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Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II vizitas Lietuvoje

Nuotraukoje iš kairės: Edinburgo kunigaikštis Filipas, Alma Adamkienė, Didž. Britanijos 
karalienė Elžbieta II ir Prezidentas Valdas Adamkus Prezidentūros Baltojoje salėje.

Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Rūpestis dėl 
Turniškių

Seimas spa
lio 21 d. patvir
tino dar vasarą 
pateiktas skan
dalingų Turniš
kių statybų ap
linkybes tyro
sios parlamento 

komisijos išvadas. Už šias išvadas balsa
vo 100 Seimo narių, niekas nebalsavo 
prieš, 2 parlamentarai susilaikė.

Diskusijoje dalyvavę Seimo nariai 
reiškė susirūpinimą, kad tyrimą atliku- 
sios Seimo komisijos išvados neatsidur
tų stalčiuose. “Norėčiau, kad priėmus iš
vadas jos nebūtų padėtos (stalčių”, - sakė 
Seimo narys socialdemokratas Algirdas 
Sysas.

Seimo narys liberaldemokralas Egi
dijus Klumbys apgailestavo, kad “didieji 
banginiai, kurie turėjo iš to naudos, kurie 
iš esmės sukompromitavo mūsų valstybę, 
išėjo sausi iš šitos situacijos”.

Seimo Valstiečių liaudininkų frakci
jos narys Artūras Skardžius mano, kad 
tyrimą užbaigusi Seimo komisija galėjo 
giliau išanalizuoti situaciją, nes valstybės 
turtas valdomas neūkiškai, priimta daug 
neracionalių, neūkiškų, o gal ir nusikals
tamų sprendimų. “Tai nebuvo ištirta, 
praslysta paviršiumi”, - apgailestavo A. 
Skardžius.

ELTA primena, jog Turniškių statybų 
tyrimą atlikusi Loretos Graužinienės va
dovaujama Seimo komisija mano, kad 
Vyriausybės kanceliarija netinkamai at
stovavo valstybės interesams, įgyvendin
dama valstybei nuosavybės teise priklau
sančių akcijų suteikiamas teises.

Baigusi darbą Seimo komisija kons
tatavo, kad Vyriausybės kanceliarijos ak
cinė komunalinių paslaugų bendrovė, . 

vėliau pasi'vadinusi'“Tukompa”, akivaiz
džiai netinkamai vykdė jai pavestą veik
lą, padarė teisės aktų pažeidimų. Ko
misijos nuomone, už nustatytus grubius 
pažeidimus atsakingas yra bendrovės 
direktorius ir jos valdybos pirmininkas 
Valdas Račkys.

Komisijos nariai mano, jog kotedžų 
Turniškėse pardavimo procesas buvo ne
skaidrus, neaiškus ir selektyvaus pobū
džio. “Kotedžų Įsigijimo ir pardavimo 
aplinkybės įrodo, kad ne visi piliečiai yra 
lygūs prieš įstatymą, o tai silpnina visuo
menės pasitikėjimą konstitucinėmis tei
sėmis ir pačia valstybe”. - sakoma išvadose.
“Misija Sibiras” apkeliaus visą 

Lietuvą
(ELTA). Kctvirtadienj, spalio 19 d., 

kelionę po Lietuvą pradėjo paroda “Misija 
Sibiras: sugrįžimas”. Šio projekto inicia
toriai tikisi, kad jis nebus vienkartinis ir 
kilniai jaunimo misijai nepritrūks rėmėjų.

Vilniaus galerijoje “Židinys” pristaty
toje parodoje-vaizdai iš trijų ekspedici
jų “Misija Sibiras”. Šios istorinės ekspedi
cijos Lietuvos jaunimo organizacijų tary
bos (LiJOT) iniciatyva pradėtos šią vasa
rą. Iš 1000 norinčių dalyvauti ekspedici
joje buvo atrinkti po 6-8 į kiekvieną. Pro
jekto “Misija Sibiras” dalyviai vyko į lie
tuvių trėmimų, masinių žudynių, koncen
tracijos stovyklų ir įkalinimo vietas Sibire. 
Aplankytos lietuvių trėmimo vietos Ko
mijos, Krasnojarsko, Irkutsko, Tomsko, 
Permės ir Tiumenės srityse. Ekspedicijų 
dalyviai tvarkė trėmimų vietas, apleistas 
lietuvių kapines, susipažino su lietuvių 
tremtinių gyvenimo sąlygomis.

Dabar paroda dviem savaitėms iške
liaus į Vilniaus geležinkelio stotį, vėliau ji 
bus eksponuojama Vilniaus mokyklose, 
universitetuose ir kolegijose. Spalio-gruo
džio mėnesiais nuotraukų paroda bus

.............. Nukelta į 2 psl.

Pirmadienį vakare, spalio 16 d., į Vilnių 
atvykus Didžiosios Britanijos karalienei 
Elžbietai II ir jos vyrui Edinburgo kuni
gaikščiui princui Filipui, iškilminga suti
kimo ceremonija buvo surengta sekantį 
rytą prie Prezidentūros. Britanijos kara
liškąją porą pasitiko Prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma, išrikiuota Gar
bės sargybos kuopa. Buvo sugroti abiejų 
šalių himnai.

Prie Prezidentūros vartų aukštus sve
čius pasitiko viduramžių Lietuvos elitinio 
kario šarvais vilkintys kariai. Su originalia 
XIV a. kario apranga ir ginkluote Garbės 
sargybos kuopos kariai taip pat stovėjo 
prie įėjimo į rūmus, išsirikiavo Preziden
tūros salėse. Karybos istorija besidomin
čios Elžbietos II pageidavimu tie patys 
kariai Prezidentūroje buvo išrikiuoti ir per 
iškilmingą vakarienę.

