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Andrius Belkus - NSW jaunių golfo čempionas “Mažeikių naftai” - lyg geriau
Dar pirmadienį, balandžio 

17 d., Andrius Belkus iš ryto 
susipakavo skautišką uniformą 
bei stovyklinius reikmenis ir 
su sesute Melissa bei tėvais iš
važiavo į lietuvių skautų sto
vyklą Kariong. Tačiau jau kitą 
dieną Andrius turėjo grįžti į 
namus Sydnėjuje.

Andrius buvo pakviestas 
dalyvauti NSW valstijos Age 
Match Play čempionate, kuris 
vyko Camden Valley, Golf 
Resort.

Match Piny rungtynės yra 
labai įdomios, nes žaidžiama 
tik prieš vieną žaidėją. Žai
dėjas, kuris laimi daugiausia 
skylių (holes), yra laimėtojas. 
Rungtynės yra labai įtemptos, 
nes nesvarbu kaip blogai bežai- 
si, svarbu turėti mažiau muši
mų nei tavo priešas.

Andriuiiš pradžių labai ne-
sisekė ir pirmas rungtynes jis pralaimėjo. 
Bet po to grįžo j ritmą ir pradėjo labai ge
rai žaisti, ypač lemiamame susitikime. An
drius laimėjo “playoff” irpateko į finalą.

Žaidžiant finale, Andrius po trijų sky
lių buvo atsilikęs (0-3), tačiau nepasidavė, 
ir baigiant lošti 12 skylę jau buvo lygiomis. 
Ant 17-tos skylės pirmą sykį rungtynėse jis 
jau vedė (1-0). Nors, 18-tą skylę sužaidė 
lygiomis, tačiau laimėjo viena skyle į priekį.

Balnis Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuviai 

nesijaučia 
ES nariais

Praėjus be
veik dvejiems 
metams po Lie
tuvos įstojimo į 
Europos Sąjun
gą, dauguma gy
ventojų iki šiol 

niekaip nepajuto, kad jų šalis yra visateisė 
bloko narė. Tai rodo balandžio 20-21 die
nomis skambučių centro “Fonitel” atlikta 
500 respondentų apklausa Lietuvos did
miesčiuose -Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

Anot tyrimo 68.7% apklaustųjų niekaip 
nepajuto, kad Lietuva jau dvejus metus yra 
visateisė ES narė. Daugiausiai tų, kurie 
pajuto narystę, yra Panevėžyje (26%).

Tačiau būtent sostinėje yra daugiausiai 
(20%) tų, kurie pajuto bent minimalias 
permainas Lietuvai tapus ES nare. Iš viso 
vienokias ar kitokias permainas pajuto net 
52% studentų ar moksleivių, apie 32% 
žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą.

Nors beveik du trečdaliai (60.9%) did
miesčių gyventojų tebesijaučią esą tik 
lietuviai, jau apie trečdalis (32.5%) apklaus
tųjų jaučiasi ir lietuviais, ir europiečiais. 
Labiausiai atsakymai skiriasi nuo apklaus
tųjų amžiaus - kuo gyventojai vyresni, tuo 
labiau jie save laiko vien lietuviais. Tuo 
tarpu europiečiais (ar labiau europiečiais)

Nuntraukoje - Andrius Belkus su laimėta taure.

Taigi, Andrius Belkus tapo NSW Junior 
Match Play Champion 13 year Division.

Po taurės įteikimo Andrius susipakavo 
golfo lazdas ir grižo pas draugus atgal į 
lietuvių skautų stovyklą toliau stovyklau
ti- tik jau truputį pavargęs.

“Mūsų Pastogės” Redakcija nuoširdžiai 
sveikina Andrių Belkų su tokiu svarbiu 
laimėjimu ir linki jam tolimesnės sportinės 
sėkmės. □ 

jaučiasi jaunimas ir studentija. Iš miestų 
labiausiai europine savijauta pasižymi 
klaipėdiečiai.

Apklausa parodė, kad daugiau nei pusė 
(52.5%) didmiesčių gyventojų neketina 
važiuoti dirbti į užsienį. Tarp 18-29 metų 
žmonių ketinančiųjų važiuoti dirbti į už
sienį yra arti trečdalio, o tarp studentų - 
beveik pusė (47.6%). Kita vertus, tarp jų 
daugiausiai ir tų, kurie j užsienį norėtų iš
vykti dirbti tik trumpam. Mažiausiai dirbti 
j kitas ES šalis veržiasi šiauliečiai (8%).

Kalbant apie ES plėtrą, trečdalio (33.9%) 
apklaustųjų nuomone, per artimiausią 
dešimtmetį ES plėtra turėtų apimti visą 
Vidurio ir Rytų Europą, Turkiją bei Kau
kazą. Didžiausi ES plėtros šalininkai yra 
jaunimas (41.4%),žmonės, turintys aukštąjį 
išsilavinimą (43%) ir dirbantys valstybės 
tarnyboje (52%).

Algirdas Paleckis: Pasidalyti
Kai dairaisi po Lietuvą ir galvoji, kas 

gerai, kas blogai - ir kodėl - prieini išvadą, 
kad greta daugelio teigiamų poslinkių mes 
vis dėlto nesugebame atlikti poros pa
prastų, tačiau itin svarbių veiksmų.

Pirmiausia mes turime sutarti, kas vie
nija ir cementuoja Bendntomenę, kurios 
vardas - Lietuva. Gal tai skamba banaliai 
ar paprastai, bet paprasti dalykai sudaro 
esmę. Kai kas iš karto sakys, kad mus 
vienija kraujas, kalba ir meilė protėvių 
žemei. Jie teisūs, bet naujausia mūsų 15

Nukelta į 2 psL

Nepaisant New Yorko teismo sprendi
mo pratęsti draudimą parduoti „Mažeikių 
naftos“ akcijas, Premjeras Algirdas Bra
zauskas šiuo metu vykstančias derybas 
tarp „Jukos“ vadovybės ir Rusijos ben
drovės kreditorių dėl „Mažeikių naftos“ 
akcijų pardavimo Lietuvai, vertina teigia
mai. “Yra visiškai realių šansų kalbėtis 
apie normalų kelią parduodant akcijas, 
įsigyjant naują akcijų laikytoją ir įmonės 
savininką“, - balandžio 27 d. „Žinių radi
jui“ teigė jis

Pasak A. Brazausko, po poros dienų 
turėtų būti žinomas kreditorių ir „Jukos“

Europos pagalba Lietuvos invalidams
(ELTA). Kaune ir Klaipėdoje atidaro

mi neįgaliųjų verslo plėtros centrai, 
padėsiantys žmonėms su negalia ieškoti 
darbo. Tokie centrai pastaruoju metu buvo 
atidaryti Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Jie yra įkuriami įgyvendinant 
Europos Sąjungos projektą EQUAL.

Pasak projekto koordinatorės Jurgos 
Mataitytės, neįgaliųjų verslo plėtros cen
trų misija - teikti informacinę ir praktinę 
(konsultacinę) pagalbą neįgaliesiems, 
norintiems sukurti verslą, padėti jau eg
zistuojančioms jų įmonėms ir sociali

Pagunda skirstant ES pinigus
NMA specialistai kategoriškai prieštara-Finansines aferas tiriančių pareigūnų 

akiratyje atsidūrė Europos Sąjungos pi
nigus skirstančios Nacionalinės mokėji
mo agentūros (NMA) vadovas Saulius 
Silickas. Aukštas valdininkas buvo iš
kviestas j Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybą (FNTT). Po apklausos S. Silickui 
pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo 
tarnyba, rašo “Lietuvos rytas”.

Dienraščio žiniomis, tyrėjai turi duo
menų, kad agentūros vadovas talkino 
Pasvalio “pelėsių” gaujai. Jos nariai tikėjo
si pasisavinti apie keturis milijonus litų iš 
ES fondų. “Pelėsių” gaujos vadeivos bro
liai Gintaras ir Darius Linkevičiai prieš 
kurį laiką buvo suimti, o šiuo metu teismo 
laukia laisvėje. Jų vadovaujamos įmonės 
“Kiemeliai” bei “Vaškai” ir su “pelėsiais” 
susijusi Pasvalio bendrovė “Vikebas” dėl 
paramos kreipėsi 2005-ųjų pabaigoje.

Iš pradžių vertindami šiluos projektus

Vilniuje - tarptautinė monetų konferencija
(ELTA). Lietuvos nacionaliniame mu

ziejuje Vilniuje gegužės 3 d. prasidės 
pirmoji Tarptautinė numizmatikos (mo
netų rinkėjų) konferencija, skirta 150- 
osioms Lietuvos nacionalinio muziejaus 
metinėms pažymėti. Tą pačią dieną Se
najame Arsenale atidaroma numizmati
kos paroda “Monetų radiniai Lietuvoje”.

Vienas iš konferencijos tikslų - suži
noti apie naujausius Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės monetų radinius už Lie
tuvos ribų. Pranešimus apie savo šalių ver
tingiausius numizmatikos rinkinius skai
tys mokslininkai iš Baltarusijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Slo

derybų rezultatas. Kaina tarp Vyriausybės 
ir „Jukos“ jau yra suderinta ir yra tikimasi, 
kad ji bus priimtina ir kitiems įveltiems.

Vyriausybė iš “Jukos” tikisi išpirkti 
53.7% “Mažeikių naftos” akcijų paketą, o 
įsigytas akcijas ketina iškart parduoti dar 
pridėjusi dalį savo valdomų 21% naftos 
perdirbimo bendrovės akcijų.

Realiausiais „Mažeikių naftos“ pirkė
jais yra įvardijama Kazachstano bendrovė 
“Kazmunaigaz”, taip pat - Lenkijos naftos 
koncernas “PKN Orlen”. Dažnai teigiama, 
kad Lietuvai labiausiai priimtina yra Ka
zachstano bendrovė. □ 

nėms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant 
prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų 
konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, 
padėti neįgaliesiems susirasti darbą.

Bendra projekto vertė -1.9 mln. litų.
98% reikiamų lėšų skiria Europos Sąjunga.

J. Mataitytės teigimu, projektas truks 
trejus metus. Pinigai skirti ne tik centrų 
įkūrimui, bet ir veiklos vykdymui.

Lietuvoje apie 12% visų gyventojų turi 
įvairaus sunkumo negalias. Iš jų 57% yra 
darbingi, tačiau darbą turi tik 10% galin
čių dirbti neįgaliųjų. □ 

vo, kad su broliais Linkevičiais susiju
sioms bendrovėms būtų skiriami ES pi
nigai. Buvo nustatyta, jog sumos, kurias 
būtų reikėję mokėti, gerokai padidintos, 
todėl dalis pinigų keliautų į brolių Lin
kevičių kišenę. Tačiau tuomet iniciatyvos 
ėmęsis NMA vadovas S.Silickas priėmė 
sprendimą skirti pinigus.

Vis dėlto šis planas žlugo, kai apie jį 
sužinojo FNTT pareigūnai. Tuo metu, kai 
S.Silickas dirbo NMA direktoriaus pava
duotoju, su Kėdainh] milijonieriumi Vik
tor Uspaskich susijusioms bendrovėms 
buvo skirta apie 50 milijonų litų ES pinigų, 
-rašo“L.r.” '

Neseniai už grotų atsidūrė Lietuvos 
verslo paramos agentūros direktoriaus 
pavaduotojas Mindaugas Vilčinskas. Jis yra 
įtariamas nusikaltimais, kuriuos padarė 
skirstydamas ES pinigus NMA 2003 m.

vakijos, Ukrainos. Konferencijoje bus skai
tomi pranešimai ir apie Lietuvos Didž. 
Kunigaikštystės numizmatiką, XVIII-XX 
a. pradžios Senienų muziejų, mokslo drau
gijų ir privačius numizmatikos rinkinius 
Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose, apie 
užsienio muziejuose saugomą lituanistiką.

