmiršo, kad Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus į Australiją pirmą kartą 
buvo atvykęs prieš šešerius metus. Banks- 
towno Lietuvių Klube jam buvo suruošti 
iškilmingi pietūs, ten jis ir susitiko su Syd- 
nėjaus lietuvių bendruomene.

Šiuo metu Bankstowno Liet. Klubas 
persitvarkymo stadijoje, tad rengėjai turėjo 
surasti priėmimui vietą kitur. Apgailestau
ti, kad per toli nuo centro - nereikia. Sydnė- 
jaus zoologijos sodas daug arčiau nuo miesto 
centro negu Bankstownas. O $100 šių die
nų restoranų kainomis - nėra labai brangu. 
Tarp kitko,šiame Prezidento sutikime ma
čiau daug senesnio amžiaus bankstownis- 
kių lietuvių. Rūgštų pieną su bulvėmis esu 
ir aš valgęs Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos laikais, bet po 70 metų mano 
skonis maistui pasikeitė.

Dr. Genovaitę Kazokienę gerbiu už jos 
kilnius nuopelnus Lietuvos menui ir Lietu
vai. Jos kritiką visuomet vertinau kaip pla
čiai mąstančios asmenybės, tačiau tas 
“rūgštus pienas su bulvėmis” sužadino ma
no skrandžio žaizdas.

Gerb. Redaktore,
Pasiklausę ir pasiskaitę minčių apie 

LR Prezidento sutikimo pietus Sydnėju
je. mūsų Būrelis nutarė, kad per sekantį 
Prezidento vizitą mūsų tautiečiai ne tik 
visi turi jį pamatyti, bet ir visi turi būti pa
tenkinti. Mūsų manymu, garbinguose 
pietuose turi būti keturios sekcijos: pir
ma - rūgštaus pieno bei bulvių, arba tik
roji Prezidentinė sekcija, antra - atsineš
tos lėkštės sekcija, trečia - švediško sta
lo sekcija (kaina - $20. kaip būdavo 
senąjame Klube), ketvirta sekcija -po $50 
sėdint aptarnautiems prie keturkampių 
stalų arba $100 - sėdint aptarnautiems prie 
apvalių stalų.

Labai svarbu ir atitinkama moterų 
apranga. Rūgštaus pieno bei bulvių sek
cijai pritinka baltas linas, atsineštos lėkš
tės sekcijai - normalus sijonas, švediško 
stalo sekcijoje, vaikštant su maistu pirmyn 
ir atgal, galima dėvėti ir kelnes, ketvirtoje 
sekcijoje - gilus iškirpimas nugaroje (prie 
$50 stalo), toks iškitpimas ir priekyje (prie 
$100 stalo).

Sutinku būti sutikimo pietų organiza
toriumi ir eiti šias labai atsakingas parei
gas. bet apgailestauju, kad tuo metu aš 
pats turėsiu lankytis Antarktikoje.

Su gilia pagarba,
Vaclovas D.

Būrelio prezidentas

Svečias iš Lietuvos
Ne naujiena, kad svečių iš Lietuvos 

turime pastoviai. Vieni iš jų atvyksta pas 
gimines, pasisvečiuoja ir išvyksta nepalik
dami pėdsakų.

Skaitėme spaudoje, kad į Melbourną 
buvo atvykęs Vytautas I .andsbergis jaunes
nysis. Jeigu jau kas nors nežino Landsber
gio pavardės - tai tas jau nieko nežino.

Vasario 7 d. per Melbourne SBS 
lietuvišką radijo valandėlę Paulius Jokū
baitis kalbėjosi su Vytautu Landsbergiu 
jaunesniuoju. 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
girdėjau jo tėvą kalbantį tūkstantinei mi
niai Vingio parke. Ne tik mane stebino jo 
kalba, jo drąsa, nežiūrint Maskvos grąsi- 
nimų. Tik jo ir bendraminčių dėka šian
dien laisvai plevėsuoja mūsų trispalvė...

Išgirdus kalbant jo sūnų, pasitvirtina 
patarlė “obuolys nuo obels netoli krinta”. 
Sis obuolys nukrito didelis ir gražus. Vy
tauto Landsbergio jaunesniojo kalboje 
išgirdome nepaprastą patriotizmo ir mei
lės jausmą mūsų atgimusiai Lietuvai.