Po sutikimo ceremonijos Prezidentas 
karalienei padovanojo medalius, skirtus 
pirmajam Lietuvos vardo paminėjimui 
Europoje 1009 m., pirmajam tarptautiniu 
mastu pripažintam Lietuvos valdovui 
karaliui Mindaugui ir pirmai Lietuvoje 
lietuvių kalba išleistai knygai - 1599 m. 
Mikalojaus Daukšos parengtai “Postilei”. 
Savo ruožtu karalienė V.Adamkui įteikė 
graviūrą, kurioje pavaizduoti Edinburge 
esantys Holirudo rūmai, taip pat dvispalvio 
stiklo flakoną su Jos Didenybės inicialais.

Seimo Pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas, pasitikęs j rūmus atvykusius Elžbietą 
11 ir Filipą, angliškai trumpai papasakojo 
jiems apie dabartinį Lietuvos parlamentą, 
jo partinę sudėtį.

Seimo pirmasis vicepirmininkas Čes
lovas Juršėnas surengė ekskursiją aukš
tiems svečiams po rūmų fojė eksponuoja
mą parodą apie Lietuvos parlamentariz
mo istoriją. Karalienė itin susidomėjo tuo 
faktu, kad Viduramžiais Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė buvo viena didžiausių 
Europos valstybių. “Ateik čia, pažiūrėk, 
kokia ji buvo didelė”, - pamojo kiek toliau 
ėjusiam savo vyrui karalienė ir paprašė 
Č. Juršėno pakartoti šį istorinį faktą.

Prieš išvykdama iš Seimo, karalienė 
pasirašė Garbės svečių knygoje ir dovanų 
gavo Lietuvos Nepriklausomybės akto 
kopiją. Jai taip pat įteiktas 1791 m. Lietuvos 
ir Lenkijos Respublikos Konstitucijos - 
antrosios rašytinės Konstitucijos pasauly
je ir pirmosios Europoje - leidimas trimis 
kalbomis.

Antakalnio kapinėse Elžbieta II ir 
Filipas padėjo vainikus Lietuvos laisvės

Rotušės aikštėje karalienė bendravo su žmonėmis. . .

Didž. Britanijos karališkoji pora Antakal
nio kapinėse.
gynėjų memoriale. Po to karalienė paben
dravo su žuvusių laisvės gynėjų artimaisiais.

Prezidentas VAdamkus čia pat pristatė 
karališkajai porai keturiolika Lietuvos 
karių, puskarininkių ir karininkų, kurie 
pastarąjį dešimtmetį dalyvavo tarptauti
nėse taikos palaikymo misijose. Rikiuotėje 
buvo ir liepą Pietų Irake, netoli Basros, 
kulkos į petį sužeistas grandinis Tomas 
Astrauskas. Karalienei jis pasakojo, kur 
tarnavo, kaip sekasi gytipo sužeidimo.

Vilniaus Rotušėje po trumpo susitiki
mo su aikštėje priešais ją susirinkusiais 
žmonėmis karalienė dalyvavo Britanijos 
ambasados surengi time priėmime. Jo metu 
monarche daugiausiai bendravo su savo 
bendraamžiais - aštuoniasdešimtmečiais, 
atvykusiais iš visų Lietuvos apskričių. Ji 
skyrė dėmesio ir kitiems maždaug pusan
tro šimto susirinkusių svečių, kurie Ro
tušėje stovėjo nedidelėmis grupelėmis. 
Elžbieta II persimetė keliais žodžiais su 
grupės “LT United” nariais, ypač jos “pa
trakusiu šokėju” Arnoldu Lukošiumi.

Vilniaus universitete karalienei buvo 
pristatyti kai kurie Lietuvos akademiniai 
pasiekimai. Ji trumpai pabendravo su 
studentais ir mokslininkais, atidarė uni
versiteto “Mokslo kavinę”.

Tuo metu princas Filipas lankėsi 
Vilniaus universiteto botanikos sode Kai- 
rėnuose, čia pabendravo su savo globo
jamos Tarptautinės jaunimo apdovanojimų 
programos dalyviais, atidarė šiai progra
mai skirtą parodą. Edinburgo hercogas taip 
pat pasodino atminimo medelį. Kiek vėliau 
princas Britų taryboje pasveikino susirin

kusius Lietuvos ir Anglijos 
verslo forumo dalyvius.

Vakare karališkoji pora 
dalyvavo Prezidentūroje su
rengtoje vakarienėje. Į ją buvo 
pakviesta maždaug 110 
Lietuvos ir Didž. Britanijos 
pareigūnų, mokslo ir meno 
atstovų. (Darir. psl. 4. Red.)

Vyrams privaloma ap
ranga buvo smokingas, 
moterys pasipuošė vaka
rinėmis suknelėmis.

Stasys Gudavičius
• (sutrumpinta “K.d?”
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paS Trumpai iš visur Lietuvių liaudies dainas girdės Broadway
♦ Spalio 15d. Iz
raelio policija ir 
teisingumo minis
terija. ištyrusi mil
teni skundus, re
komendavo pro
kuratūrai iškelti 
baudžiamąją bylą 
Izraelio valstybės 
prezidentui Moše

Katsev už kelių jo įstaigos tarnautojų 
išprievartavimą. Izraelio švietimo minis
trė Yuli Tamir pokalbyje su televizijos
reporteriais pareikalavo prezidento 
atsistatydinto. Prezidentas Moše Katsev 
paneigė kaltinimus ir pareiškė pasitiksiąs 
pareigose.
♦ Šri Ikinkoje tęsiasi susidūrimai tarp vy
riausybės pajėgų ir tamilų sukilėlių. Spalio 
16 d. tamilas “tigras” su sunkvežiniu, pa
krautu sprogmenimis, įlėkė j karinių auto
mobilių vilkstine netoli I labarana miesto 
ir susisprogdino. Žuvo bent 92 žmonės, jų 
tarpe daugkaro laivyno jūrininkų, virš 100 
buvo sužeistų.
♦ Tarptautinis Blacksmith Institutas, iš
tyręs 300 vietovių, paskelbė dešimties la
biausiai užterštų pasaulio vietovių sąrašą. 
Trys iš šių vietovių yra Rusijojc.kitos-Zam- 
bijoje. Ukrainoje. Dominikonų Respubli
koje. Peru. Kinijoje. Kirgizijoje ir Indijoje. 
Sąraše pirmauja Ižzeržinsk miestas Rusijo
je. Čia “šaltojo karo" metais buvo gamina
mi cheminiai ginklai kaip sarin, iperitas ir 
1.1. Žemėje susigėrę chemikalai užteršė 
požeminius vandenis, žmonių naudojamus 
gėrimui.
Antroje vietoje sąraše - Kabwc kasyklų 
miestas Zambijoje, toliau seka Rusijos No
rilsk. garsėjęs kaip lietuvių tremtinių kapi
nynas. Čia be taršos kontrolės lydomi nike
lis, varis, švinas ir kadmis. Ketvirtuoju są
raše įrašytas Černobil miestas Ukrainoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
eksponuojama Kaune. Klaipėdoje. Šiau
liuose. Panevėžyje. Alytuje. Utenoje, Ma
rijampolėje, Tauragėje, Plungėje. Kėdai
niuose ir Ukmergėje. Parodas pristatys 
ekspedicijos dalyviai.
Mokesčių mažinimo klausimas