1855 m. Vilniuje buvo įkurtas Senienų 
muziejus. Šiuo metu Nacionalinio muzie
jaus numizmatikos skyriuje yra apie 
177,000 monetų, medalių, apdovanojimų, 
popierinių pinigų, ženklelių, žetonų ir 
plombų. Ypač vertingos kolekcijoje XIV 
a. pabaigos - XV a. pradžios Jogailos ir 
Vytauto monetos. □
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PvaSs Trumpai iš visur Už ES lėšas - pirmosios kregždės

♦ Balandžio 24 
d. australų poli
cija Honiaroje 
suėmė du Salomo- 
nų salų parlamen
to narius. Vienas iš 
jų yra kaltinamas 
grasinęs nužudyti 
keletą kitų parla
mento narių, jeišie 
balsuos už minis

trą pirmininką Rini, iškėlus nepasitikėji
mo klausimą. Antrasis kurstė parlamentą 
apsupusią minią susprogdinti parlamento 
rūmus.
♦ Balandžio 24 d. ekstremistinių pažiū
rų Irano prezidentas Mahmoud Ahma
dinejad nustebino pasaulio žiniasklaidą, 
atšaukdamas draudimą moterims stebėti 
sporto rungtynes stadionuose. Draudimas 
buvo įvestas 1979 metais, po Islamo ekstre
mistų perversmo. Prezidento pareiškimu, 
rungtynių žiūrovai vyrai geriau elgiasi, kai 
juos lydi jų šeimų nariai.
♦ Balandžio 24 d. teroristai susprogdino 
tris bombas populiariame Dahab kurorte, 
Sinajaus pusiasalyje prie Akabos įlankos. 
Žuvo 24 žmonės, sužeista virš 60, jų tarpe 
dvi australės turistės. Egipto policija su
ėmė 10 Įtariamų asmenų.
♦ Po kelias savaites trukusių masinių 
demonstracijų Nepale, karalius Gyanendra 
nusileido opozicijos reikalavimams. Ba
landžio 25 d. jis paskelbė, kad sugrąžina
mas pernai vasario mėn. paleistas parla
mentas. Septynios opozicijos partijos at
šaukė protesto demonstracijas ir ministru 
pirmininku paskyrė 84 metų amžiaus Gi
lija Prasad Koirala. Nepalo komunistai, 
pradžioje reikalavę tolimesnių protestų, 
naujų rinkimų ir naujos konstitucijos, ba
landžio 27 d. pažadėjo trijų mėnesių pa
liaubas ir nutraukė sostinės Kathmandu

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
metų istorija byloja, kad dar kažko trūksta. 
Kas vienijo ir mobilizavo Bendruomenę 
1989 m. kovojant už laisvę, tas išlieka 
šventa, bet vien tai nebegali mobilizuoti 
Bendruomenės globalizuotame XXI 
amžiuje. Reikalinga dar kažkas.

Kai kam atrodė, kad mus vienys ir gel
bės ėjimas į Vakarus, stojimas į Europos 
Sąjungą ir NATO bei vėlesnis naudojimasis 
narysčių vaisiais. Jie buvo teisūs iš dalies - 
tai vienijo nemažą dalį Bendruomenės XX 
a. paskutiniame dešimtmetyje iki pat įs
tojimų į minėtas Vakarų organizacijas prieš 
kelerius metus. Tačiau dabar minėti Kran
tai pasiekti. Reikalingi nauji.

Nors atsikovojome teisę laisvai tvarkytis 
savo Bendniomenę ir įvedėme ją į panašių 
Bendruomenių klubą, nemaža dalis Ben
druomenės narių nėra patenkinta. Vieniją 
palieka ir išvyksta į užsienį. Kiti jaučiasi 
pamiršti, nes jaučia neteisybę. Treti pri
klauso tiems 17%, kurie gyvena žemiau 
skurdo ribos. Ketvirti įniršę, kad vadinamo
jo Bendruomenės elito atstovai, užuot dir
bę dieną naktį Bendruomenės labui, viešai 
sudirbinėja vieni kitus. Penkti seniai pa
laidojo viltį, kad jie apskritai gyvena kaž
kokioje Bendruomenėje, ir tiesiog užkali- 
nėja pinigus. Tokių vis daugiau - ir tuo ma
žiau lieka pačios Bendruomenės. Taip 
norėjome nepriklausomybės, kad patys 
tampame nepriklausomi nuo Lietuvos.

Štai kodėl pats pirmutinis veiksmas - 
atšviežinti Bendruomenės „Lietuva“ ce
mentą, sutarti, kad Bendruomenės nariai 
turi dalytis ne tik kalba ir istorija, bet taip 
pat gerove ir dėmesiu.

Pasidalyti - tai svarbiausias veiksma
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blokadą.
♦ Balandžio 25 d. Šri Lankos kariuo
menės Vyriausio štabo būstinėje susisprog
dino tamilė moteris. Ji įsinešė bombą prie 
savo kūno, vaizduodama nėščią. Žuvo bent 
6 asmenys. Sunkiai sužeistas Šri Lankos 
kariuomenės vadas. Sekančią dieną Šri 
Lankos jūros ir oro pajėgos artilerija ap
šaudė sukilėlių tamilų tigrų pozicijas ne
toli Trincomalee uosto Šri Lankos šiau
rėje. Žuvo daug civilių gyventojų, keli 
tūkstančiai žmonių evakuoti.
♦ Balandžio 25 d. žemės virpėjimas 
šiaurės Tasmanijoje (2.1 balų Richterio 
skalėje) užgriovė 17 darbininkų aukso 
kasyklose prie Beaconsfield, i šiaurę nuo 
Launcestono. Keturiolika jų pasiekė saugią 
kasyklų dalį, trys liko užgriauti vieno ki
lometro gylyje. Dedamos visos pastangos 
pravalyti praėjimą. Vienoju kūnas rastas 
balandžio 26 d., o balandžio 30 d. vakare 
per prastumtą mikrofoną susisiekta su 
kitais dviem, kurie dar stebuklingai išlikę 
gyvi, nors neturi nei maisto, nei vandens. 
Tęsiasi gelbėjimo darbai.
♦ Balandžio 26 d. atsistatydino Salomonų 
salų min. pirmininkas Snyder Rini, nelauk
damas pasitikėjimo balsavimo, kai bent 4 
jo šalininkai parlamente perėjo į opozicijos 
eiles. Jis laikinai lieka pareigose, iki par
lamentas ne išrinko jo įpėdinį. Minios džiū
gauja Honiaroje.
♦ Balandžio 27 d. Gudijos opozicijos ly
deris Aleksander Milinkevičbuvo teismo 
nubaustas 15 dienų kalėjimo bausme už 
mitingo organizavimą Minske, negavus 
leidimo.
♦ Balandžio 28 d. kai kurie iš 600 atleistų
Rytų Timoro kareivių sukėlė kruvinas 
riaušes sostinėje Dili, remiami gausaus 
šalininkų būrio. Užpultos valstybinės įs
taigos, daužomi langai, deginami auto
mobiliai. □ 

žodis Lietuvoje 2006 m. Ne padalyti (tai 
komunizmas), o pasidalyti. Niekieno ne
verčiamiems. Mes per mažai apie tai kal
bame. Tai atrodo taip natūralu, kad neva 
net neverta šnekėti. Kam, jeigu žodį „soli
darumas“ visos partijos įsirašė į savo prog
ramas? Ir tuoj pasislėpė už šios skambios 
ir daugeliui nesuprantamos sąvokos.

Pavyzdį turėtų rodyti elitas. Politikai - 
priimdami pasidalijimo principą turinčius 
įstatymus, pasidalydami savo laiku ir in
formacija su rinkėjais, dažniau su jais ben
draudami, padalydami savo laiką teisingiau 
tarp tų, kurie turi galią, ir tų, kurie jos neturi, 
„deponizuodami“ politiką, kad joje nebe
liktų ponų. Vcrslininkai-pasidalydami pel
nais su darbuotojais, o įtaka -su darbuotojų 
atstovais. Žiniasklaida - pasidalydama savo 
eteriu su tais, kurie gal neturi kuo sužibėti 
bet turi ką pasakyti Bendruomenei.

Sakysite, tai tušti žodžiai? Ir klausite, 
kur veiksmai? Veiksmai bus. Jie priklauso 
nuo mūsų. Bet visada iš pradžių būna Žo
dis. Tam, kad geriau suprastume vieni kitus. 
Lietuvoje greitai nebeliks bulvių

Prognozuojama, kad lietuviškų bulvių 
atsargos išseks per du mėnesius, rašo 
dienraštis „Klaipėda“. Nors prasidėjo in
tensyvus bulvių eksportas iš kitų šalių, 
tačiau jų kainos įkandamos ne visiems 
pirkėjams. Milžiniškai išaugo ir lietuviškų 
bulvių kainos. Per metus jos pabrango net 
80%. Bulvių pabrangimo ir stygiaus pa
grindinė priežastis - menkas praėjusių 
metų derlius. Ūkininkai pernai sumažino 
bulvių pasėlius dėl 2004 m. buvusio šių dar
žovių perviršio. Prekybos centrai lietuviš
kas bulves pakeis užsienietiškomis. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,ELTA,BNS,LGmCir“Benianlbiai”.

Už Europos Sąjungos (ES) lėšas Ro
kiškyje įkurtas naujas psichiatrijos ligo
ninės reabilitacijos centras.

Centro įkūrimui vienas iš keturių ES 
struktūrinių fondų - Europos regioninės 
plėtros fondas - skyrė apie 0.5 mln. litų, 
likusią sumą - 42,000 litų - projekto 
įgyvendinimui skyrė Rokiškio psichiatri
jos ligoninė.

Už skirtas lėšas buvo rekonstruotas 
reabilitacijos centro pastatas, įrengtos jo 
patalpos, priimti nauji darbuotojai, pa
rengta reabilitacijos ir resocializacijos 
programa, kurios pagrindinis tikslas - 
ugdyti psichikos negalią turinčio asmens 
savarankiško gyvenimo įgūdžius.

“Mūsų socialinės globos įstaigos lan

Kaimynai prisibijo kaimynų
Daugybė Rusijos gyventojų bijo važiuo

ti į Lietuvą, rodo tyrimas. Į klausimą 
“Kurioje buvusioje Sovietų Sąjungos res
publikoje rusams pavojingiausia gyventi 
ar važiuoti?” net 27% apklaustųjų pami
nėjo Lietuvą.

Pavojingiausia valstybe rusai įvardijo 
Gruziją (53% respondentų), antroje vietoje 
liko Latvija (29%), trečioje - Azerbai
džanas (28%). Po ketvirtoje vietoje atsi- 
dūrusios Lietuvos - Tadžikistanas (26%). 
Estija (23%), Armėnija (20%), Turkmėnija 
(16%), Uzbekistanas (15%) ir Ukraina 
(13%).

Saugiausiomis šalimis rusai išrinko sa
vo tėvynę, Baltarusiją ir Kazachstaną. Šią 
apklausą atliko Rusijos visuomenės nuo
monės tyrimo centras.

Skurdo lygis Lietuvoje -17%
Skurdo lygis Lietuvoje 2005 metais, 

palyginti su 2004-aisiais, padidėjo vienu 
procentu ir siekė 17%, pranešė Statistikos 
departamentas.

Didžiausias skurdo lygis praėjusiais 
metais buvo kaime -žemiau skurdo ribos 
2005 metais gyveno 30% kaimo gyvento
jų. Didžiuosiuose miestuose santykinio 
skurdo lygis siekė 8%, kituose miestuose 
- 15%. Skurdo riba yra laikoma 50%

Vilniečiai dainuos Havanoje
(ELTA). Vilniaus universiteto choras 

“Pro musica” išvyko koncertuoti į Kubą, 
kur dalyvaus tarptautiniame Havanos 
festivalyje.

Choro “Pro musica” vadovė Rasa Gel- 
gotienė neabejoja, kad kubiečiams bus 
įdomu susipažinti su lietuvių muzika, nes 
savąją jie patys atlieka puikiai. “Chorų iš 
Europos Havanos festivalyje būna ne
daug. Šiemet, be mūsų, taip pat atvyks 
kolektyvas iš Islandijos, visi kiti dalyviai - 
Pietų Amerikos ir JAV chorai”, - sako ji.