Antanas Krantilius
Vincas Binkis.
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Sportas
Australų sportininkus gaudė 

Kauno policija
Septyni Australijos sportininkai, da

lyvavę Lietuvoje vykusiame pasaulio jau
nių (iki 18 metų) ledo ritulio antrojo di
viziono čempionate, naktį į kovo 23 die
ną praleido Kauno policijoje. Jie buvo 
sulaikyti dėl chuliganizmo.

Policijos pareigūnus į Kauno viešbutį 
„Takioji Neris“ apie 3 valandą nakties 
iškvietė vidiniame pastato kieme esančios 
automobilių aikštelės sargas. Jis pastebėjo, 
kad per langus j mašinas mėtomi įvairūs 
daiktai.

Iš septinto aukšto j kiemą skriejo pilni 
mineralinio vandens buteliai ir mediniai 
drabužių pakabai, o nuo smūgių dužo 
automobilių stiklai. Nukentėjo penki au
tomobiliai

„Viešbučiui nuostolių, atrodo, nepa
daryta. Labiau nukentėjo automobilių sa
vininkai. Tačiau ši aikštelė mums nepri
klauso-ji išnuomota kitam verslininkui“, 
- „Lietuvos rytui“ sekantį rytą pasakojo 
viešbučio generalinio direktoriaus pava
duotoja.

Automobilių aikštelės sargas suskai
čiavo, jog nukentėjo penki automobiliai. 
Tarp jų buvo vienas visureigis, dvi „Škoda 
Octavia“. Keturios aplamdytos mašinos 
priklauso bendrovėms, o viena - kau
niečiui. Išdaužti arba suskilo automobi
lių langai, įlenkti stogai ir variklio dangčiai.

Labiausiai nukentėjo visureigis - iš

Atsisveikinant su Žemaitijos laukais
Pranas Šimkus

Perrašė duktė Ūdija Šimkutė iš palikto dienoraščio

Tęsinys iš “M.P." Nr.8
Alėjo naktis, perone išsiskirstė ke

leiviai. likome bemaž vieni. Priėjo stoties 
tarnautojai, klausia, ko mes norime. Kodėl 
nevažiavome šiuo traukiniu. Iš bilietų, ku
riuos parodėme, jie žinojo, kur mes nori
me važiuoti. Susikalbėti nemokėjome. Tik 
supratome, kad traukinys link Dirschau 
išeis tik rytoj šeštą valandą. O dabar buvo 
dvylikta valanda nakties. Turime laukti 
visą šešetą valandų. Vyrai likome prie pa
ketų, moteris su vaikais tarnautojai nusi
vedė į savo kambarius, kur šiltai galėtų 
pernakvoti. I r čia vokiečiai parodė mums 
gerą širdį, duodami šiltą nakvynę ir paža
dėdami pasakyti, kada ateis mums reika
lingas traukinys. Žinoma, ne tik pasakė, bet 
padėjo ir įlipti į vagonus, ir sunešti ryšulius.

Pagaliau traukiame toliau. Pasiekę 
Dirschau, nuėjome, kur buvo nurodyta, o 
ten vienoje salėje radome daug lietuvių. 
Galvojome, gal čia, šitame mieste, ir pa
siliksime.

Nespėjome apsiprausti, kai įėjo civilis 
vokietys ir liepė greit išeiti j kiemą su 
daiktais. Ir vis ne per daug mandagiai 
skubino: “greit, greit”. Išėjus į kiemą su 
daiktais, teko eiti atgal j stotį, vėl tempti 
savo daiktus, kurie nebuvo lengvi. 1 r kas 
svarbiausia - laiptais žemyn, aukštyn, nes 
išėjimas iš perono buvo tik tuneliais. Vėl 
susėdome į vagonus ir važiuojame, jau 
nežinodami kur. Privažiuojame Dancigą, 
dėl kurio kilo šitas karas.

Traukinys lekia toliau be sustojimo. 
Miestai susilieja į vienas su kitu. Buvusios 
Lenkijos pasienyje traukinys pagaliau 
sustoja. Vėl išlipame Gotenhafen stotyje. 
Susikrovę daiktus, išėjome iš stoties. 
Kažkiek laukiame, paskui mums liepia eiti 
ir nešti daiktus. Atsisakome, nes buvome 
mirtinai pavargę. Kurie turėjo lengvesnius 
nešulius, tik nuėjo juos nešdamiesi. o mums 
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septinto aukšto paleistas kietas daiktas 
įlenkė stogą ir suskaldė priekinį stiklą. 
Apskaičiuota, kad automobiliuisure mon
tuoti reikės beveik 8.000 litų.