(ELTA). Mokesčių mažinimo klausi
mas turėtų būti sprendžiamas 2007 m 
rugsėjo mėnesį. Seimui pristatydamas 
ateinančių metų biudžeto projektą sakė 
finansų ministras Zigmantas Balčytis. Jo 
teigimu, biudžeto projekte nenumatyta 
mažinti mokesčius, kadangi tai reikia 
daryti įvertinus 2007 m. biudžeto įtaką 
ekonominei šalies situacijai.

“Mokesčių politika yra labai subti
lus klausimas. Negalima mokesčių ma
žinti aklai, neįvertinus visų faktorių. 2007 
tn. rugsėjo mėnesį jau matysime pasikei
timus. tada bus galima spręsti visus su 
mokesčiais susijusius klausimus" - Seime 
sakė finansų ministras.
A. Kubilius - Europos reikalų 

komiteto pirmininkas
Seimo Europos reikalų komitetui va

dovaus Tėvynės sąjungos pirmininkas. 
Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius 
Kubilius. Už tokį nutarimą spalio 21 d. 
balsavo 66 Seimo nariai, prieš buvo 12. 
susilaikė irgi 12 parlamentarų.

A. Kubilius šiame poste pakeis buvusį 
Seimo Europos reikalų komiteto pirmi
ninką. “darbietj” Seimo pirmininko pava
duotoją Vydą Gedvilą.

Pagal valdančiųjų frakcijų atstovų 
susitarimą, mažumos Vyriausybę remian- 
tiems konservatoriams atiteko Europos
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♦ Spalio 19 d. JAV karinė vadovybė iš
reiškė susirūpinimą, kad jos strateginis 
planas I rakė, sustiprinant Bagdado apsau
gą. neatnešė lauktų rezultatų.Tebesitęsia 
šiitų ir sunitų tarpusavio žudynės. Nuo Ra
madan mėnesio pradžios rugsėjo 24 d. 
užpuolimai nesumažėjo, o dar padidėjo 
22%. Kovos tarp musulmonų sektų pri
vertė virš 400 000 irakiečių bėgti iš savo 
namų.
♦ Saliamono salų teismas svarsto, ar iš
duoti Australijos teisingumo įstaigoms 
australą advokatą Julian Moti, kuriam iš
kelta byla dėl lytinių santykių su vaikais. 
Rugsėjo mėnesį Saliamono salų min. pir
mininkas Manasseh Sogavare buvo pasky
ręs Julian Moti teisingumo ministru, o kai 
šis buvo sulaikytas Papua N. Gvinėjoje, jam 
buvo suteiktas prieglobstis Saliamono sa
lų ambasadoje ir spalio 10 d. jis buvo slap
ta atskraidintas j Saliamono salas PNG ka
riniu lėktuvu. Spalio 18 d. Saliamono salų 
teismas pradėjo svarstyti bylą prieš imig
racijos ministrą Peter Shanel už Julian 
Moti neteisėtą įsileidimą iš Papua Nau
josios Gvinėjos.
♦ Spalio 20 d. Saliamono salų teismo 
kratos orderio įgalioti australai policinin
kai pravedė kratą ministro pirmininko 
Manasseh Sogavare įstaigoje, tirdami Ju
lian Moti atskraidinimo j Saliamono salas 
aplinkybes.
♦ Spalio 21 dieną šiitų dvasiškiui
Mugtada al-Sadr pavaldi “Mahdi armija” 
užgrobė svarbų Amarah miestą Irako 
pietuose. Jie užpuolė ir susprogdino tris 
pagrindines miesto policijos būstines, per 
susišaudymą su policija nukovę daug 
pareigūnų. Apie 800 juodai apsirengusių, 
raketinėmis granatomis ir “kalašnikovais” 
ginkluotų armijos narių patruliuoja mies
to gatvėse pagrobtuose iš policijos auto
mobiliuose. □ 

reikalų. Sveikatos reikalų ir Audito ko
mitetų vadovų postai. Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininku siūlomas 
Antanas Matulas, Audito - Donatas 
Jankauskas.
Kaune - misijų Kosove baigusių 

karių sutiktuvės
Spalio 21 d. Kaune. Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus sodelyje, rengiama Ser
bijos Kosovo provincijoje tarptautinę mi
siją baigusio Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) būrio KFOR-14 sutikimo 
ir medalių įteikimo ceremonija.

Ceremonijoje dalyvaus krašto apsau
gos ministras Juozas Olekas, Lauko pa
jėgų vadas brigados generolas Arvydas 
Pocius, KASP vadas pulkininkas Antanas 
Plieskis. Medalius “Už tarptautines ope
racijas” kariams savanoriams įteiks kraš
to apsaugos ministras.

KFOR-14 būrys. Kosove tarnavęs nuo 
2006 m. balandžio mėnesio, dalyvavo 
NATO laikos palaikymo pajėgų operaci
joje daugianacionalinėse užduoties 
vykdymo pajėgose “Rytai”, bendro I enki- 
jos ir Ukrainos bataliono POLUKRBAT 
sudėtyje. Lietuvos kariai saugojo taikda- 
rių stovyklą, budėjo apsaugos postuose, 
patruliavo bataliono atsakomybės rajone.