Praėjusiais metais “Pro musica” Lie
tuvos klausytojams pristatė didelę ispa
niškos ir Lotynų Amerikos muzikos 
programą, o į Kubą iš šios programos veš 
tik vieną kūrinį - populiarią dainą “Te 
quiero”. prilygstančią lietuviškajai “Lietu
va brangi”. Taip pat Havanoje “Pro musi
ca” atliks lietuvių chorinės klasikos še
devrus: Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio “Kyrie”, Juozo Naujalio “In monte 
Olivetti” ir “Už Raseinių”, kompozitorių 
Jono Tamulionio ir Bangos Balakaus
kienės, Gedimino Gelgoto dainas. Choras

Nutraukta byla Juozui Petraičiui
Vilniaus apygardos prokuratūra, atlie

kanti ikiteisminį (yrimą dėl senovinių iko
nų kontrabandos, nutraukė tyrimą šioje 
byloje įtariamuoju buvusio Australijos lie
tuvio verslininko Juozo Petraičio atžvilgiu. 
Taip buvo pasielgta dėl to, kad tyrėjai ne
surinko pakankamai duomenų, jog buvęs 

kytojai bus mokomi užimtumo, socialinio 
darbo, integracijos į visuomenę įgūdžių. Iki 
šiol Rokiškyje tokios paslaugos nebuvo 
teikiamos, ir jų poreikis yra didesnis nei 
mūsų galimybės, todėl ateityje planuojame 
plėstis”, - sako Rokiškio psichiatrijos li
goninės direktorius Algimantas Liausėda

Socialinės globos įstaigoje galės lanky
lis ne tik Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
pacientai, bet ir psichikos negalią turintys 
Rokiškio bendruomenės nariai ir jų arti
mieji.

Naujajame reabilitacijos centre dirbs 
21 darbuotojas, jame socialinės reabi
litacijos paslaugomis kasdien galės 
pasinaudoti 12 psichikos negalią turinčių 
asmenų ir jų šeimos narių. □

Panaši apklausa pernai buvo atlikta ir 
Isietuvoje. Tuomet 44% Lietuvos gyvento
jų pareiškė, kad Lietuvos santykiai su 
Rusija yra blogėjantys, dar 8% mano, jog 
jie yra blogi. Tik 17% apklaustųjų įvar
dijo, kad Lietuvos santykiai su Rusija ge
rėja, dar 27% mano, jog jie yra geri.

Daugiausia Lietuvos gyventojų (68%) 
yra įsitikinę, jog geriausi Lietuvos santy
kiai yrasu Lenkija. Gerai Lietuvos piliečiai 
vertino santykius ir su kaimyninėmis Bal
tijos šalimis - Estija bei Latvija.

Net 66% respondentų teigė manantys, 
kad Lietuvos santykiai su Estija geri. Šiek 
tiek blogesniais laikomi kontaktai su ar
timiausiais kaimynais latviais. 64% ap
klaustųjų teigė, kad santykiai su Latvija ge
ri, 11 % sakė, jog jie blogėja. Q 

vartojimo išlaidų vidurkio vienam ekviva
lentiniam laikotarpiui

Pernai skurdo riba buvo 363 litai per 
mėnesį vienam vartotojui arba 979 litai per 
mėnesį namų ūkiui, susidedančiam iš 
dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų 
iki 14 metų amžiaus.

Vidutiniškai vartojimo išlaidos mais
tui namų ūkiai Lietuvoje pernai skyrė 37% 
visų vartojimo išlaidų. □

Kuboje dainuos ir Šiaurės Europos šalių 
kompozitorių kūrinius.

Iki šiol Kuboje yra koncertavę nedaug 
Lietuvos grupių. Lietuvišką muziką ten 
prieš porą dešimtmečių yra dainavę 
Lietuvos muzikos akademijos choras ir 
moterų choras “Eglė”.

Nedidukės Karibų jūros salos Kubos 
muzika padarė didžiulę įtaką ne tik lengvo 
žanro bei pramoginių šokių kultūrai, bet ir 
pasaulio chorinei muzikai. Ispanijos 
kurorte Toreviechojc jau tris dešimtme
čius vyksta habanerų - iš Kubos kilusių 
dainų konkursas.

Tarptautinį pripažinimą pelnęs Vilniaus 
universiteto choras “Pro musica” susibūrė
2004 metų balandį. Tais pačiais metais 
Ispanijoje choras tarptautiniame konkur
se iškovojo trečiąją vietą už privalomąją 
programą, kolektyvui buvo įteiktas spe
cialus prizas už geriausią sambos atlikimą.
2005 m. Lietuvos liaudies kultūros cen
tras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės 
fondas chorai “Pro musica” skyrė “Naujai 
suspindusios žvaigždės” apdovanojimą. □ 

kandidatas į Lietuvos prezidentus galėjo 
prisidėti prie kontrabandos organizavimo.

Įtarus galimu nusikaltimo padarymu 
verslininkas buvo sulaikytas Vilniaus Ge
dimino prospekte. Jis bandė sprukti nuo 
pareigūnų sportiniu automobiliu, o vėliau 
dviems paroms buvo uždarytas į areštinę.
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Bendruomenės baruose________
Sydnėjaus skautų “Židiniui” - 50 metų

Šių melų kovo 22 dieną suėjo 50 metų kaip Sydnėjujepradėjo veikti Skautų Židinys. 
Apie jo atsiradimą ir veiklą mums rašo dabar Vilniuje gyvenantis buvęs “Mūsų Pasto
gės” redaktorius v.s. Bronius Žalys. Red.

Skautybės 
sąjūdžio 
pradžia

Skautybės są
jūdžio - jaunimo 
organizacijų pra
džia - 1907 metų 
liepos 25 diena, 
kai lordas Robert 
Baden-Powell iš

Anglijos, Brownscc saloje sukvietė pir
mąją bandomąją paauglių vaikų stovyklą, 
kurioje dalyvavo 20 berniukų.

1908 metais Robert Baden-Powell pa
rašė knygą: Skautybė berniukams”. Po to 
skautiškasis judėjimas skleidėsi žaibiškai. 
1922 m. pasaulyje jau buvo įregistruoti 
1,019,205 skautai iš 32 kraštų. Pirmosios 
skautės pasirodė dar 1909 m. 1910 m. 
Anglijoje jau buvo 8,000 skaučių. Pasau
linė Skaučių Sąjunga įsikūrė 1928 m. 
Pirmieji lietuvių skautų - skaučių vienetai 
buvo Petro Jurgėlos įkurti 1917 metais 
(Pirmojo pasaulinio karo metu) Rusijoje.

Lietuvoje skautai-skautės įsikūrė 1918 
metų lapkričio 1 dieną Vilniuje. Pirmasis 
skautų vieneto vadovas - Petras Jurgėla - 
Jurgelevičius (gimęs 1901.09.30, JAV). 
Vėliau, lenkams okupavus Vilnių, skau
tiškoji veikla persikėlė į Kauną, iš kur ji 
greit pasklido po visą Lietuvą.

Lietuvą okupavus sovietams, skautiš
koji veikla 1940 metų liepos 20 dieną bu
vo likviduota, nors kai kuriose vietovėse 
slaptai veikė vienas kitas Brolijos viene
tas. Lietuvių Skautų Sąjunga (1-SS) atkurta 
1945 metų liepos 25 dieną pokario Vo
kietijoje ir kaip tokia iki šiol veikia Eu
ropoje, Amerikoje ir Australijoje, nors ne
pripažinta Tarptautinės skautų organi
zacijos.

Lietuvos skautai (kelios organizacijos) 
atsikūrė Lietuvai ką tik atstačius 
nepriklausomybe-1991 m Tarptautinėje 
skautų organizacijoje įregistruota tik 
Lietuviškoji skautija.

Senieji .skautai
Po Antrojo pasaulinio karo pasaulio 

skautų šeimoje susidarė dideli skaičiai 
skautų - skaučių, baigusių aktyvųjį skauta- 
vimą, bet norinčių ir toliau nenutraukti 
ryšių su skautų sąjūdžiu. Daugelyje vals
tybių pradėjo kurtis senųjų skautų bei 
skaučių židiniai. 1948 metais Anglijoje 

Nuotraukoje - Pirmasis LSS Skautų Židinys Seligenstadte (Vokietija) 1948 m. Priekyje 
sėdi iš kairės: Algė Jančytė (Makauskienė, N. Zelandija), Sofija Rimavičiūtė (Jelionienė, 
JAV), Kazys Domarkas (JAV), Vladė Maciejauskienė (JAV). Stovi iš kairės: Vytautas Ma- 
cįjauskas (Macys, JAV), Aldona Cvirkaitė (Pitkunigienė, JAV), Juozas Racibarskas (JAV), 
Aldona Kulnytė (JAV), Jonas Zinkus (Australija), Cezaris Gaidelevičius (Australija) ir 
Kęstutis Miliūnas (JAV). Nuotrauka daryta 1949 m. sausio 9 dieną.

įsikūrė Senųjų skautų B.P. gildija, pradė
jusi veikti kaip dalis Britų Skautų Sąjun
gos. 1950 metais ji tapo savarankiška, 
atskira organizacija. Vienur, kaip pvz. 
Danijoje, senieji skautai susibūrė į miš
rius vienetus, kitur juos sudaro tik vyrija, 
kaip pvz. Anglijoje.

Senųjų skautų tikslai
Tai vyčiavimą baigusių bei kitų šakų 

skautų, peržengusių 23 m. amžiaus ribą 
(pas mus, t.y. LSS Australijos rajone - nuo 
26 metų), sambūris, kurio tikslas duoti 
neaktyviems sąjungos nariams galimybę 
palaikyti ryšius su skautiškuoju sąjūdžiu, 
puoselėti skautų idealus, dalintis su jau
nesniaisiais turimu skautavimo patyri
mu, teikti skautiškajam sąjūdžiui bei 
vienetams reikiamą paramą, remti lietu
vybės išlaikymą užsienyje, steigiant savait
galio mokyklas, organizuojant stovyklas, 
kursus, leidžiant skautiškus leidinius ir t.t.

Senųjų skautų vienetų -židinių nariai 
“laikosi skautų įstatų, įžodžio ir:

1. stengiasi sukurti asmeninę pa
saulėžiūrą ir gyvenimo būdą,

2. pažinti savo silpnybes ir jų stengtis 
išvengti,

3. gerbti kitų įsitikinimus,
4. palaikyti ir stiprinti savo sveikatą,
5. visur ir visada laikytis krikščioniš

kos moralės dėsnių, ypatingai su antrąja 
lytimi.

6. gilintis savo versle, ir
7. pirma atlikti pareigas ir tik paskui 

reikalauti teisių”.

Lietuvių senųjų skautų 
atsiradimas

LSS pirmuosius nutarimus senųjų skau
tų reikalu padarė 1948 metų sausio 18-19 
dienomis Homeburge. Vokietijoje, vykusio 
IŽŠS vadovų susvažiavimo metu. Neužilgo 
po to - 1948 metų vasario 15 dieną - 
įsisteigė ir pirmasis senųjų Skautų Židi
nys - D.P. stovykloje, Seligenstadte, 
Vokietijoje, pasivadinęs “Gerojo darbe
lio židiniu”.

Likimo taip jau buvo lemta, kad pora 
pirmojo lietuvių skautų židinio steigėjų - 
Jonas Zinkus ir Cezaris Gaidelevičius - 
pokario emigracijos vėjų blaškomi, atsi
dūrė Australijoje. Iš čia ir prasidėjo pir
masis, lietuvių senųjų skautų judėjimas.

Tęsinys kitame MP N r.

Geelongo židiniečių sueiga
Šiais metais, sausio 29 

d., sekmadienį, Geelongo 
židiniečiai susirinko į su
eigą pirmą kartą. Į sueigą 
susirinko virš trisdešimt 
židiniečių ir svečių.

Židinio tėvūnas brolis 
Liudas pasveikino visus 
susirinkusius ir trumpai iš
vardino praėjusių metų 
nuveiktus darbus.

Sueigoje dalyvavo ir 
neseniai iš Sydnėjaus su
grįžę į savo seną lizdą Bi
rutė ir Vytautas Vaitkai.

Js Vytautas Vaitkus yra 
Geelongo skautų įkūrėjas. 
1950 m. buvo įsteigta DLK 
Vytenio Mišrioji Draugo
vė. Jos steigėjas ir pirma
sis draugininkas - v. vi. Vy
tautas Vaitkus.

Sueigoje dalyvavo ir svečių iš JAV. Tai 
- Laima ir Jonas Vosyliai. Laima yra irgi 
“kilusi” iš Geelongo. Laima Jonušaitė bu
vo viena iš geriausių Geelongo lietuvių 
sporto klubo “Vytis” krepšininkių, ne kar
tą žaidusi Geelongo miesto ir Australijos 
lietuvių moterų rinktinėse.

Dalyvavo ir svečiai iš Melbourne - bro
lis Antanas bei sesės - Giedrė ir Lidija.