Australams pramogos iš viso kainuos 
10.000 litų. Didžiąją jų dalį sportininkai 
atlygino iš karto. Su dviem automobilių 
savininkais susitarta, kad bus atsiskaity
ta vėliau.

Vėliau visi septyni australai, dalyvau
jant viešbučio vertėjai, buvo apklausti 
Centro policijos komisariate. Oficialūs 
įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo 
pareikšti tik vienam 17-mcčiui.

Nepilnametis prisipažino, kad mėtyti 
per langą kas po ranka pakliuvo - jo idėja. 
Kartu tame pačiame kambaryje buvę ko
mandos draugai neigė sekę jo pavyzdžiu.

Jaunuoliai aiškino, kad šventė pergalę 
- aukštą trečiąją vietą, kurią jie užėmė 
čempionate.

Sportininkai tikino automobilių ga
dinti nesiekę - net nežiūrėję, kur ir ant ko 
krinta išmesti buteliai ardrabužių pakabai.

Vakare australų sportininkai išskrido į 
namus. Iš Lietuvos išvyko ir įtariamasis 
viešosios tvarkos pažeidėjas.

Nusikaltimo tyrėjai teigė, kad. spren
džiant pagal surinktus įrodymus ir įtaria
mojo asmenybę, jis nuo bausmės gali būti 
atleistas.

Jstdvyga Pekarskaitė (“L.r.”)

atsiuntė vežimėlį daiktams vežti. Nuvežė j 
lagerius, kurie buvo prie pat jūros. La
geriuose buvo įvairių tautybių pabėgėlių: 
lietuvių, latvių, estų, nišų, ir kitų. Apsisto
jome lageryje drauge su keliomis lietuvių 
šeimomis. Viename kambaryje buvo 
geležinė krosnelė ir narai atsigulti po 
kelionės nuovargio. Atrodė, taip gera 
pailsėti. Vaikai buvo aprūpinti pienu.

Atsikėlę iš ryto gavome kavos bei 
duonos ir margarino. Pietums davė šilto 
maisto. Nors ir ne perdauggeras jis buvo, 
bet visgi viralas. Valgėme su malonumu, 
nes seniai buvome gavę šilto valgio, 'lėn 
pragyvenome porą parų. Ir vėl turėjome 
važiuoti toliau. Ten gavome jau ir kelionei 
maisto. Traukinys lėkė mums nežinoma 
kryptimi. Nežinojome, kur nuvažiuosime 
ir kada pasibaigs mūsų kelionė. Pagaliau 
traukinys sustojo stotyje, kuri vadinosi 
Pabaliai (Paballcn). Ten mums maistą da
lino vagonuose. Iš tyto atvežė kavą ir įdavė 
maisto davinius - gan geros dešros, duonos 
sviesto bei pyrago. Pietums geros sriubos 
irgi atvežė pre vagonų. Taip ir vagonuose 
pragyvenome dvi paras.

Naktį mūsų traukinys važiuoja toliau. 
Nežinome, kur. Pagaliau traukinys sustoja 
ant tilto. Mums liepė išlipti su daiktais. 
Nuvedė j lagerius. Tai buvo Chakovas. lėn 
taip pat radome daug visokių tautybių 
pabėgėlių: rusų, latvių, estų, net ir suomių. 
Ten maistu irgi aprūpino, bet maistas bu
vo blogesnis. Sviestas ar margarinas jau 
užteptas ant duonos. Pietų sriuba irgi ne
labai gardi. Ypač nepatiko nešvara: visur 
virtuvėje šeimininkavo rusai, o rusams, 
žinoma, nešvara - prigimtas dalykas. 
Pabėgėliams buvo paruošta pirtis gerai 
išsimaudyti.

Taip pragyvenome tris dienas. Iš ten 
pasiūlė pasirinkti, kas kur norėjo važiuoti. 
Vieni rinkosi važiuoti į Bavariją, kiti vėl į 

„kokį kitą Vokietijos kraštą. Visi stengėsi

Akimirkos iš buvusios Sporto Šventės Brisbanėje

važiuoti ten. kur turėjo giminių arba pa
žįstamų. Mes nei giminių, nei pažįstamų, 
neturėjome. Pasirinkome važiuoti į Dres- 
deną. Sakė, kad ten yra kažkokia lietuvių 
draugija, kuri rūpinasi lietviais pabėgė
liais. Čia Chakovc, kitos tautos buvo šiek 
tiek geriau organizuotos: kitomis kalbo
mis skelbė pranešimus per garsiakalbius. 
Lietuvių kalbos niekur nesigirdėjo.