KFOR-14 būrys suformuotas KASP 
Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rink
tinės karių pagrindu. Būryje yra karių, 
Balkanų regione dalyvavusių jau antroje 
operacijoje. Būrio sudėtyje Kosove tar
navo ir keturios merginos karės savano
rės. Tarptautinėje KFOR misijoje Lietu
vos kariuomenė dalyvauja nuo 1999 metų. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EITA,BNS,lXimCir“Benuudinai".

Garsi liaudies dainų atlikėja Veronika 
Povilionienė pirmą kartą koncertuos New 
York’o teatrų rajone - Broadway. Spalio 19 
dieną pirmajame Europos kultūros fes
tivalyje “European Drcam” ji pasirodys 
kartu su folkloro ansambliu “Blezdinga”. 
Šiame festivalyje dalyvauja 23 Europos 
šalys. Jis prasidėjo mgsėjo 20-ąją ir tęsis 
iki spalio 30 dienos. Lietuvos muzikantai 
savo programą atliks prestižiniame “ Tha
lia” teatre.

Festivalio organizatoriai Veroniką pri
stato kaip lietuvių folkloro dainų kara
lienę, jau 40 metų atliekančią ir tyrinėjan
čią lietuvių liaudies dainas. Vilniečiai New 
York’o publikai atliks specialią progra
mą, į kurią įtrauktos seniausios autentiš
kos lietuvių liaudies dainos. JAV lietuvių 
pageidavimu. Veronika ir “Blezdinga” taip 
pat koncertuos ir kelioms vietos lietuvių 
bendruomenėmis.

Žymiausia lietuvių liaudies dainų at
likėja Veronika Povilionienė Lietuvai at
stovauja daugelyje pasaulio šalių. Su soli
nėmis ir bendromis programomis ji kon
certavo JAV, Australijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Vokietijoje. Prancūzijoje, Skandi
navijos ir kitose šalyse. Atstovavo 1 .ietuvai 
įvairiuose svarbiuose renginiuose, tarp jų

Rusija domisi Klaipėdos rusais
Kaip rašo laikraštis “Klaipėda”, tuš

tėjanti Rusija pakvietė sugrįžti po visą 
pasaulį išsibarsčiusius tėvynainius. Rusija 
juos vilioja gražiais pažadais, tačiau klai
pėdiečiai. kurių daugiau nei ketvirtadalis 
- rusai, neskuba krautis krepšių. “Prašy
mų dėl išvykimo dar nesulaukėme”, - ti
kino Rusijos Federacijos generalinio kon
sulato Klaipėdoje atstovas Aleksandr 
Dolgopolov. Tačiau besidominčių išvyki
mo į Rusiją galimybėmis yra. “Tai dvi 
klaipėdiečių kategorijos - 20-25 metų 
jaunuoliai ir pensininkai. Pastarieji nori 
grįžti j istorinę tėvyne baigti gyvenimą 
tarp artimųjų. Jauni žmonės galvoja Ru

Paroda apie sovietmečio pradžią
Kėdainiuose atidaroma Genocido au

kų muziejaus parengta kilnojamoji pa
roda “Smurto kronika: Lietuva 1939-1941 
metais” pradės kelionę per Lietuvos 
miestus. Spalio 13 d. Kėdainių Daugia- 
kultūriamc centre atidaromoje parodoje 
eksponuojami dokumentai ir nuotraukos 
supažindina su Lietuvos nepriklausomy
bės praradimo aplinkybėmis, represijų ir 
krašto sovietizavimo pradžia. Greta vi
suomenei žinomos dokumentinės vaiz
dinės medžiagos, iliustruojančios svar

Klaipėdietei -110
Spalio 13 d garbingą jubiliejų šventė 

viena seniausių Lietuvos žmonių - 110 
metų sulaukusi klaipėdietė Julė Ripins- 
kaitė.

Pasak senolę, gyvenančią “Caritas” 
globos namuose prie Marijos laikos Ka
ralienės parapijos, prižiūrinčių žmonių, ji 
buvusi labai darbšti - dar ir dabar negalin
ti gulėti sudėjusi rankų, siekianti ką nors 
laikyti, čiupinėti, rašo "Vakarų ekspresas”. 
Ilgaamžės draugės pasakoja, kad šioji 
mėgusi nerti bei siūti, gyvenusi ūkiškai - 
paršeliai bei karvės buvę sotūs, gerai pri
žiūrėti

1896 metais Kelmėje gimusi ir vaikys
tėje gyvenusi Tarvainių kaime visų dabar 
Julyte vadinama senolė turėjo septynias

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

Veronika Ihisilionienė.

-Europos muzikos festivalyje Graikijoje 
ir Danijoje, parodoje “Expo 2000” Ha
noveryje. prestižiniuose Detroit'o (JAV) ir 
Perth’o (Australija) džiazo muzikos festi
valiuose. Du kartus buvo pakviesta įvisame 
pasaulyje folkloro tyrinėjimais garsaus 
“Smithsonia” instituto rengiamą festivalį 
Washington'e. Nuo 1991-ųjų vadovauja 
dainos klubui "Blezdinga", kurio nariai ne 
tik dainuoja, bet ir groja tradiciniais lietuvių 
muzikos instrumentais ir šoka.

Lietuvių dalyvavimą festivalyje “Euro
pean Drcam” remia festivalio rengėjai, 
Lietuvos konsulatas New York’e, JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos kultū
ros ministerija. ELTA. LGITIC 

sijoje baigti aukštuosius mokslus ir apsi
gyventi didžiuosiuose miestuose - Maskvo
je, Peterburge, Kaliningrade ar greta jų”, - 
sakė konsulas. Jis neslėpė abejonių, jog 
vargu ar tikėtinas masinis rusų išvykimas 
į istorinę tėvynę.