Nuotraukoje - sueigoje dalyvavę Geelongo židiniečiai ir svečiai.

Trish O’Brien 
XzGareth Koch 

cello and guitar duo

Gareth Koch, the 
son of Irena Vilnonytė, 
will give a Concert Tour.

Gareth is the 
founder of the classical 
guitar quartet 
SAFFIRE. who won the 
ARIA award in 2004 
for “Best Classical 
Album”. He is preparing 
for an overseas tour 
with SAFFIRE as soon 
as they release their 
next CD later this year. 
This is his first tour 
with a cellist. Their CD 
is also to be released 
soon.

The cellist Trish 
O’Brien was previously 
the lead cellist with the 
Sydney Symphony 
Orchestra.

Irena Grant,
President, 

World Music Radio 
NEMBC Tasmanian

Rep. Women’s 
Committee 

Co-ordinator
Lithuanian Community N.Tas. http://worldmusicradio.nel.net/

Po sueigos sekė vaišės. Iš kairės: Vytautas Vaitkus, Birutė 
Vaitkienė ir Giedrė Kaladienė.

Oficialioji sueigos dalis buvo trumpa, nes 
laukė skanumynai Vienbalsiai buvo nutar
ta - kepti Užgavėnių blynus.

Pagal tradiciją, sueiga buvo užbaigta 
sugiedant “Lietuva brangi”. Ta pačia pro
ga buvo atšvęsta ir praėjusių meti; veikla. 
Prie vaišių stalo ilgai dalinomės įspū
džiais, ypatingai buvo malonu pabendrau
ti su svečiais, kurių seniai nebuvom matę.

Židinietis Kaja
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Lietuviai pasaulyje

Kiek Airijoje užsirašė lietuviais?
Balandžio 23 d. Airijoje vykęs gyvento

jų surašymas greičiausiai tiksliai neatsa
kys į klausimą, kiek lietuvių gyvena šioje 
šalyje. Čia įsikūrę mūsų tautiečiai jau 
sekančią dieną neabejojo, kad atotrūkis 
tarp tikrojo skaičiaus ir oficialios statisti
kos bus didelis.

Pavyzdžiui, Airijos lietuvių elektroni
nio pašto konferencijoje iš anksto buvo 
skelbiama, kad daugelis lietuvių nedaly
vaus surašyme ir nepatars to daryti drau
gams. Sklido gandai apie neigiamus 
padarinius, kurių esą gali patirti vis dar 
nelegaliai dirbantys lietuviai, jei užpildys 
surašymo anketą.

Airijos Lietuvių Bendruomenė paskel
bė lažybas, kas tiksliausiai atspės statisti
kos nustatytą tautiečių skaičių. Geriau
sioms orakulams buvo žadamas prizas.

Bendruomenės pirmininkas Linas 
Jakučionis „Lietuvos rytui“ sakė, kad taip 
buvo siekiama sudominti surašymu visus 
Airijoje gyvenančius lietuvius.

Lažybose dalyvavo 39 žmonės. Mažiau
sias statymas - už tai, kad Airijoje gyvena 
2,981 lietuvis, didžiausias - kad pusė mi
lijono. Kiti spėjo tarp 20,000 ir 200,000.

LJakučionio spėjimu, Airijoje gyvena 
120,000 lietuvių, bet jis neabejojo, kad 
surašymas parodys tik kokius 30,000.

Toks spėjimas grindžiamas prieš pen
kerius metus šioje šalyje vykusiu gyven
tojų surašymu. Tuomet, LJakučionio 
žiniomis, Airijoje gyveno ne mažiau kaip 
30,000 lietuvių, o surašymo duomenys 
skelbė tik tūkstantį. Bendruomc nės vadovo 
manymu, suskaičiuoti, kiek yra lietuvių 
Airijoje, neįmanoma.

Lietuvos liberalų sąjūdžio skyrius Ai
rijoje paskelbė kreipimąsi į čia gyvenan
čius lietuvius: „Tautiečiai, (rodykime, kad 
mes esame ir kad mūsų daug“.

Kreipimesi teigiama, kad Lietuvos 
valdžia vis dar neigia naujosios migracijos 
mastus, vaizduodama, jog tokia problema 
neegzistuoja, ir taip išsižada į užsienį Iš
vykusių savo piliečių.

Skyriaus pirmininkas Mindaugas Vi

Išvykusieji grįžta - bet dar negausiai
Apie masinę lietuvių emigraciją pas

taruoju metu kalbama daug. Bet žmonės 
Lietuvą ne tik palieka, bet ir į ją imigruo
ja. Štai per 2005 metus į Lietuvą atvyko 
6,800 imigrantų. 70% iš jų - Lietuvos 
piliečiai Vis dėlto apie lietuvių emigran
tų grįžimą į tėvynę kalbėti dar per anksti.

Iš 6,800 žmonių, pernai imigravusių į 
Lietuvą, „tikrų“ imigrantų, t.y. užsienio 
šalių piliečių, buvo tik 30%. Didžiausią da
lį tarp jų sudaro imigrantai iš rytinių Lie
tuvos kaimynių: Baltarusijos (329 žmonės), 
Rusijos (294) ir Ukrainos (251).

Likusi dalis - apie 70% visų imigrantų 
-yra į tėvynę sugrįžę lietuviai. Kaip ži
nių agentūra „Omni.lt“ sužinojo Statisti
kos departamente, Lietuvos piliečiai, už
sienyje pragyvenę 6 mėnesius ar daugiau, 
grįžę į tėvynę jau yra fiksuojami kaip imi
grantai

Tokių „imigrantų“ pernai daugiausiai 
atvyko iš Didžiosios Britanijos (1168 
žmonės), Vokietijos (575), Rusijos (523), 
JAV (428) ir Airijos (421). Galima numa
nyti, kad iš Rusijos į Lietuvą grįžta buvę 
tremtiniai arba rusų tautybės asmenys, 
gyvenę Lietuvoje anksčiau ir turintys čia 
nuosavybės. O iš Vakarų valstybių grįžtan
čių lietuvių srautą reikėtų vertinti kaip 
užsidirbti išvykusių tautiečių reemigraciją.

Vis dėlto džiūgauti, kad svetur laimės 
ieškoję lietuviai jau ima grįžti į tėvynę, būtų 

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2006.05.03, psl.4

dugiris patyrė, kad labai daug lietuvių su
rašymą suvokė kaip priverstinį ir jo vengė. 
Surašymo dieną visi Liberalų sąjūdžio 
nariai privalėjo paskambinti bent 10 
lietuvių, pranešti, kad dalyvauti surašyme 
nėra pavojinga, ir paprašyti juos pildyti 
anketą. Toks asmuo buvo raginamas savo 
ruožtu paskambinti dar 10 lietuvių.

Lietuvos statistikos departamentas su 
Airijos statistikos tarnyba susitarė, kad 
Vilnius gaus suvestinę surašymo medžia
gą apie ten gyvenančius lietuvius. Statisti
kos departamentas išvertė į lietuvių kalbą 
anketą, kurią iki sekmadienio vakaro turė
jo užpildyti Airijoje gyvenantys lietuviai.

Aštuonių puslapiiĮ anketoje-38 klau
simai. Ją lengva užpildyti ir nemokant 
anglų kalbos, nes reikia tik pabraukti 
teisingą atsakymą.

Airijos statistikos tarnybos pranešime 
buvo skelbiama, kad anketos tekstas 
išverstas į 16 kalbų ir kiekviena čia gyve
nanti bendruomenė turi savo surašinėto
jus. Sekmadienį Airijoje buvę asmenys 
turėjo būti įtraukti į surašymo dokumentą, 
nepaisant to, kur jie tą dieną buvo - na
muose, pas gimines, draugus ar ligoninėje. 
Buvo garantuojamas visiškas konfiden
cialumas.

Airijos lietuvių elektroninio pašto kon
ferencijoje tyčiojamasi, kad beraščiai 
lietuviai nesugebėjo užpildyti anketos. Taip 
pat spėjama, kad kai kurie lietuviai ne
įstengė užpildyti anketos dėl girtumo: 
sekmadienio vakarą dauguma jų dažniau
siai jau būna nusilesė.

Lietuvišku maistu Airijoje prekiau
jančių verslininkų spėjimu, šioje šalyje yra 
ne mažiau kaip 200,000 lietuvių. Versli
ninkai skaičiuoja pagal suvalgytų lietuviš
kų maisto produktų kiekį.

Tuo tarpu Lietuvos statistikos departa
mento duomenimis, pernai į Airiją oficialiai 
emigravo 2,100 lietuvių, o iš viso ten gyvena 
15,000 mūsų tautiečių.

Kol kas neaišku, kada bus susumuoti 
sekmadienį vykusio surašymo rezultatai.

Dalia Gudavičiūtė. Airija

dar per anksti.
Oficialiais Statistikos departamento 

duomenimis, 2005-aisiais emigrantų 
skaičius (15,600) Lietuvoje buvo daugiau 
negu dvigubai didesnis nei imigrantų 
(6,800). O kadangi registruojasi toli gražu 
ne kiekvienas išvykstantis tautietis, realiai 
tas skirtumas gali būti ir dar didesnis.

Problema egzistuoja ir tai yra akivaiz
du visiems. Tą neabejotinai suvokia ir mū
sų šalies valdžia. Tačiau aktyvių veiksmų, 
kurie skatintų lietuvių reemigraciją. Vy
riausybė nesiima. Susidaro įspūdis, kad 
politikai ir valdininkai tikisi, kad po kiek 
laiko pakilęs gyvenimo lygis Lietuvoje 
emigravusius tautiečius automatiškai 
sugrąžins gyventi į tėvynę. Tačiau ekspertai 
linkę tuo abejoti.

Reemigracijos klausimais besidomintis 
Pilietinės visuomenės instituto specialis
tas Mantas Adomėnas mano, kad Vyriau
sybė nesistengia sistemiškai spręsti emig
racijos problemos ir neskiria pakankamo 
dėmesio recmigracijai skatinti

Pasak jo, nors Lietuvos ekonomika au
ga palyginti sparčiai atlyginimų ir socia
linių išmoki) dydis to neatspindi „Lito 
perkamoji galia krinta sparčiau, negu di
dėja atlyginimai“, - pažymėjo M. Adomė
nas. Todėl, jo teigimu, Lietuvos ekonomi
kos laimėjimai, matomi „ant popieriaus“, 
emigravusių tautiečių neskatina sugrįžti

Jis negailėjo kritikos vykdomai mokes-

Atsidaro lietuvių restoranas “Magnolija”
Čikagos pašonėje (JAV), 

Willow Springs miestelyje netru
kus atsidarys naujas lietuvių res
toranas. Atidarymas numatytas 
gegužės 5 d. Kai žydi magnolijos.

Sutuoktiniai Jurgita ir Juozas 
Šedžiai Amerikoje gyvena jau 
šešiolika metų. Kai čia atvyko, 
pirmiausiai New York’e abiem te
ko dirbti kepykloje, o persikėlus į 
Čikagą - lietuviškame restorane 
„Baltija“ (dabar nebeveikiančia
me). Jurgita dirbo padavėja, o 
Juozas - virėju. Vėliau Juozas išėjo 
dirbti į Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyną. Ir taip beveik 15 metų. 
Dar ir dabar ten darbuojasi - tol, 
kol bus atidarytas naujasis - pa
galiau jau nuosavas - restoranas.

Šedžiai pasigiria, kad turi devy
nis namus, kuriuos nuomoja. Bū
tent jie ir “teikia lėšas” jų kuriamam 
restorano verslui.

Pati Jurgita baigė barmenų kursus tam, 
kad žinotų ir mokėtų, kaip pagaminti 
kokteilius ir gėrimus (jų bare bus apie 150 
skirtingų rūšių). Gal pačiai prie baro ir 
nereikės stovėti, bet papildomos žinios 
niekada nemaišo.

Jurgita vadina save amžina studente. 
Lietuvoje baigė veterinarijos akademiją, 
Amerikoje -Ilinois Universitetą, slaugos 
mokslą, o dabar magistratūroje studijuoja 
verslo administravimą.

Kai Juozui sustreikavo sveikata, abu 
pradėjo galvoti, kad reikia gyvenime kaž
ką keisti. Netikėtai abu sutuoktiniai nesi- 
tarę atskirai pagalvojo apie tą patį: reikia 
atsidaryti savo restoraną.