Nusigabenę savo bagažus į stotį, dar 
gavome trim dienom maisto ir maisto 
kortelių. Nusipirkome bilietus ir išvykome 
į Dresdcną. Traukinys išėjo vakare, todėl 
važiuoti teko naktį. Pravažiavome įvairių 
stočių. Pagaliau atvažiavome j Dresdcno 
naujamiestį - taip buvo užrašyta stotyje. 
Nesuprantame, ar čia lipti, ar važiuoti to
liau iki kitos stoties.

Begalvojant pajudėjo traukinys, bet 
nelaimei, atgal. Paskui pamalėme, kad 
persikėlė ant kitų bėgių. Supratome, kad 
mus veža netinkama kryptimi, tai yra link 
Lcipzigo. Privažiavę stotį, lipame greit iš 
traukinio. Parodėme bilietus stoties tar- 
nuatojams. Šie mandagiai, paaiškino, kad 
reikės palaukti pusę valandos kol ateis ki
tas traukinys ir turėsime grįžti atgal. Vėl 
šiaip taip susiritome į vagonus ir atva
žiavome į Dresdeną. Išlipome iš traukinio 

ir susinešėme į stotį savo mantą. Ten susi
tikome kitų lietuvių pabėgėlių. Teiravo- 
mės apie lietuvių kokią tai draugiją. Jie 
pasakė buvo suradę, bet ten gavę tik šaltą 
atsakymą: netrurime laiko, pasieškokite 
patys vietos, kur jumgeriau patinka.

Gavę tokį atsakymą, kreipėmės į 
vokiečių draugiją pabėgėliais rūpintis. Jie 
mums parūpino pietus ir siūlė pasirūkti, į 
kokį Vokietijos kraštą norime važiuoti 
Parūpino ir nemokamą kelionę, ir dar davė 
patarimą sustoti netoli Dresdeno, Sudetų 
krašte. Su jų pasiūlimu mes ir sutikome.

Vėl sėdome į traukinį važiuoti į paskir
tą vielą. Bodcnbano stotyje turėjome 
persėsti į kitą traukinį, kurio teko laukti 
apie aštuonias valandas. Čia stoties bufe
te gavome nusipirkti šiltos sriubos be 
kortelių, ir alaus.

Atėjus mūsų traukiniui, vėl sėdome ir 
atvažiavome į mums paskirtą vietą. Išli
pome mažoje Strausnitzo stotelėje ir su 
daik-tais atsidanginome į mums paskirtą 
lagerį, kur pabėgėliai buvo įkurdinti pas 
ūkininką Francą Heiną puošnioje šokių 
salėje antrame aukšte, Strausnitzo kaime, 
Bohsu-Leipos apskrityje. Sudetų krašte.

lai buvo 1944 metų, spalio 29 dieną.
PABAIGA
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Tik kartą gyvenime...
Atkelta iš 3 psl.
suorganizuoti pirmąjį „Australijos Lietu
vių Metraštį”. Vėliau Juozui kilo mintis, 
kad reikėtų išleisti leidinį, kuris įamžintų 
Gcelongo lietuvių bendruomenės veiklos 
istoriją. Tam darbui iš bendruomenės bu
vo sudaryta veiklos rašymo komisija, kuri 
paniošė 300 puslapių knygą nuo 1948- 
1978 m. ir pavadino ją „Gcelongo Ben
druomenės Kronika”. Didžiulį darbą - 
spausdinimą mašinėle atliko a.a. Antanas 
Skėrys, bendraujant su Juozu.

Be tų paminėtų įsipareigojimų, Juozas 
priklausė Pabaltiečių Komitetui, ruošė 
Birželio trėmimų minėjimus, protestus li
tai garsino vietos dienraštyje. Jis priklausė 
„Šatrijos” skautų tuntui. Uz nuopelnus 
buvo apdovanotas ženklais.