Lietuvos Statistikos departamento 
duomenimis, pernai iš l.ietuvos j Rusiją 
išvyko 1.100 žmonių. Grįžimo į Rusiją ir 
kitas buvusias Sovietų Sąjungos respubli
kas viršūnė buvo užfiksuota 1990-1993 
metais. Nuo 1994-ųjų Lietuvos gyventojai 
dažniausiai išvyksta į Vakarus. Kiek rusų 
šiuo metu gyvena Klaipėdoje, tiksliai 
nežinoma. ELTA. LGITIC 

biausius tų metų įvykius, eksponuojamos 
represuotų šeimų nuotraukos, dokumen
tai iš tremties ir baudžiamųjų bylų.

Nuotraukos ir dokumentai paimti iš 
Genocido aukų muziejaus, Lietuvos cen
trinio valstybės ir Lietuvos ypatingojo 
archyvų ir kitur.

Šiemet ši paroda buvo eksponuojama 
Europos Parlamente, Seime, o iš Kėdainių 
paroda keliaus į kitus šalies miestus, - 
praneša Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. □ 

seseris bei brolius. Nuo šešerių metų Ju
lytė dirbo - ganė žąsiukus, vėliau prižiū
rėjo seserų vaikus, gyveno vis kitose šei
mose, pati neištekėjo, neįgijo ir jokio išsi
lavinimo. Iš seserų pasakojimo žinoma, 
kad ji buvo linksmo būdo ir geros širdies, 
buvo pamaldi, mėgo puoštis, šokti ir dai
nuoti. Senolė dar ir dabar mėgsta padai
nuoti. meldžiasi. Nors jijau sunkiai kalba, 
tačiau lai, kas jai sakoma, supranta Dažnai 
senolę globos namuose aplanko dukterėčia

Garbaus amžiaus - 94 metų - jau yra 
sulaukusi vienintelė dar gyva J. Ripins- 
kaitės sesuo Petrulė. Tėvai taip pat buvę 
ilgaamžiai, mirė netrukus po karo. Klai
pėdoje šiuo metu gyvena šeši ilgaamžiai, 
kuriemsvirš IGOmetų. ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Liet. Moterų Socialinės Gobos Draugijos Ine.

Visuotinis metinis susirinkimas
Isolda Požclaitė-Davis AM

Šiemet S.L.M.S.G. Draugijos (toliau 
Draugija) visuotinis metinis susirinkimas 
įvyko naujose Lietuvių Klubo “Dainava” 
patalpose 2006 m. spalio 15 dieną, 2 va! 
p.p.

Darbotvarkė: Susirinkimo atidarymas; 
Mirusiųjų pagerbimas; 2005-06 metų 
metinio susirinkimo protokolo prista- 
tymas/priėmimas; Draugijos pirmininkės 
pranešimas; Draugijos ir “Sodybos” iž
dininkės pranešimas; “Sodybos” Patikėti
nių Komiteto pranešimas; Ligonių lan
kymas; Naujos Valdybos rinkimai/pri- 
ėmimas; Klausimai ir sumanymai; Susi
rinkimo uždarymas.

Susirinkimui pirmininkavo Draugijos 
pirmininkė Julija L. Lašaitienė, sekreto
riavo Nata Liutikaitė. Susirinkime daly
vavo apie 40 narių, nors metinis narės 
mokestis buvo sumokėtas keliolikos 
daugiau ponių, kurios dėl svarbių prie
žasčių negalėjo pačios dalyvauti. Labai 
norėtųsi matyti ir jaunesnės kartos atsto
vių mūsų tarpe, ypač Valdyboje. O gal 
pamatysime jas per ateinantį metinį 
susirinkimą? Deja, mūsų eilės tirpsta, nes 
ir vėl tylos minute ir malda prisiminėme 
aštuonis mus apleidusius lankytus ligo
nius, iš kurių Greg Grigushis, neturėjęs ar
timųjų, buvo palaidotas Draugijos lėšomis.

Po to sekretoriaujanti Nata Liutikaitė 
perskaitė 2005-2006 mctiĮ protokolą. 
Protokolas buvo vienbalsiai priimtas ir 
katutėmis padėkota Draugijos Valdybai 
už darbą. 

Pirmininkė pasveikino susirinkusias 
nares, padėkojo Valdybos narėms už nenu

Iš kairės: susirinkimą sekretorė Nata Liutikaitė ir Drau
gijos pirmininkė Julija lašaitienė.

Lithuanian Classes in 2007
Are you looking for Lithuanian classes for your children?

The Victorian School of Languages (VSL) is a non - profit Government school 
offering classes in 42 languages throughout Victoria for primary and secondary 
students. The school, which was established in 1935 by the Department of 
Education, has an outstanding record and produces excellent VCE results.

The VSL is now enrolling students for the 2007 school year.
Students interested in learning Lithuanian may enroll at the following centres 

of the Victorian School of Languages:
Princes Dill Secondary College

Those unable to enroll during the October/November enrolment period will 
be able to enroll during the first few weeks in February 2007. However, early 
enrolment is advisable since the classes may fill up before then.

The yearly enrolment fee for students in Years 1 to 10 is $50.00 and for VCE 
students it is $65.00.

For adults studying in VCE classes the fee is $170.00 per year.
Classes are generally held on Saturdays from 9.00 to 12.15 pm during the 

school year.
Students should contact the relevant centre.
Additional enquiries can be directed to:
Victorian School of Languages Head Office Tel: (03) 9474 0500, 

Web: www.vsl.vic.edu.au

ilstamą jų veiklą - Draugijos ir “ Sodybos” 
iždininkei Tamarai Vingilicnei OAM, 
“Sodybos” Patikėtinių Komiteto narei 
Martinai Reisgienei, Ligonių lankytojoms 
Onutei Kapočienei OAM ir Natai Liuti- 
kaitei, koordinuotojoms ponioms Nijolei 
Chan, Kristinai Didžiūnienei ir Irenai Ka- 
lėdienei. Be to ir “ Sodybos” seniūnei Onu
tei Dobbs ir jos padėjėjams Garry Kelly, 
Vaclovui Liūgai ir David Fraser už darbą 
“Sodyboje”.