Restorane dirbs abu. Juozas sau dide
lėje restorano virtuvėje pasiskyrė kampą, 
kuriame šeimininkaus tik jis: keps duonos 
gaminius, niekam neleisdamas perimti tų 
pareigų, vadovaus virtuvės darbui. Tuo tar
pu Jurgita užsiims administravimu, orga
nizavimu. Pasak.lurgitos,jie taipdirba vi
są gyvenimą: pasiskirsto darbus, kuriuos

Airiai dosniai aukoja lietuviui
Airijoje gyvenančiam išeiviui lietuviui 

Vytui Šukiui, kuris užpernai per užpuolimą 
Dubline patyrė sunkią smegenų traumą, 
airiai paaukojo daugiau kaip 100,000 eurų 
(345,000 litų).

Kaip pranešė Airijos valstybinio trans
liuotojo RTE tinklapis, paramos 50-me- 
čiam Vytui Šukiui fonde per dvi savaites 
buvo surinkta 102,500 eurų.

Minėtąjįfondą įsteigė Airijos policija, 
tirianti Vyto Šukio užpuolimą prie Dub

čių politikai Jo manymu, Vyriausybė turė
tų daug sparčiau mažinti gyventojų paja
mų mokestį. Be to, M. Adomėnas patiki
no, nors ir buvo priimtas įstatymas dėl dvi
gubo apmokestinimo išvengimo užsienyje 
dirbantiems gyventojams, to nebuvo pa
skelbta išeivijai

Dar viena problema - užsienyje už
dirbtos pensijos perkėlimas. M. Adomėno 
teigimu, užsienyje gyvenantiems vyresnio 
amžiaus lietuviams neapsimoka grįžti į 
tėvynę, nes dėl nesutvarkytos įstatymų 
bazės Lietuvoje jų pensiją smarkiai 
„aptirpdo“ dideli mokesčiai.

Reemigraciją galima skatinti ir neat
liekant radikalių ekonominių ar mokes
tinių reformų. M. Adomėno teigimu, dalis 
j JAV pirmaisiais Lietuvos nepriklauso
mybės metais emigravusių žmonių yra 
ten įstrigę. Jie galbūt norėtų grįžti į tėvy
nę, bet neturi pakankamai pinigų, nėra 
susitvarkę dokumentų. Todėl, M. Adomė
no manymu, šioje situacijoje reikėtų spe
cifinės repatriacijos programos.

Pašnekovas paminėjo ir daugiau pavyz
džių, kaip būtų galima skatinti lietuvių 

gali atlikti geriausiai, ir abu dirba viena 
kryptimi, kol pasiekia genį rezultatų.

Juozas išrinko restorano vietą, kuri 
labai patiko abiem. Jau beveik pusę melų, 
kai išsinuomavo patalpas ir pradėjo rimtai 
ruoštis restorano atidarymui. Visa virtuvės 
įranga supirkta Juozo, kuris turi nemažą 
virėjo darbo stažą. Jis pasirengęs ir pats 
rimtai dirbti, ir sudaryti geras darbo sąly
gas visiems pas jį dirbsiantiems.

Restorano salėje bus įrengta šimtas 
vietų norintiems gerai praleisti laiką sve
čiams. Čia bus galima pavalgyti ir pusryčius, 
ir pietus, ir vakarienę. Marmuro grindys, 
prabangūs šviestuvai, pagal specialų už
sakymą gaminti staliukai restorano in
terjerą daro prabangų. Meniu bus tradici
niai lietuviški patiekalai ir įvairūs firmi
niai valgiai, jūros gėrybės.

Restoranas bus prabangus ir skirtas 
solidesnei publikai. Čia stovės fortepijonas, 
vakarais vyks koncertai.

Dalia Kavaliauskienė
(“Amerikos Lietuvis” sutrumpinta)

lino karališkojo kanalo 2004 metų rugsėjį. 
Paauglio užpuoliko spardytas į galvą, V.

Šukys patyrė smegenų traumą, po kurios 
jis nebegali vaikščioti ir kalbėti. Buvęs pi
lotas V. Šukys atvyko gyventi į Airiją 2004 
metais. Šiuo metu jis gyvena slaugos na
muose netoli Dublino. Jį padeda slaugyti 
žmona.

Policijos pare igūnai airių aktyvumą au
kojant Vyto Šukio paramos fondui pava
dino “fenomenaliu”. □ 

sugrįžimą. Jo teigimu, didelė problema yra 
ta, kad užsienyje gimę ir augę emigrantų 
vaikai Lietuvoje neturi kur mokytis. „Vil
niuje yra tik viena tokiems vaikams tinka
ma mokykla. O paprastose mokyklose jų 
integracija vyksta sunkiai, nes užsienyje 
gimę vaikai dažnai nemoka lietuviškai“, - 
teigė M. Adomėnas. Natūralu, kad nerimas 
dėl vaikų gerovės atbaido žmones nuo 
grįžimo į Lietuvą.

M. Adomėno manymu, Lietuvos valdžia 
taip pat galėtų pasinaudoti tuo, kad nema
žai svetur uždarbiaujančių lietuvių per 
Kalėdas grįžta namo aplankyti tėvų. 
„Vyriausybė galėtų skelbti kalėdinį ver
bavimo vajų - siūlyti grįžusioms žmonėms 
sąlygas įsidarbinti Lietuvoje“, - sakė M. 
Adomėnas.

Jo teigimu, Lietuvos nacionalinis inte
resas reikalauja visais įmanomais būdais 
skatinti reemigraciją. Tačiau dabartinė 
Vyriausybė, pasak M. Adomėno, vadovau
jasi ne valstybės, o vien siaurais partiniais I 
interesais, todėl pažangos šioje srityje ar
timiausiu metu tikėtis neverta.

Povilas Žiclys, Vilnius
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Įdomybės__________________
Interviu su Lietuvos “karaliumi”

Tęsinys iš “M.P. Nr. 16.

Kur jūs gyvenate? Norėtumėme, kad 
trumpai apibūdintumėte savo namus.

Atogrąžų klimate Darvino mieste aš su 
savo žmona Fele gyvenujau30metų. 1990 
m. įkūriau Darvino Filipinų Klubą, kurio 
prezidente Fele yra nuo 1991 m. 2006 gegu
žės 20 d. Mes jau 17 kartą rengiame metinį 
iškilmingą pobūvį (Super Gala Night) ir 
grožio konkursą. Gautos pajamos siunčia
mos našlaičių namams Filipinuose, taip pat 
skiriamos Klubui padėti pabėgėliams, na
mų smurto aukoms ir kitiems, reikalin
giems pagalbos.

Papasakokite trumpai apie savo žmo
ną ir vaikus.

Mano žmona šiuo metu pageidauja bū
ti vadinama Lady Fele. Mes turime du 
įvaikintus vaikus - Shirley ir Edith, abi 
ištekėjusios. Shirley yra valdininkė, turi 
mažą berniuką Janray, o Edith turi sūnų 
JR ir mažą dukrelę Nieky. Fele ir aš esa
me pripažinti ir apdovanoti už humanita
rinę veiklą. (Interneto svetainėje skelbia
ma, kad Romanui ir Felei abiems buvo 
padaryta vėžio operacija ir kad jų įdukros 
lieka Lietuvos sosto įpėdinėmis - R.B.)

Ar jūs ar kas nors iš jūsų šeimos narių 
turi Lietuvos pilietybę?

Aš esu Australijos ir Britanijos (Euro
pos) pilietis.

Ar jūs bei kas nors iš jūsų šeimos narių 
moka lietuviškai?

Ne, aš lietuviškai nemoku ir nežinau, 
ar kas nors iš mano giminės kalbėjo lie
tuviškai. Tai skatins mane lankyti lietuvių 
kalbos kursus Lietuvoje, kai mano karū
nacija priartės.

Kas buvo jūsų mama? Ar ji dar gyva,

Iš Redakcijos pašto
Iškeliavo Prezidentas...
Jo Ekscelencija LR Prezidentas ir jo 

delegacija atkeliavo ir iškeliavo nuo mūsų 
tolimų pakrančių. Per trumpą lankymąsi 
Prezidentui ir jo delegacijai buvo aprody
ta viskas, ką geriausio ir gražiausio turime 
kiekviename mieste.

Aš jaučiu, kad jie paliko mūsų pajūrius 
su puikiu Australijos vaizdu. Patirtas įs
pūdis jiems turėjo būti ypač palankus. Visi, 
kurie prisidėjo prie svečių priėmimo or
ganizavimo, turėtų būti pasveikinti už 
puikiai atliktą darbą, nes, nežiūrint trum
po perspėjimo iš Lietuvos ir skirtingų są
lygų kiekviename mieste, viskas buvo 
greitai ir gražiai suorganizuota. Prie mi
nėtų priėmimų lietuvių spaudoje, Prezi
dentas ir delegacija turėjo didesnių pra
mogų lankant mūsų miestus. Yra svarbu 
atsiminti, kad pilnas įspūdis Prezidentui ir 
svečiams buvęs tikrai puikus.

Kaip visi žino, kurie yra dirbę prie 
renginių organizavimo, darbas nėra leng
vas irdažnaibe padėkos. Yra daugybė pasi
aiškinimų dėl įvykių išsivystymo.

Žinoma, laisva kritika - tai dalis de
mokratinės bendruomenės. Mes gerai 
suprantame, kad ne visiems galime įtikti. 
Taigi, kritika lietuvių spaudoje apie Pre
zidento priėmimą, ypač Sydnėjuje, nebuvo 
staigmena.

Priėmimo kainos bet kokio valstybės 
vadovo, ar tei būtų Anglijos ministras 
pirmininkas Blair, Amerikos prezidentas 
Bush, ar Australijos ministras pirmininkas 
Howard, kainuotų šimtais ar tūkstančiais 
dolerių ir būtų kviečiama tik parinkta ma
žuma.

Sydnėjuje Lietuvos Prezidentui ir dele
gacijai suruošti iškilmingi pietūs buvo pa- 

kaip ji jaučiasi būdama karaliaus motina?
Mano manta Katherine, gimusi Škoti

joje, yra belgų ir olandų kilmės. Ji gyvena 
Anglijoje netoli Bath, lapkričio mėnesį jai 
sueis 93-ji. Katherine ir mano tėvas Lub- 
ranieco leitenantas grafas Romanas 
Dambskis drauge buvo nuo 1940 iki 1946 
metų. 1946-jų viduryje jis grįžo pas kuni
gaikštytę Pauliną Giedroyc, kurią buvo 
vedęs Lvove, Ukrainoje, 1927 metais ir ku
ri buvo laikoma žuvusia nacių koncentra
cijos stovykloje.

Mano tėvas mirė Glivicuose 1967 m., 
1988-siais perlaidotas Varšuvoje, netoli 
pažymos 299B Brama IV kapinėse, kur, aš 
manau, ir Paulina dabar ilsisi. Kolkas dar 
negalėjau nuvykti to patikrinti.

Ar teko susitikti su Paulina, kuri, pa
sak jūsų, ir perdavė jums Lietuvos kara
liaus titulą?

Aš susipažinau su Paulina Bielsko- 
Bialoje, Lenkijos pietuose 1992 m. Ji buvo 
jau sena ir paliegusi ir už poros mėnesių 
mirė Varšuvoje. Tais pačiais metais aš 
atradau savo tėvo kapą ir nufotografavau 
įrašą antkapyje: Lubranieco grafas ir didy
sis Lietuvos kunigaikštis.

Kodėl taip ilgai užtrukote prieš pa
skelbdamas Lietuvą savo karalyste?

Aš elgiausi, kaip man liepė Dievas, kol 
pagaliau nutariau 2005 gegužės 24 pa
skelbti Lietuvą karalyste, kad kiek galiu 
išjudinčiau reikalus.

Kada planuojate vykti į Lietuvą? Ko 
tenai tikitės?

Aš planuoju grįžti į Lietuvą šią vasarą, 
jeigu turėsiu pakankamai lėšų. Tenai kal- 
bėsiuosi su Prezidentu Adamkumi, kuris 
parašė man prieš kelerius metus ir perdavė 
žinias apie mane reformuotai Lietuvos 

lyginti prieinama kaina (pagal šių dienų 
išlaidas priimant garbės svečius) ir tai buvo 
siūloma visiems, kurie norėjo dalyvauti.