O kiek spaudos balių su savo žmo
nelės kulminariniais gabumais bei talki
ninkaujant kitoms darbščioms bitelėms 
yra suruošęs, pelną paskirdamas “Mūsų 
Pastogei”, “Tėviškės Aidams” ir Geelon- 
go “Biuleteniui”. Dar ir šiandien jis tebėra 
abiejų laikraščių platintoju.

Po dvidešimt metų Lietuvių Namai 
pasidarė per maži, neatitiko naujų reika
lavimų, juos reikėjo padidinti, o pinigų 
trūko. Tarp kitų patalpų padidinimo pla
nų, Juozas pateikė ir savo planą su sąmata 
$10,000. Tiek kainuotų patiems savano
riškai atliekant daugumą darbų, ir su 
pasiūlymu, kad skolos išmokėjimui nuo 
renginių už bilietą kaip priedas būtų ima
mas mokestis - 50 centų. Juozo planą dau
guma priėmė, liet ne visi buvo tuo patenkin
ti. Žinoma, tai tik atėmė daug laiko, nes 
reikėjo išrinkti naują Valdybą, planus 
įregistruoti, sutelkti reikiamas lėšas ir 1.1. 
Apie šiuos sunkumus Juozas dažnai man 
pasipasakodavo ir džiaugėsi, kai 1969 m. 
Sporto Šventės baliuje be didelio susi
grūdimo galė jo pasišokti padidinto je salėje.

Po visų darbų ir rūpesčių pailsėti Juo
zas su šeima 1970 m. išvyko atostogų į 
Europą. Ten nusipirkęs autobusiuką, su 
šeima aplankė savo gimines ir draugus 
Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Ispa
nijoje. Su dideliu sunkumu gavo leidimą 5 
dienoms nuvykti į Lietuvą. Vilniuje susi
tiko su motina ir plačia gimine. Motina 
labai norė jo pamatyti gyvą Juozą, nes su
grįžę į Raseinius kareiviai (tarnavę Vie
linėje Rinktinėje) papasakojo, kad būk tai 
Juozas Gailius iš 309 bataliono žuvo kau
tynėse su lenkais. Žinoma, tai sužinojusi 
motina užprašė mišias ir palaidojo savo jau
niausią sūnelį. Susitikimą ir vėl išsiskyrimą 

Nuotraukoje - Juozas Gailius su žmona Irmgarda (priekyje kairėje) su šeima.

Parodoje - Klaipėdos žydų istorija
Vilniaus Tolerancijos centre kovo 23 d. atidaryta paroda, kurioje eksponuojami 

dokumentai ir fotografijos, pasakojančios apie žydų gyvenimą Klaipėdoje (Memelyje) 
nuo XIX a. pradžios iki Antrojo pasaulinio karo. Kaip pranešė Vilniaus Goethe’s institutas, 
medžiagą parodai apie unikalų ir menkai tyrinėtą žydų gyvenimą Klaipėdoje rinko 
vokiečių istorikė bei šios parodos koordinatorė Ruth Lciscrowitz. Medžiaga parodai 
buvo surinkta iš įvairių pasaulio šalių. Kaip skelbia parodos rengėjai, ekspozicijoje bus 
galima išvysti nemažai žydų istoriją liudijančių nuotraukų bei dokumentų (pavyzdžiui 
leidimų išvykti ar registracijos dokumentų).

su motina ir giminėmis Juozas jautriai iš
gyveno. Grįžo į Autraliją laivu, todėl tu
rėjo laiko pagalvoti ir apie savo gerbūvį: 
galvojo prie upės statyti vasarnamį, kuris 
reikalui esant būtų narių susiėjimo ir pik
niko vieta, bei namą išnuomavimui. Lie
tuvių Sąjunga, kuriai Juozas vadovavo 30 
metų, daugumai narių pageidaujant, pagal 
įstatymą buvo perorganizuota į savitarpio 
pagalbos ir labdaros organizaciją. Kad 
sutelkti lėšų, vėl buvo organizuojami ba
liai, gegužinės, kalėdiniai pobūviai su 
eglute vaikams, o iš narių ir geraširdžių 
tautiečių renkamos aukos labdaros tiks
lams. Per eilę metų Juozo sumanumo ir 
narių darbštumo dėka susidarė gražus ka
pitalas.