Be to, ji pranešė, kad Melbourne Cup 
renginys, metaforiškai pavadintas “Arklių 
Diena”, pereitais metais “Sodyboje” gerai 
buvo pavykęs ir atnešė pelno. Tad ji kvietė 
susirinkusias nares dalyvauti ir šiais me
tais bei pakviesti ir savo drauges. Ji taip 
pat iškėlė ir tradicinės “Kugelinės,” kuri 
atneša nemažai pelno Draugijai, tęstinumą 
2007 metais. “ Sodyboje” vis mažėja kuge
lio kepėjų, tad klausimas opus. Ar reikės 
šio renginio atsisakyti, ar jį pakeisti? Prašė 
narių pasvarstyti galimybes ji pratęsti, nes 
ateinančiai metais kitų renginių “Sody
boje” kol kas nenumatyta suruošti.

Pirmininkė pranešė, kad Draugijos ir 
“Sodybos” Valdybos komitetas reguliariai 
posėdžiavo pereitų finansinių metų bė
gyje jaukioje “ Sodybos” seklyčioje, nes 
buvo daug darbo ir svarstymų dėl besi
keičiančių valdžios įstatymų, susijusių su 
jų veikla. Betgi šiais finansiniais metais 
Valdyba posėdžiaus Lietuvių Klubo 
“Dainava” patalpose, nes Valdybos narėms 
Klubas yra geriau pasiekiamas.

Iždininkė Tamara Vingilienė OAM 
atskirai pranešė apie Draugijos ir “Sody-
bos” finansinę padėtį”

Draugija
Pajamos- $1,250.62 
Išlaidos — $5,213.00
Deficitas - $3.962.62 
Daugiausiai pajamų surinkta 
iš 2005-06 Kugelinės -

$ 690.60 
“Sodyba”
Pajamos- $30,394.66 
Išlaidos- $47,211.20 
Deficitas - $16,816,54 
Pajamose įskaityta ir Wiley 
Park buto nuoma $5,289.06

Deficitas buvo padengtas 
iš santaupų. Peršasi prielaida, 
kad finansinę “Sodybos” pa
dėtį reikės apsvarstyti atei
tyje. Aišku, kad gal nebus tiek 
daug išlaidų kaip 2005-2006

SLMSG Draugijos Visuotinis Metinis susirinkimas. Visos nuotraukos Minvydo Palubinsko.

finansiniais metais, bet draudimo, vandens, 
elektros ir aptarnavimo kainos turbūt didės. 
Tačiau kalbant apie “Sodybą”, nore tusi pa
stebėti, kad vyresnio amžiaus dar sava
rankūs tautiečiai greičiausiai niekur Aus
tralijoje negalėtų panašiose sąlygose taip 
pigiai gyventi.

Toliau sekė Martinos Reisgienės “So
dybos” Patikėtinių Komiteto pranešimas. 
Patikėtinių Komitete yra šešios narės: 
Nijolė Chan, Onutė Dobbs, Nata Liutikas, 
Onu tė Kapočius OAM, Martina Reisgys ir 
Tamara Vingilis OAM. Tokį skaičių nusta
to NSW Trading Department. Komiteto 
narė Martina Reisgienė pranešė, kad “So
dybos” bei sodybiečių bendriems reika
lams aptarti D-jos Valdyba ir patikėtinės 
per finansinius metus paskiria du posė
džius kartu su Sodybos” gyventojais. Per 
Draugijos mėnesinius posėdžius plačiai 
aptariami “Sodybos” administravimo rei
kalai.

Pataisymai ir pagerinimai “Sodyboje”:
6-ių butų užpakalinių verandų grindys 

buvo naujai pakeistos.
Visiems 17-kai butų įtaisyta gaisrinė 

apsauga - safety switches.
Padaryta Pest Control.
Nupirkti du nauji šaldytuvai.
Naujai įrengta svetainės virtuvė. 
Nupirkta indams plauti mašina. 
Bei kitos mažesnės išlaidos.
Martina Reisgienė pastebėjo, kad rapor

tas aprėpė nuo 2005.06.06 iki 2006.07.06.
Patikėtinių Komiteto vardu Martina 

nuoširdžiai dėkojo seniūnei už jos rūpes
tingą administracinį darbą, ir revizoriui 
Romui Palaičiui už naujoviškai paruoštą 
D-jos finansinę ataskaitą.

Be to, jipranešė, kad netekome mielų 
Binitės ir Vytauto Vaitkų, ir kad “Sody- 
bon” atsikėlė gyventi Arvydas Barzdys. 
Patikėtinės taip pat prašys Sutherland 
Council, kad sumažintų mokėjimą už 
šiukšlių išvežimą.

Onutė Kapočienė OAM pranešė apie 
ligonių lankymą. Viso labo buvo reguliariai 
lankomi 16 vyresnio amžiaus tautiečiai 
slaugos namuose, ligoninėse ir reabilita
cijos centruose.

Buvo taip pat prašyta, kad susirinkimo 
narės skirtų kiek laiko pasišnekučiuoti su. 

giminių neturinčiais ir slaugos namuose 
gyvenančiais tautiečiais. Viena susirinkimo 
narė sutiko padėti šiuo reikalu.

Onutė Kapočienė OAM pabrėžė, kaip 
svarbu yra vyresnio amžiaus tautiečiams 
turėti:

Age Care Forms (2030), galioja viene- 
riems metams. Tam reikia, kad daktaras ir 
Age Care Assessment Tcampadarytų nu
tarimą (asssessment), kuris papildytų dak
taro formą, kad asmuo galėtų patekti į 
slaugos namus (nursing home). Neturė
damas tos formos, asmuo gali prarasti vietą 
slaugos namuose.

Testamentą.
General Power of Attorney ARBA 

Enduring Power of Attorney.
Tautiečių slaugos namuose esantiems 

žmonėms reikia auteikti informaciją apie 
laidotuves, bažnyčią, motinos mergautinę 
pavardę ir tėvų gimimo vietoves. Ši infor
macija reikalinga mirties pažymėjimui 
gauti.

Po to sekė, priešpaskutiniu punktu, 
naujos Valdybos rinkimai. Susirinkimo 
pirmininkei pranešus, kad visos narės 
sutinka vėl kandidatuoti, visuotinio me
tinio susirinkimo narės katutėmis išeiškė 
savo sutikimą ir padėką Valdybai.