Tai nebuvo paprastas įvykis, bet priėmi
mas pasaulinio lygio vadovui. Dėl to buvo 
tinkamai parinkta vieta priimti svečius 
gražiausioje vietoje, prie Sydnėjaus įlankos. 
Tie, kurie praleido šį įspūdingą įvykį, darė 
tai savo nutarimu.

Sutikti bet kurio krašto prezidentą yra 
privilegija. Mes turime būti dėkingi, kad 
nemažai iš mūsų Australijoje gavome retą 
galimybę sutikti mūsų Lietuvos Preziden
tą. Turėtume visi džiaugtis šiuo istoriniu 
įvykiu. Su pagarba.

Nijolė Žvirzdinaitė-Šalkūnienė

Gerb. Redaktore,
Jūsų laikraštyje “Mūsų Pastogė” Nr. 12 

(2981), 2006.03.29, 3 psl. išspausdinote 
Liudo Budzinausko straipsnį “Tik kartą 
aštuoniasdešimt” apie Juozą Gailių ir ne
patikrinote faktų.

Juozas Gailius nebendradarbiavo su 
a.a. Antanu Skėriu išleidžiant “Gcelongo 
Lietuvių Bendruomenės Kroniką 1948 - 
1978”.

A.a. Antanas Skėrys yra autorius Kro
nikos, išleistos 1980 m. ir visas šios Kro
nikos teises autorius pasilaiko sau. Auto
riui tebuvo prieinamos primityvios spaus
dinimo priemonės ir jis pats atspausdino 
knygą spec, spausdinimo mašina. Geelon- 
go Apylinkės Valdybos pirmininkui S. Ska- 
pinskui vadovaujant, jis buvo įpareigotas 
1967 metais susirišti su A. Skėriu dėl 
Geelongo Lietuvių Istorijos rašymo (Kro
nika psl. 179). Pats pavadinimas “Istorija” 
atrodė per plačios apimties, todėl pasi-

bajorų karališkajai sąjun
gai, kurios steigiamuoju 
senatoriumi aš buvau 1994 
m., o taip pat per žinia- 
sklaidą žmonėms. Viskas 
Dievo rankoje. Lietuvoje 
taip pat aplankysiu senus 
draugus ir tikiuosi aptarti 
konstitucijos pakeitimus 
bei mano karūnacijos 
reikalus.

Laukiu atsakymo iš Mi
nistro Pirmininko į savo 
neseniai pasiųstą laišką. 
Anksčiau esu gavęs elek
troninį laišką lyg tai nuo 
Algirdo Brazausko, bet ma
nau, jog tai buvo klastotė.

Kokia tikimybė ir kokios 
galimybės, kad jus Lietuvoje 
pripažins karaliumi dc 
facto?

Aš esu Lietuvos kara
lius, juo paskelbtas mano 
turimu de jure karališku ir 
suvereno autoritetu 
(authority). Jis taip pat su
teikia man teisę teikti tik-
rus titulus ir bajorystę tiems, kas finan
suoja mano siekius. Tokia yra tikrovė, 
nepriklausomai nuo to, ar aš būsiu ka
rūnuotas, ar ne. Mano nuojauta sako, kad 
rezultatai bus geri, nors žinau, kad yra 
negatyvių žmonių, kurie nemato naudos 
Lietuvai iš mano karaliavimo. Pasaulis 
nėra tobulas. Žmonės nėra tobuli

Ar pripažintas karaliumi de facto, ap
sigyventumėte Lietuvoje?

Taip, persikelčiau į Lietuvą, tačiau daug 
laiko praleisčiau užsieniuose, propaguo
damas Lietuvos žmones ir Baltarusijos bei 
Ukrainos susivienijimą Didžiosios Lietu
vos sudėtyje. (Et, nesusigriebiau paklausti, 
ar apsistotų naujuosiuose Valdovų rū
muose. R.B.)

Kas yra jūsų vadovaujama Universal 
Family bažnyčia? Argi nesate katalikas, 
kaip dauguma lietuvių?

Universal Family bažnyčia įkurta padė
ti skurstantiems ir engiamiems. Universal 
Family neturi jokios įtakos man kaip 
Lietuvos karaliui. Mano šūkis yra: ^Mylė
kime vieni kitus“; meilė yra svarbiausias 
dalykas gyvenime irkol pasaulis neišmoks 
mylėti, niekados nebus visuotinės taikos.

Aš buvau kataliku 21 metus. Į katali
kybę perėjau dėl neteisingų priežasčių, o ją 
palikau dėl teisingos priežasties. Lietuva 
buvo priversta priimti katalikybę, atsidė
kodama popiežiui Klementui IV už pripa
žinimą ir suteikimą karūnos pirmajam 
Lietuvos karaliui 1253 metais.

rinktas kuklesnis, tinkamesnis “Kronikos” 
vardas. Mes buvome liudininkais, kai 
brendo ši knyga. Mano vyras paaukojo 30 
metų rinkdamas medžiagą šiai knygai.

Minėta knyga buvo padovanota 1982 
m. visoms Australijos lietuvių bibliote
koms, laikraščiams - “Tėviškės Aidai”, 
“Mūsų Pastogė”, Adelaidės Lietuvių Ar
chyvui, Lietuvai ir eilei atskirų asmenų.

Mes, Regina ir Irena Skėriai reikalau
jame, kad laikraštis “Mūsų Pastogė” kuo 
greičiau atšauktų neteisingus paskelbtus 
faktus ir viešai atsiprašytų mūsų šeimos už 
padarytą moralinę skriaudą.

Žmona Regina Skėrys
Duktė Irena Luscombc

Geelong, 18.04.06

Nuo Redakcijos: Prašome “M.P.” 
skaitytojus atkreipti dėmesį į šiame laiške 
išdėstytus faktus apie “Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Kronikos”autorystę.

Apgailestaujame, jei šie faktai buvo ne
tiksliai pristatyti minimame “M.P.”straips
nyje ir kad tai sukėlė nemalonumo a.a. An
tano Skėrio šeimai. -

Montaže - “karalius” Romanas I su Lietuvos bajorais.

Ar ženklai ant kepurės, kurią dėvėjote 
Lietuvoje turi kokią reikšmę?

Kapitono kepurė, kurią dėvėjau Lietu
vos bajorų suvažiavime 1994 m., rode 
mano kaip buriuotojo ir vairininko paty
rimą ir kvalifikacijas. Aš taip pat buvau 
Karališkojo karinio laivyno rezervistas 
(JK), kol grįžau į Australiją 1973 metais.

Ką atsakytumėte kai kuriems Lietuvos 
istorikams, kurie teigia, kad istoriškai jūs 
neturite jokios teisės vadintis Lietuvos ka
raliumi ir kad titulai, kuriuos siūlote 
pardavimui nėra tikri?

Mano tėvas buvo Didysis Lietuvos ku
nigaikštis, kaip tai matyt iš įrašo ant jo kapo 
jo kūno perkėlimo iš Glivicų j Varšuvą 1981 
m. ir kitų faktų, susijusių su Dambskių ii 
Lubranieco šeimos narių karališkomis ve 
dybomis ir karališku paveldu. Taigi, nieką: 
kitas neturi didesnės teisės už mane spręst 
Lietuvos statuso ar rinkti fondus garbingan 
Lietuvos šlovės atstatymo tikslui.

Šiame pasaulyje visuomet atsirandi 
niekintojų, kurie veikia iš pavydo ar dėlkiti 
priežasčių. Pasaulis netobulas. Aš darai 
viską, ką galiu, kad ištaisyčiau skriaudas 
padarytas Lietuvai ir mano žmonėms. Tie 
kas eina prieš mane, eina prieš Lietuvą.

Lietuvos istorijos problema yra ta, kai 
ją rašė lenkai ir rusai, nepaisydami tęsti 
numo. Lietuvos šlovė turi būti atstatyti 
vardan Lietuvos naudai ir stabilumui be 
įtakai pasaulyje ir mano žmonių gerovei.

Kalbėjosi Rita Baltušyti

Gerb. Redaktore,
“M.P” Nr.14 dr. Genovaitė Kazokiem 

rašo, kad “Lietuvos Prezidento Valdi 
Adamkaus pirmojo vizito metu buvai 
Lietuvoje, todėl to įvykio ir neprisimenu” 
Norėčiau jai priminti, kad ji tuo (2000 me 
tų Olimpiados) metu buvo Sydnėjuje i 
dalyvavo Prezidento iškilmingame pri 
ėmime Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Aiškiai atsimenu, kaip ji šnekėjosi si 
Prezidentu ir, man paprašius, malonia 
sutiko su savo foto aparatu mano žmon 
ir mane su Prezidentu nufotografuot. 
Fotografiją tebeturiu. Su pagarba

Kęstutis Protas
Sydne

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2006.05.03, psl.
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Sportas
Didelis įvykis krepšinio jauniams

Įvertintas Lietuvos sportininkų 
pasirodymas Torino žiemos olimpiadoje

Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje 
Kaune vyks Europos jaunųjų talentų “Visų 
žvaigždžių” (Ali Stars) rungtynės bei sto
vykla. Šj krepšinio jauniams svarbų įvykį 
organizuoja FIBA (Tarptautinė krepšinio 
asociacijų federacija) ir Amerikos garsioji 
NBA (National Basketball Association). 
Tarp dalyvaujančių bus Žydrūnas llgaus- 
kas ir Šarūnas Jasikevičius (abu iš NBA 
klubų) - kaip patarėjai.

Pagrindine stovyklos baze birželio 30 - 
liepos 3 dienomis bus Šarūno Marčiulio
nio krepšinio akademija Vilniuje. Rengi
nio programoje - patyrusių NBA specia- 
,istų vadovaujamos klinikos gabiausiems 
16-19 metų Europos krepšinio žaidėjams, 
seminarai jiems ir sportą mėgstančiam 
iaunimui apie sveiką gyvenimo būdą, AIDS 
keliamą grėsmę ir jos prevenciją, labda
ros akcijos vaikų globos namuose.

Lietuvai stovykloje atstovaus 8 krep
šininkai, kuriuos atrinks nacionalinė krep
šinio federacija. Geriausiai stovykloje pa
sirodžiusių žaidėjų “Visų žvaigždžių” 
rinktinių rungtynės liepos 3-iąją vyks Kau
no sporto halėje. Tądien pakaunėje įsikū
rusių Pagynės vaikų namuose bus atidary
tas “NBA mokymo ir žaidimų centras”.

“Mere, prašome jūsų pritarimo išnuo
moti mums Halę. Taip pat norime, kad 
“Visų žvaigždžių” rungtynes kauniečiai ir 
miesto svečiai galėtų stebėti nemokamai”, 
- į Kauno merą A.Garbaravičių kreipėsi 
žaidynių pravedėjas Artūras Karnišovas.

“Dėl Halės nesirūpinkite, ji bus pareng
ta šventei. Be to, ieškosime būdų, kaip 
kompensuoti 8000 litų nuomos išlaidas. 
Neabejoju, kad miesto Taryba pritars šiai 
labdaros akcijai. įdomu, ką darysite, jei j 
tribūnas nesutilps visi norintieji pamatyti 
iš NBA į namus grįžusius Kauno krepši

Penktasis “Partizanų” leidimas
doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Neseniai knygynuose pasirodė Juozo 
Daumanto (Juozo Lukšos) knygos 
“Partizanai” penktoji laida (red. Kęstutis 
Kasparas ir kt., Kaunas. LPKTS, 2005,800 
p. 1000 egz.)

Pirmą kartą šią knygą, pavadintą “Par
tizanai už geležinės uždangos”, 1950 me
tais 500 egzempliorių tiražu išleido Lie
tuvių katalikų spaudos draugija Čikagoje. 
Apie partizaninio karo heroiką pratarmė- 
e P. Vytenis (Petras Vilutis) rašė: “Kova, 
žerdami Lietuvoje, yra kova už žmogaus 
oagrindines teises ir teisingumą, už tikrą 
lemokratiją, tautos laisvę ir valstybinį 
nepriklausomumą. Lietuvio kovos kietu
mas, atžymėtas šios knygos puslapiuose, 
egu bus šaukliu visouse pasaulio kam
peliuose išsibarsčiusiems broliams ir se
gėms nepamiršti savo Tautos reikalų ir 
visokeriopai remti žūtbūtinę kovą už 
Tėvynės Laisvę bei klebenti j vakariečių 
.ąžinę, kad būtų imamasi efektyvių prie
monių gelbėti naikinamoms tautoms iš 
rolševikinės Rusijos vergijos...”