Lietuvai atstačius Nepriklausomybę, 
reikėjo pagalbos. Vėl buvo suruoštas ba
lius ir apylinkėje pravestas vajus, atnešęs 
$10,000 pajamų. O kiek pinigų nukeliavo 
Tremtinių namams Vilniuje, vienuoly
nams, padegėliams, vargšams, stipendi
joms, knygų leidimui ir 1.1. Senesnio am
žiaus tautiečiai, ypač viengungiai, paste
bėjo Juozo darbštumą, geraširdiškumą, 
sąžiningumą ir, pasitikėdami Juozu, savo 
testamentuose paskirdavo jį savo paliki
mų vykdytoju. Juozas sakė, kad kaip pa
likimus, jis pasiuntė giminėms i Lietuvą 
apie milijoną dolcrių.Tai tikrai milžiniš
ka parama giminėms. Tokias dorybes, kaip 
norą padėti kitiems, mylėti tėvynę, Dievą 
ir būti darbščiam, Juozas turbūt paveldė
jo iš savo tėvų. Taip pat ir darbšti, supran
tanti žmona Irmgarda drauge su juo daug 
melų dirbo lietuvybės labui. Dėl mirtingu
mo mažėjant labdaros organizacijos na
rių skaičiui ir dėl senyvo amžiaus negala
vimų, ši organizacija prieš kelis metus bu
vo likviduota ir pinigai padėti į Australijos 
Lietuvių Fondą. Procentai skirti jaunimui 
Geelonge ir Australijoje remti.

Nuo atvykimo dienos į Geelongą iki 
šiai dienai šis žemaitis nuo Raseinių 
Gcelongo lietuvių bendruomenės kultūri
niame ir visuomeniniame gyvenime išva
gojo gilią vagą ir užsitarnavo poilsio, bet 
maršalkos, korespondento ir spaudos 
platintojo pareigų tikrai ncalsisakys. Ži
noma, gyvenime būta ir skaudžių nusi
vylimų, nes visiems neįtiksi, nesvarbu, kaip 
ir ką bedarysi. Bet kiets žemaitis savo 
prisiimtas pareigas pagal žemaitišką po
sakį “nuo kuo pradėsiu, tuo ir baigsiu” 
atliko iki galo sąžiningai.

Mielas drauge. Juozai, linkiu Tau dar 
daug saulėtų gyvenimo metų, o labiausiai 
-sveikatos.

Valio sulaukus 80 metų!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo naujienos
Pereitame straipsnyje džiaugiausi dėl 

spartaus darbų tempo must) naujajame 
Klube. Šiandieninė situacija turėtų būti ne 
mažiau džiugi. Pradėjus darbus pagrindi
niam darbų vykdytojui Network Interiors, 
Klubo patalpos pasidarė panašios į 
skruzdėlyną. Vieną rytą ten nuvykęs Alis 
Migus suskaičiavo bene trisdešimt triū
siančių darbininkų. Džiugu, jog įrengimo 
darbams atlikti buvo pasirinktos soli
džios kompanijos, kurios užtikrina ne tik 
puikią darbų atlikimo kokybę, bet ir di
delę spartą, suprasdamos, kaip yra svarbu 
visai vietos lietuvių bendruomenei kuo 
greičiau turėti veikiantį Klubą. Be jau 
anksčiau minėtų atliktų darbų, šiuo metu 
jau baigiama elektros instaliacija ir kana
lizacijos tiesimas. Taip pat sulaukėme ge
rų naujienų, jogjau pradėti gaminti virtu
vės ir baro įrengimai, tad neilgai trukus bus 
pradėti montuoti ir šie dalykai.

Nuo kovo pirmos dienos iš Klubo 
Valdybos atsistatydino Denis Staitis. Jis 
buvo Lietuvių Klubo direktoriumi nuo 
2001 iki 2006 metų, bet anot jo paties, itin 
padidėjus darbų krūviui jo darbovietėje 
“Harvey Norman”, jis paprasčiausiai 
nebespėdavo rasti laiko ir Lietuvių Klu
bui, ir šeimai. Klubn Valdybos narių vardu 

Mokslinė elektroninė biblioteka sulaukia vis 
didesnio mokslo bendruomenės pripažinimo

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT gausėja naujais resursais ir sulaukia 
vis didesnio skaitytojų ir mokslinės bendruomenės pripažinimo.

Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT partnerių sąrašą papildė Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Su šia mokymo įstaiga pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis dėl mokslinių straipsnių, tyrimų, konferencijų medžiagų, monografi
jų bei archyvinių leidinių talpinimo, 'lai puikus bendradarbiavimo pavyzdys kitoms 
aukštosioms mokslo ir švietimo įstaigoms siekiant atvirumo ir tarptautinio pripažinimo.

eBiblioteka gausiai papildoma ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, ypač kolegijų, 
mokslinių ir praktinių konferencijų bei leidinių resursais. Šiuo metu pradedama laipinti 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalo „Journal of Environmental Engineering 
and Landscape Management” resursus ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio 
inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros surengtos mokslinės konferencijos 
„Baltlrib‘2005“ medžiagą. Talpinti mokslo darbus pareiškė norą ir to paties universiteto 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Ekonomikos ir vadybos fakultetai, o taip pat ir mokslininkai. 
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Pedagoginio ir Kauno Technologijos 
universitetų konferencijų rengėjais. Bibliotekoje pradėta talpinti viešosios įstaigos 
„Medicinos mini is” žurnalas „Medicinos teorija ir praktika”, o taip pat Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” leidiniai.

Norėtųsi pažymėti, kad bibliotekai suteiktos išskirtinės teisės viešinti Galinos 
Abraškevičicnės knygos “Lietuviškas pėdsakas Krymo žemėje” elektronine versiją. At
kreipiame dėmesį ir i tai, kad bibliotekoje pateiktas Krymo respublikinės M. K Čiurlionio 
lietuvių kultūros draugijos leidžiamo laikraščio „TILTAS” archyvas, kuris prieinamas tik 
Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LTskaitytojams.

Mokslinė elektroninė biblioteka pradėjo glaudų bendradarbiavimą su Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centru. Tai suteiks galimybę supažindinti 
Pasaulio lietuvių bendruomenę su Lietuvoje įgyvendinamomis programomis lygių 
galimybių plėtros srityje.

Džiaugiamės ir vis labiau augančiu skaitytojų skaičiumi. Šiandien prisiregistravusių 
nuolatinių skaitytojų yra virš 5,000, o iš viso bibliotekoje skaitytojai apsilankė daugiau nei 
135,000 kartų. Lietuviška Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LTyra skaitoma 
tokiose šalyse kaip Gvatemala, Naujoji Zelandija, Puerto Rikas ir net Libija (Didžioji 
Socialistinė Libijos Žmonių Arabiškoji Jamahiriya). Portalo www.surask.lt organizuotoje 
bibliotekų vertinimo apklausoje, skaitytojai iš 10 skiriamų taškų Mokslinei elektroninei 
bibliotekai eLIBRARY.LT skyrė maksimalų vertinimą - 10 taškų.

Kontaktinis asmuo: Algirdas Aušra, direktorius
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras 

Telefonas: (8-5) 248-1536, faksas: 248-1629, mob. tek: 8-699-16184
El.paštas: info@elibrary.lt

Af A Antanui Buškauskui 
(Tony Bush]

mirus, žmonai Nadinai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Gold Coast lietuviai

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

noriu dar kartą padėkoti Deniui už daugy
bę nuveiktų darbų ir palinkėti visokerio
pos sėkmės.

Paskutiniajame Valdybos posėdyje buvo 
nutarta ieškoti energingų bei entuziastin
gų žmonių, kuriuos galėtume pakviesti 
užimti vakuojančias Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo direktorių kėdes. Jei esate neabe
jingas lietuvių bendruomenės reikalams ir 
norite pasinerti j įdomią bei pilną iššūkių 
veiklą, tuomet susisiekite su mumis (Klubo 
koordinates rasite interneto puslapyje 
wwvv.lithuauianclub.org.au).

Šiuo metu ieškome ne vien kandidatų į 
Klubo Valdybą. Artimiausiu metu skelbsi
me konkursą Klubo vadybininko(-ės) - 
sekrctoriaiis(-ės) postui užimti. Apie kon
kurso pradžią sužinosite iš “Mūsų Pa
stogės”. na, o visa informacija bei keliami 
reikalavimai kandidatui bus publikuojami 
Sydnėjaus 1 Jetuvių Klubo interneto tink- 
lalapyje. Taip pat netrukus paskelbsime 
šeimininkės ar šeimininko vadovauti 
Klubo virtuvei konkursą. Tad sekite “Mūsų 
Pastogę”, o jei norėtumėte daugiau infor
macijos, tuomet savo klausimus adresuo
kite Sydnėjaus Lietuvių Klubui.