Klausimai ir sumanymai:
a Buvo pasiūlyta pagal išgales surengti 

madų paradą D-jos kasai papildyti.
b. Buvo nutarta surengti informacinę 

popietę “Dainavos” klubo patalpose, ku
rioje advokatas paaiškintų įvairių doku
mentų turėjimo svarbą, pav. kaip Power of 
Attorney, Testamento ir 1.1.0 CentreLink 
atstovas galėtų paaiškinti kokius doku
mentus reikia turėti norint patekti į slaugos 
namus (nursing home).

c. Buvo pasiūlyta surengti sveikatos 
popietę vyresnio amžiaus tautiečiams dėl 
regėjimo, klausos, dietos ir kitų rūpesčių. 
Bandysime per “Mūsų Pastogę” sužinoti 
tautiečių norus.

Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, 
pirmininkė pasiūlė visuotinį metinį susi
rinkimą užbaigti, o susirinkusios narės dar 
kartą išreiškė katutėmis savo padėką 
Draugijos ir “Sodybos” valdyboms.

Susirinkimas pasibaigė 4 vai. p.p.

Mūsų Pastogė Nr.42, 2006.10.25,-psl,. 3
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Lietuva iš arti
Karalienės kalba LR Seime

On 17 October, Her Majesty Queen Elizabeth II of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
delivered a speech at the Seimas:

Thank you for your warm welcome and for the opportunity 
to address the Seimas. The exhibition I have just seen has 
reminded me both of Lithuania ’s long history as a European 
nation and of the drama of your country’s recovery of 
Independence some fifteen years ago. It is an honour to stand 
here where so many risked their lives in the st niggleforfreedom.

Prince Philip and I begin today in Vilnius ourfirst visit to the Baltic States to mark 
the achievements of all three nations in these recent years. You have emergedfrom the 
shadow of the Soviet Union and blossomed as sovereign states, taking up your rightful 
places in the international community and as respected members of the European Union 
and NATO. It is a transformation - political, economic and social - for which there are 
few parallels in the history of Europe.

But we should never forget what Lithuania has suffered along the road to freedom. 
The years ofmurder, torture, deportations and exile during much ofthe twentieth century 
are amongst the darkest passages in the history of our continent. Here in Vilnius we 
cannot forget the tragedy of the holocaust. There are many in the British Jewish 
community whosefamilies lie buried in Lithuania and I pay tribute to all who stood up 
against tyranny, so often making the ultimate sacrifice

During the years of occupation contacts between the United Kingdom and the Baltic 
States were limited. But before 1939 our relationship stretches hack to mediaeval times 
so in the last fifteen years we have been rediscovering each other. We value the great 
diversity that is a defining characteristic of Europe and you enrich our continent with 
your distinctive language, culture and experience.

lam pleased that the relationship between Britain and Lithuania is developing at 
such a pace. Weface many of the same challenges and opportunities as we work together 
in the European Union and NATO. Despite our different histories we see many things in 
the same light. We share an interest in building a Europe which is outward looking, 
open and confident. We are not afraid of change and reform. We are committed to 
ensuring that the benefits of freedom, democracy, and the benefit of open markets which 
we enjoy in the EU and NATO are extended to our neighbours who are ready and willing 
to join. We both believe that we have a duty to help resolve conflicts in the wider world. 
Trade and investment is growing in both directions and new opportunities are being 
created by thefreedom of movement of labour.

Above all I am delighted that contacts between our people, especially the young, have 
flourished in recent years. Many Lithuanians are now visiting Britain and the number 
of British people coming to Lithuania is increasing rapidly. Hundreds of years ago it 
was the Scots and the merchants from the North East of England who established 
themselves in your country. Today too people from these parts of Britain are again 
notably active in exploring new partnerships with Lithuania - it was a particular pleasure 
to welcome your President to Edinburgh in July this year.

Lithuania has a fresh and energetic spirit, born out of your struggles and 
achievements, to which British people respond. And I believe Britain has much to offer 
Lithuanians. In the future I hope young people will continue to travel between our two 
countries, learning about each other, whether working, studying or as tourists. 
Lithuania’s millennium in 2009 and Vilnius’term as a European Capital of Culture 
that year offer new opportunities, including collaboration with Liverpool which will he a 
Capital of Culture in 2008. We also lookforward to welcoming Lithuanians to London 
for the 2012 Olympic Games, as competitors and spectators.

Mr. Speaker, I hope my visit will demonstrate the importance we attach to the 
relationship which now exists between Britain and Lithuania. We welcome Lithuania 
as a new partner and ally and want to see our relationshipflourish in every sphere. We 
admire the speed with which you have moved from being a recipient of international aid 
to being a generous donor, from an importer of security to a country contributing 
materially to the security of others. We salute your dynamism, your creati vity and your 
commitment to freedom and democracy which has so much to offer to yourpartners and 
to the world. And Mr. Speaker, if 1 may quote from your national anthem as we walk 
together down the challenging path into our new century, "May the light and the truth 
accompany our steps”.

Karališkas vakaras Prezidentūroje
Prezidentūros Baltojoje salėje spalio 

17 dienos vakarą karalienės Elžbietos II 
garbei surengtame priėmime dalyvavo apie 
100 kviestinių svečių - apie 80 žymiausių 
Lietuvos elito atstovų ir 20 kartu su ka
raliene j Lietuvą atvykusių ar Lietuvoje 
aukštas pareigas užimančių britų.

Vakarienės pradžioje Prezidentas Valdas 
Adamkus pakelė tostą, po kurio karalienės 
garbei buvo grojamas jos šalies himnas. 
Tuomet tostą už Lietuvą pakėlė karalienė 
ir nuskambėjo Lietuvos Tautos himnas. 
Prieš vakarienę svečiai buvo pristatyti ka
rališkajai porai.