Antrasis, papildytas knygos, pavadintos 
‘Partizanai”, leidimas 500 egzempliorių 
šleistas 1962 metais, trečiasis - papildy- 
as ir pataisytas leidimas - 1984-aisiais. 
\bu kartus knygą išleido “Į Laisvę” fondas 
ietuviškai kultūrai ugdyti Čikagoje ir abi 
aidas redagavo prof. Juozas Brazaitis. Apie 
mygą jis rašė: “Daumanto “Partizanai’ su 
riša papildoma partizanine literatūra yra 
paminklas Lietuvos Laisvės kovotojams, 
curie lig šiol daugumas tegali būti tik 
sležinomi Kovotojai”.

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2006.05.03, psl. 

ninkus?” - pasiteiravo meras.
“Ką gi, tokiu atveju stovyklos dalyviai 

sužais ne vienerias, bet dvejas parodomą
sias rungtynes”, - užtikrino A.Karnišovas.

A.Karnišovas pridūrė, kad nei Ž.I1- 
gauskas, nei Š.Jasikevičius Halėje neišbėgs 
žaisti, nes jie vadovaus “Krepšinio be sienų” 
stovyklos rinktinėms, tačiau sporto ais
truoliai turės progą vėl pamatyti savo 
favoritus.

Planuojama, kad liepos 3-iąją j Kauną 
atvyks ne tik “Cleveland Cavaliers” vidurio 
puolėjas Ž.llgauskas bei “Indiana Pacers” 
gynėjas Š.Jasikevičius, bet ir L.Kleiza iš 
“Denver Nuggets”, Arvydas Macijauskas 
iš “Oklahoma City-New Orleans Hornets” 
bei Darius Songaila iš “Chicago Bulls”, taip 
pat rusas Viktoras Chriapa (“Portland Trail 
Blazers”), gruzinas Zaza Pašulija (“Atlanta 
Hawks”) bei Haičio atstovas Samuelis 
Dalemberas (“Philadelphia 76ers”).

A.Karnišovas pabrėžė, kad projekte 
“Krepšinis be sienų” numatyta ne vien 
sporto, bet ir socialinės reikšmės renginių. 
Vienas jų planuojamas Pagynės vaikų 
namuose. “Ketiname rekonstruoti kelis 
kambarius, dušus, sutvarkyti žaidimų 
aikštelę, nupirkti naujų baldų, knygų, ta
čiau dar tarsimos su namų vadovais, ko 
labiausiai vaikams reikia.

Beje, Ž.llgauskas prasitarė man nu
sprendęs paremti kai kuriuos darbus savo 
asmeninėmis santaupomis”, - papasakojo 
NBAdirbantis vilnietis.

“Visų žvaigždžių” rungtynes Halėje 
galės žiūrėti 250-300 vaikų namų auklė
tinių iš įvairių mūsų šalies miestų bei ra
jonų. Tuo. A. Karnišovo teigimu, pasirūpins 
JAV ambasada Lietuvoje. Visokeriopą 
paramą “Krepšinio be sienų” rengėjams 
Kaune teiks ir “Žalgirio” klubas. “Kd.”

1990 metais. “Į laisvę” fondui leidus. 
1984 m.knygos variantą 100,000 egzemp
liorių tiražu fotografuotiniu būdu išleido 
LPKTS (“Vagos”leidykla ir firma “Poli
grafija”).

Amžinybėn išėjusiam Bonifacui Ulevi
čiui ir Vidmantui Vitkauskui sukaupus 
daug naujos medžiagos apie laisvės kovas, 
kilo mintis išleisti papildytą ir paredaguo
tą penktąjį “Partizanų” leidimą. Tai min
čiai pritarė “Į Laisvę” fondas bei jo pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrazaitis, ir knyga 
1000 egzempliorių tiražu neseniai išvydo 
dienos šviesą. Išleido LPKTS ir Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras.

Penktosios laidos pratarmėje rašo- 
ma:”Knygoje atskleidžiamas partizanų 
organizacinis augimas, santykis su taikiais 
gyventojais ir priešu, idealai ir politinės - 
ideologinės nuostatos. Prisiminimai apima 
ketverius metus -1944 -1948.(...)

“Partizanai” yra vienas svarbiausių 
objektyvių istoriografinių tyrinėjimų pa
matų...”

Penktojo leidimo pagrindas - trečiasis 
“Partizanų” leidimas, kuris gerokai papil
dytas “Prieduose” pateikta medžiaga. 
“Priedus” sudaro dokumentų, minimų 
knygoje, rinkinys, biografinė studija bei 
svarbesni atsiminimai, straipsniai apie J. 
Lukšą bei jo šeimą. Jų pabaigoje pateikia
ma išsami J. Lukšos - Daumanto bei 
“Partizanų” bibliografija. Knyga gausiai 
iliustruota nuotraukomis iš LKPTS Trem
ties ir rezistencijos muziejaus fondų bei 
asmeninio Antano Lukšos archyvo.

J. Lukšai laisvės kovų istoriją įėjo kaip 
-vienas žymiausių partizaninio karo organi- 
6

Ketvirtadienį, balandžio 20 d., Lietuvos 
tautiniame olimpiniame komitete 
(LTOK) įvyko LTOK vykdomojo komiteto 
išplėstinis posėdis, kuriame buvo aptartas 
Lietuvos olimpinės rinktinės pasirengimas 
2006 metų Torino (Italija) žiemos olim
pinėms žaidynėms bei sportininkų pa
siekti rezultatai. Posėdyje dalyvavo eks
pertų komisijos atstovai, I .ietuvos biatlono, 
čiuožimo, kalnų slidinėjimo ir slidinėji
mo federacijų vadovai, olimpinės rinkti
nės treneriai bei medikai.

Kalbėjusieji vardijo priežastis, sutruk
džiusias Lietuvos atstovams užimti aukš
tesnes vietas Torine - kalbėjo apie pasi
rengimo laikotarpiu ir per pačias žaidy
nes padarytas klaidas, svarstė, kaip pa
gerinti žiemos sporto federacijų darbą.

Beveik puse olimpiečių (biatlonininkus 
Dianą Rasimovičiūtę, Karolį Zlatkauską 
bei slidininke Iriną Tercntjcvą) kamavo li
gos, per mažai dėmesio buvo skiriama jė
goms atkurti skirtoms priemonėms. Be to, 
darbui su olimpiečiais nepakako medikų. 
Pasak federacijų vadovų, ateityje reikia 
plėsti besitreniruojančiųjų grupes, steigti 
naujų trenerių etatus, remontuoti turimas 
ir statyti bei įrengti naujas sporto arenas.

Kūno kultūros ir sporto departamento 
(KKSD) generalinio direktoriaus Algirdo 
Raslano nuomone, visų pirma reikia to
bulinti treniruočių technologijas, rekons
truoti turimas ir įrengti naujas sporto bazes.

A.Raslano nuomone, norint tinkamai 
pasirengti 2010 metų Vankuverio (Kanada) 
žiemos olimpinėms žaidynėms, olimpi
niam ketverių metų ciklui reikia beveik 6 

Mielą Brolį- ilgametį veiklų skautą

^Ceoborą fotelį, 
sulaukusį garbingo 80-mcčio skautiškai sveikina:

Sveiks Valio, Sveiks Valio, Sveiks Valio. Valio, Valio!
Sydnėjaus skautai vyčiai,
“Geležinio Vilko” Būrelis

zatorių, ypatingą dėmesį skyręs vieningai 
partizanų vadovybei sudaryti. Jis pirmasis 
demaskavo išdaviką Juozą Markulį, du 
kartus prasiveržė į Vakaras ir ten ieškojo 
paramos kovojančiai I .ietuvai, parašė kny
gą “Partizanai už geležinės uždangos” ir Lt. 
Bene didžiausias jo žygdarbis buvo tai, jog 
jis, žinodamas, kad laisvės kova pasmerkta 
žlugti, iš laisvojo pasaidio grįžo į kraujuo
jančią Lietuvą, kad jo kaulai atsigultij šalia 
tauriausių Tėvynės Motinos vaikų. Taip ir 
įvyko. Buvusio bendražygio Jono Kukaus- 
ko - Garde nio išduotas. J. Lukša žuvo 1951 
m. nigsėjo 4-osios naktį Pabartupio kaime, 
netoli Pažėnj. devyni kilometrai nuo Gar
liavos, Navynos pamiškėje. I .ikimo ironija, 
jį lydėję trys partizanai išsigelbėjo, o jis žu
vo. J. Lukšai buvo 30 metų.

Naujos laidos “Partizanų” pagrindinę 
dalį sudaro J. Lukšos - Daumanto kūrinys, 
1948-aisiais parašytas Paryžiuje. Iš 800 
puslapių knygos teksto 423 jų tenka J. 
Lukšos veikalui. 377 puslapiai- priedams 
knygos pradžioje ir pabaigoje. Savąjį vei
kalą autorius dedikavo už Tėvynės laisvę 
kovojantiems ir kenčiantiems lietuviams. 
Dedikacija byloja apie autoriaus didžiulę 
meilę ir pagarbą okupantų ketvirčiuoja
mai tautai bei laisvės gynėjams, nepabū- 
gusiems siaubingos okupantų galybės.

Knygą “Partizanai už geležinės uždan
gos” galėjo parašyti lik aukšto intelekto, ta
lentingas, gerai informuotas, laisvės kovose 

milijonų litų.
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas 

atkreipė dėmesį į tai, kad pirmą kartą po 
Torino olimpinių žaidynių buvo toks di
delis šalies vyriausybės beižmonių dėmesys 
žiemos sporto šakų atstovams bei lietuvių 
rezultatams

„Kai sportininkai olimpinėse žaidynė
se laimi, daug būna prisidėjusių prie jų 
pergalės, kai pasirodo nesėkmingai - kalti 
tik Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
ir Kūno kultūros ir sporto departamento 
vadovai“,- tvirtino LTOK vadovas.

Kreipdamasis j federacijų vadovus, 
A.Poviliūnas prašė visada teikti tik objek
tyvią informaciją apie sportininkų sveika
tą, pasirengimą bei realias galimybes.

LTOK vykdomasis komitetas po 
diskusijų štai taip įvertino Lietuvos spor
tininkų pasirodymą XX Torino žiemos 
olimpinėse žaidynėse:

•dailiojo čiuožimo poros Margaritos 
Drobiazko ir Povilo Vanago bei biatloni- 
ninkės Dianos Rasimovičiūtės - gerai,

•slidininkės Irinos Terentjevos ir kal
nų slidininko Vitalijaus Rumiancevo - 
patenkinamai,

•biatlonininko Karolio Zlatkausko bei 
slidininko Aleksejaus Novoselskio- nepa
tenkinamai.

LTOK olimpinių programų darbo gru
pė drauge su KKSD, miestų ir rajonų spor
to padaliniais bei žiemos sporto šakų 
federacijomis įpareigota iki šių metų rugsė
jo 20 dienos parengti pasirengimo ir da
lyvavimo XXI žiemos olimpinėse žaidynė
se programą „Vankuveris 2010". □ 

dalyvavęs ir joms pasiaukojęs žmogus.
J. Lukšos asmenį gana tiksliai api

būdino P. Vilutis - Vytenis, gyvenęs su juo 
Paryžiuje: “Juozas Lukša buvo (...) aštraus 
ir blaivaus proto, sveiko galvojimo, išlai
kantis puikią dvasios pusiausvyrą, nors ir 
buvo galingo temperamento, viską išgy
venantis stipriai ir intensyviai. Gana prak
tiškas, bet atviros sielos, mylintis, kas gra
žu. kilnu, teisinga. Turėjo vado kovotojo 
gerąsias ypatybes - stiprią valią, nepa
laužiamą ryžtą, didelį pasitikėjimą savimi, 
bet irdidclįparcigingumą.o ir gerą atmin
tį. Nepakentė jokios apgaulės, ištikimas, 
tiesus ir teisingas...”

Knygos “Partizanai už geležinės už
dangos” vertę pabrėžia tai, jog ji susilaukė 
penkių leidimų, yra išversta į anglų ir šve
dų kalbas ir yra vienas objektyviausių 
partizaninio karo liudijimų.