Petras Vegys
Sydnėjaus I jetuvių Kiūto Valdyba
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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 -1 lamiltono 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:
inathcw.stanevicius@hp.com
Pagal PUS Valdybos nutarimą į XII Kongresą Lietuvių Jaunimo Sąjungos gali siųsti 

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

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

Laukiame Jūsų!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

E-mail: slc@lithuaniauclub.org.au
www.lithuaiiiancliib.org.au

“Dainos” choristų dėmesiui
Iki šio laiko reguliarios repeticijos vyko Latvių Namuose, S t ra th field. Ten buvo pato

gi vieta, tačiau kambarys mažas. Choristo iniciatyva surasta nauja vieta RSL klube Belfield, 
kampas Pcrsic ir Bazentin Street. Nuo kovo 10 dienos repeticijos vyks šiame klube. 
Repeticijų pradžia 7.30 vai. vakaro.

Choro “Daina” Valdyba

AUŠROS TUNTO STOVYKLA
Camp Kariong, Kariong NSW

Balandžio 17 - 23 dienomis, 2006 (17- 23 April, 2006)
Registracija: Laura Bclkienė (stovyklos viršininkė) tek: 9753 0796 

arba Audrutė Markowskei tel.: 9894 5570
Laukiame visų stovykloje!

Naujas “Aušros” tunto štabas:
s. Jeronimas Brikus - tuntininkas
s. Kristina Rupšienė - adjutantė/pavaduotoja
ps. Audrutė Markowskei - iždininkė/Sescrijos vadovė
s. v. v. si. Kajus Kazokas - Brolijos vadas
ps. Laura Belkienė - vyr. skaučių vadovė/draudimo koordinatorė
ps. Edis Karp - vyčių vadas/posėdžių sekretorius
Korespondeciją siųsti adresu:

J. Bclkus, 44 Corinda St., St. Johns Park NSW 2176
Email: jbelkus@bigpond.com
Telefonas: namų: (02) 9753 0796

mobile: 0419 223 773

Antipiratinis centras - ir Lietuvoje
Lietuvoje dar šiais metais bus įkurtas antipiratinis centras, kuris kovos prieš nelegalių 

filmų, muzikinių ir kitų kūrinių platintojus. Steigti tokį centrą nutarė autorinių teisių 
organizeijų ir leidybos įmonių atstovai, pranešė 1 Jetuvos autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūra (LATGA-A).

Tikimasi, kad įkūrus naująjį centrą filmų prodiuserių, leidėjų, autorių ir gretutinių 
teisiiĮ pažeidėjams bus suduotas stiprus smūgis.

Šiuo metu Lietuvoje veikia LMIA antipiratinis centras, tačiau jis nepritaikytas visų 
organizacijų poreikiams, nes gina fiksavo asociacijos narių interesus.

Kol kas nėra nuspręsta, kas bus centro steigėjai ir finansuos jo veiklą.
LMIA duomenimis, Lietuvoje pernai iš rinkos išimta 265,700 neteisėtų muzikos įrašų, 

filmų, kompiuterinių žaidimų ir kitų intelektinės nuosavybės kūrinių ir dėl lo pradėti 
106 ikiteisminiai tyrimai.

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 c-paštas: talka@acccss.net.au

Prie įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?

alis! The young'uns have been busy! ALJS

Aukos “Musų Pastogei”
P. V. Gružauskas ACT $ 20.00 Z. Poškaitis VIC $ 35.00
Mrs. M. I anas NSW $ 15.00 K. Sasnauskas QLD $ 10.00
J. Vitartas ACT $ 10.00 B. ir J. Jonavičiai SA $ 15.00
Mrs. S. Starinskas SA $ 35.00 J. Repševičius WA $ 20.00
J. Juška VIC $ 10.00 Mrs. E. Kirby VIC $ 5.00
Mrs. A Sadauskas
Mrs. G. Jokūbaitis

VIC
VIC

$ 5.00
$ 5.00

Mrs. A. I .ozoraitis NSW $ 15.00

G. Baltutytė VIC $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. A. Vyšniauskas VIC $ 5.00 “Musų Pastogės” administracija

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

“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 Pastogės” laikinos patalpos
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:

R O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka lie patys:

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

Dalia Donicla, 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 Fiddcns 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.coin.au
Hours of Business: Mon day-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastogc
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 SI 15.00. 
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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