Penktoje laidoje pateikta priedų apim
tis byloja apie knygos sudarytojų atliktą 
didžiulį darbą. Redaktoriai, naudodamiesi 
J. Lukšos paliktu šifravimo raktu, ir ne tik 
juo. kruopščiai iššifravo beveik viską, ką J. 
Lukša dėl suprantamų priežasčių buvo už
šifravęs. Šis darbas “Partizanams” suteikia 
aštrumo, solidumo, o kartu ir akademišku- 
mo. Belieka padėkoti knygos sudaryto
jams už jų atliktą labai reikalingą darbą.

Knygos leidimą parėmė Nijolė 
Bražėnaitė - Lukšienė - Paronetto ir kiti 
mecenatai □
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Course/ EILC
Subject: Lithuanian Language 
Summer
Dear Friends and Colleagues,

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

We would like to inform you about the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course/Erasmus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovas yra PLJS 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!

Mirė Kazimieras Barėnas

In memoriam
Aft A Juzė Šatkauskienė

1926.01.23 - 2006.04.15
Po trumpos vėžio ligos Didįjį Šeš

tadienį (balandžio 15 dieną) Juzės siela 
apleido šį pasaulį, palikdama visus var
gus, rūpesčius bei skausmus ir iškeliavo 
amžinybėn.

Juzė gimė ir vaikystę bei dalį jaunystės 
praleido Kybartuose. Bejos šeimoje dar 
augo Irena ir Algis ir Regina, Vytas ir Čes
lovas.

Būdama dvylikos metų, Juzė paliko 
tėviškės namus ir pradėjo mokytis Kauno 
Valstybinėje Prekybos Mokykloje. Juzei 
einant tryliktus metus mirė motina, bet ji 
nepalūžo, nors buvo labai jauna, ir mokslų 
nenutraukė. 1942 metais sėkmingai pa
baigusi Prekybos Mokyklą sugrįžo į 
Kybartus. 1944 metais kartu su šeima tu
rėjo palikti tėviškę. Kaip ir dauguma, 
apsigyveno Vokietijoje.

Likimas buvo negailestingas Juzei. 
Šeima buvo išskirta: brolis, sesuo ir jos 
tėvelis sugrįžo į tėvynę, o Juzę likimas 
nubloškė tolyn. 1945 metais Juzė sukūrė 
šeimą. Tai stipri lietuviška Stasio ir Juzės 
Šatkauskų šeima.

1948 metais lapkričio 19 dieną laivu 
“Castelbianco” Juzė su vyru Stasiu ir ma
žu sūneliu Romu atvyko į Australiją.

Po visų privalomų sutarčių, šeima 
apsigyveno Bass Hill lietuvių kolonijoje. 
Čia gyvendami susilaukė daugiau vaikų. 
Tai - Vytas, Valerija ir Eleonora.

Nelengvas buvo gyvenimas pirmaisiais 
atvykimo metais, kai reikėjo vaikus augin
ti ir dirbti. Vyras dirbdavo dienos metu, o 
Juzei dažnai tekdavo naktimis. Neturėjo

neimočiučių, nei tarnaičių, bet nenusiminė. 
Juzė dirbo ir visuomet buvo linksma, 
draugiška, nuoširdi. Gražiai sugyveno su 
visais.

Vaikai užaugo, išsiskirstė, sukūrė savo 
šeimas, bet susirgus motinai visi suvažia
vo ir lankė, guodė bei rūpestingai slaugė 
iki mirties.

Juzė palaidota Rookwood kapinėse 
balandžio 20 dieną. Laidotuvių apeigas 
atliko Bass Hill parapijos klebonas Fr. 
Graham McIntyre, kuris ją lankė sergant

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos dukra, nors 
ir toli nuo tėviškės namų, tebūna Tau leng
va įdukrintos šalies žemelė.

Bronius Genys

Iš Londono gauta žinia, kad ten kovo 
17 dieną po sunkios ligos mirė rašytojas 
Kazimieras Barėnas, žymus Didžiosios 
Britanijos lietuvių kultūrininkas, sulaukęs 
98 metų.

Jis gimė 1907 m. gruodžio 30 d. 
Pumpėnų valsčiuje, Stanionių kaime, 
Panevėžio apskrityje. 1929 m. baigė Pa
nevėžio gimnaziją, o 1933 m. baigė Vytauto 
Didžiojo Universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą. Nepriklausomoje Lie
tuvoje savo raštais bendradarbiavo laik

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų balandžio 30 dieną nuo širdies 

priepuolio Aucklando (Naujoji Zelandija) ligoninėje mirė 96 metų buvęs sydnėjiškis 
Janas Zaremba.

Nuoširdžiai užjaučiame Justiną 1F Kęsti), mirus jų tėveliui.
Laima ir Vytas

Aft A Sofijai Vinevioenei

raščiuose, žurnaluose. Po karo, Vokietijo
je redagavo laikraščius, Anglijoje suorga-. 
nizavo lietuvių laikraščius ir juose daug 
rašė, ypač “Britanijos lietuvyje”, “San
tarvėje” ir kitoje spaudoje. Išvertė nemaža 
veikalų. Britanijoje išleido savo 2 novelių 
rinkinius. Daug metų gyveno Londone ir 
buvo aktyvus lietuvių tautinės veiklos 
žadintojas. Kazimieras Barėnas redagavo 
“Europos lietuvį”, vadovavo “Nidos” knygų 
klubui, kurio nariais buvo ir daug Aus
tralijos lietuvių. □

Palaidotas A- Greg Grigushis
1938 08 30 - 2005 6 21

Kai kelionei j Australiją įlipome į ita
lų laivą “Castelbianco”, pažinau tik 
Zakarevičių šeimą, kuri, kaip ir mes, su 
raide “Z” prasidedančia pavarde, netil- 
pome į laivą su savo stovyklų pažįsta
mais emigrantais ir buvome siunčiami į 
Italiją.

Laive susipažinau ir su kitais to paties 
likimo lietuviais. Po kelių dienų kelionės, 
pastebėjau vieną pagyvenusį vyrą, kalban
tį lyg ir lietuviškai, bet man sunkiai su
prantamais žodžiais. O siekiant mokslo, 
man teko gyventi dzūkų, žemaičių ir su
valkiečių šeimose. Iš Vinco Zakarevi
čiaus žinojau, kad tas žmogus yra klai
pėdietis, pavarde Grigužis. Jis su žmona ir 
sūnumi keliauja su mumis į Australiją.

Sydnėjuje su tuo pačiu klaipėdiečiu 
Grigužiu dirbome toje pačioje geležinke
lio stotyje. Tada aš prie jo pripratau ir 
supratau jo kalbos nukrypimus. Man 
pakeitus darbą, nutrūko ir mano pažintis 
su Grigužiu.

Kartą kalbant telefonu su Onute Ka- 
počiene ji užsiminė, kad turinti gan rimtą 

reikalą. Jai policija pranešė, kad mirusic 
Grigushio palaikai jau pusmetis yra 
laikomi lavoninėje. Dabar paaiškėjo, kad 
jis buvo lietuvis. Norėtų, kad lietuviai j( 
palaidotų.

Prisiminiau tada Grigužius. Senieji 
Grigužiai yra palaidoti Rookwoodo kapi
nėse, lietuviams skirtame plote. Jų sūnaus 
nei karto nesu matęs, bet jo atvykimo į 
Australiją data ta pati kaip ir mano. Dau
giau įsikalbėjus su Onute Kapočiene, ji 
įsitikino, kad velionis Grigushis yra lietu
vis. Ji Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos vardu rūpinsis jo 
palaidojimu.

Susitarus su laidotuvių T.J. Andrews 
įstaiga, a.a. Grigushio palaikai buvo 
sudeginti 2005 m. gruodžio mėn. 16 d. 
Macquarie Park krematoriume.

Mirusio A. Grigushio panašaus gyve
nimo stiliaus draugai policijos žinybai 
pasakojo, kad Grigushis namų neturėjo, 
gyveno kaip ir jo draugai. Jie sakė, kad jis 
yra atvykęs iš Lietuvos.

J. Zinkus

mirus, giliai užjaučiame dukrą Juliją Lašaitienę, anūkus - Reginą, Antaną ir 
Andrių su šeimomis.

Negalėdami dalyvauti laidotuvėse, 
aukojame “Mūsų Pastogei” $40.

Marina ir Laurie Cox

AftA Juzei Šatkauskienei
minis, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukras Elytę ir Valę, sūnus 

Romą ir Vytautą bei jų šeimas.
Tamara ir Benius Vingiliai

Aft A Juzei Šatkauskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras - Elytę ir Valę, sūnus Romą ir Vytautą, 

jų šeimas ir artimuosius.
Negalėdami dalyvauti laidotuvėse,
aukojame “Mūsų Pastogei” $40.

Marina ir Laurie Cox

AftA Juzei Šatkauskienei
minis, gilią užuojautą reiškiame visai šeimai ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudų!_______________
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I vr • .. • . v 1! Vyno mėgėjams ir smalsuoliams i
I Proga paragauti ir įsigyti gero Mt. Samaria vyno:

Shiraz, Shiraz Cabernet, Temparnilio, Riesling (ir Cleanskin)
(Paskutinių dviejų melų vynus James Halladay įvertino 88 /100)

I I
| Kur: Gintaro Šimkaus namuose, 43 Yarralea Street, Alphington, Vic.
] Kada: Penktadienį, gegužės 19 dienų, tarp 6 vai. ir 8 vai. vakaro. |
I Šeštadienį, gegužės 20 dienų, tarp 12 vai. ir 6 vai. vakaro.

Tel : 9499 3439.
L — — — — — — — — —------------ ----  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir Lietuvos Baleto Bičiuliai 
maloniai kviečia visas mamytes ir močiutes j rengiamų

Motinos Dienos minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 7 dienų, 2 vai. p.p. Lenkų Klube, East Terace, 

Bankstown’e (prieš buvusį Lietuvių Klubą).
Atvykite, pagerbkite savo mamytes, pabendraukite prie bendro stalo, 

atsigaivinkite taure “gyvybės eleksyro”.
Nijolė Jankutė - Užubalienė nušvies motinos įvaizdį, o Baleto Bičiuliai 

parodys video filmą apie Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblį 
“Žuvėdrą”. Tad skubėkite j Mamos popietę, atitrūkite nuo kasdienybės irpralcis- 
kite valandėlę be rūpesčių.

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

Rita Lazauskas - meno darbų paroda

Paroda vyksta Bėga Valley Regional Gallery, Zingel Place, Bėga.
Galerija atidaryta: antradieniais - penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
Paroda veiks nuo balandžio 29 dienos iki gegužės 27 dienos.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks gegužės 7 dieną, sekmadienį, 11-30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Tuoj po pamaldų kviečiame visus į 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją Motinos Dienos proga prisiminti ir pasimelsti už 
mūsų mirusias motinas. Maldas praves kun. Jonas Stankevičius. Artimieji prašomi ap
tvarkyti savo artimųjų kapus. Parapijos Komitetas

Skaityk “Musų Pastogę** — viską žinosi!

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 Vaboles, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 pan.

Jurisdiction:...... Victoria and Thsmania.............................................. . ..............
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 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
laikinos raštinės adresas:

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

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

POSITION VACANT
SECRETARY MANAGER
The Lithuanian Club is seeking an experienced Secretary Manager for its 
new premises within the Bankstown CBD. It is currently being fitted out and 
is expected to open for business in July 2006. The Club’s classification is 
Level E with 20 poker machines, bistro, restaurant and multi-function facility.

The applicant must possess dynamic hands-on capabilities to lead and manage 
the Club’s affairs. Well developed management and communication skills, 
together with an ability to deal with a wide range of operational issues, sound 
financial, business and people management skills arc also required.
Applications close on Friday 19'h May 2006

For additional information, please go to:
www.lithuanianclub.org.au

— - - -

Sydnėjaus Skautų Židinio nariams
Pranešame, kad šių metų gegužės 21 dienų, sekmadienį, tuoj po pamaldų 

lietuviams St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, šalia esančioje salėje įvyks 
svarbus Židinio narių pasitarimas Židinio 50-ties metų veiklos paminėjimui.

Židinio narių dalyvavimas yra svarbus numatant šios sukakties pažymėjimo 
programą. Židinio Vadija

TALKA -SYDNEY-2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@access.nct.au

Prie įėjimo j pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

“Mūsų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai 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 Donicla, MP redaktorė

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: 5vww.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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