Kartu su pirmosiomis poromis vaka
rienėje dalyvavo Premjeras Gediminas 
Kirkilas su žmona Liudmila, buvęs Min. 
Pirm. Algirdas Brazauskas, europarlamen- 
taras Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina, Lietuvos ambasadorius Didž. 
----------- ,----- ------- ---------- ----------- ■------ ----------liu vilkėjo Didž. Britanijos ambasadoriaus 
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Britanijoje Vygandas Ušackas su žmona 
Loreta, krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas su žmona Aurelija ir kiti.

Briliantais puošta karūna pasidabinusi 
karalienė Elžbieta II vilkėjo šampano 
spalvos prabanga žvilgančia suknele ir 
avėjo aukso spalvos bateliais. Jos Didenybė, 
kaip ir Prezidentas Valdas Adamkus, va
karienės metu segėjo antradienio ryte 
apsikeistais apdovanojimais. Pirmoji.šalies 
ponia Alma Adamkienė buvo pasipuošusi 
raudono vyno spalvos šifonine suknele, 
kurią puošė tokios pat spalvos drapiruota 
šifonine juosta. Prie suknelės buvo pride
rinti ypač šį sezoną madingos aukso spal
vos bateliai. Taip pat prie ryškiaspalvės 
aprangos puikiai derėjo auksiniai, rusvų 
deimantų ir perlų papuošalai.

Klasikinių baltos ir juodos spalvų or- 
ganzos suknele ir šilkiniu aksomo švarke-

Gedimino palikuonys Anglijos soste
Vytautas Patašius

Didžiosios Britanijos karalienei Elžbie
tai II apsilankius Lietuvoje, žiniasklaida 
susidomėjo jos kraujo ryšiais su senosios 
Lietuvos valdovais. Britų ambasadorius 
Collin Roberts žurnalistams pasisakė bu
vęs nustebintas iš istoriko prof. Alfredo 
Bumblausko išgirdęs, kad karalienė gali 
būti Gedimino palikuonių ainė.

Tikrumoje paskutinis Anglijos valdo
vas, negalėjęs savęs kildinti iš Gedimino, 
buvo karalienė Elžbieta I, mirusi 1603 
metais. Pradedant su jos įpėdiniu soste, 
Stewart dinastijos Jokūbu I, visi be išim
ties Anglijos valdovai buvo Gedimino pa
likuonys, Jokūbas I atstovavęs 11-tą kartą.

Lietuvos valdovas Gediminas, save 
titulavęs “Rex lithuanorumct multorum 
ruthenorum”, mirė 1341 m. Kas buvo jo 
palikuonys, Anglijos ir Škotijos karaliaus 
Jokūbo protėviai? Štai kaip ta 11-ka kar
tų atrodo genealoginėse lentelėse:

1 karta. Gedimino duktė Danutė Elž
bieta (mirė 1364 m.) apie 1316 m. ištekė
jusi už Vaclovo, Mazovijos - Plock kuni
gaikščio. Jos vyras mirė 1336 m. Pas Da
nutę 1361 m. iš kryžiuočių nelaisvės atbė
go brolis Kęstutis.

2 karta. Gedimino vaikaitė Ona iš 
Mazovijos - Plock, mirusi 1363 m. Ji 1337 
m. ištekėjo už Silezijos - Sagan kunigaikš
čio Henriko V (mirė 1369 m.).

3 karta. Jadvyga iš Sagan, Lenkijos ka
ralienė, mirusi 1390 m. 1365 m. ji ištekėjo 
už Lenkijos karaliaus Kazimiero III Di
džiojo, mirusio 1370 m., o po jo mirties 
ištekėjo už Silezijos - Licgnitz hercogo 
Ruprechto. Jos pirmųjų vedybų duktė Ona, 
ištekėjusi už Cilly grafo Vilhelmo, buvo 
Jogailos antrosios žmonos Onos iš Cilly 
motina. Barbora iš Liegnitz buvo antrųjų 
Jadvygos vedybų duktė.

4 karta. Barbora iš Liegnitz, mirusi 
1435 m. Ji ištekėjo už našlio Rudolfo III, 
Saksonijos elektoriaus ir Wittenberg her
cogo, mirusio 1418/9 metais.

Nuotraukoje centre iš kairės: Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, Didž. Britanijos ka
ralienė Elžbieta II, Alma Adamkienė ir Edinburgo kunigaikštis Filipas Prezidentūroje.

žmona, kurios garderobu taip pat rūpino
si dizainerė J. Žilėnicnė. Premjero žmona 
Liudmila Kirkilienė pasipuošė šilkine 
šokolado spalvos dizainerės Ramunės 
Piekautaitės kurta suknele. Premjero 
žmonos aprangos akcentu tapo sidabro, 
krištolo ir perlų papuošalai.

„Šiuo metu mes esame labai užsiėmę 
su „Bohema“ (garsiausias Lietuvos dizai
neris Juozas Statkevičius spalio pabaigoje 
įvyksiančiai operos „Bohema“ premjerai 
sukūrė daugiau kaip 100 kostiumų - 
DELFI), tad ponios buvo supratingos ir 
mūsų netrukdė“, - apie tai, kodėl tarp 
svarbiausioms šalies ponioms karalienės 
priėmimui drabužius kūrusių dizainerių 
nefigūruoja dizainerio Juozo Statkevi- 
eiaus pavardė, komentavo jo asistentas.

Restoranas „Ida Basar“ svečiams pa

5 karta. Barbora iš Saksonijos - Wit
tenberg, mirusi 1465 m. 1412 m. ji ištekėjo 
už markgrafo Jono Alchemiko, Branden
burgo elektoriaus Albert Achilles brolio, 
kuris valdė Hohenzollern nuosavybes 
Frankonijoje. Dvi jos dukros ištekėjo už 
Pamario hercogų, viena už Mantua mark
grafo Italijoje, gi ketvirtoji - už Danijos 
karaliaus.

6 karta. Dorotėja iš Hohenzollern (g. 
1430 m., mirė 1495 m.) 1445 m. ištekėjo 
už Danijos karaliaus Kristupo III, mirusio 
1448 m. Po jo mirties ji ištekėjo už Kris
tupo 1, pirmojo Oldenburgų dinastijos 
Danijos karaliaus. Danijos karaliais buvo 
ir du jos sūnūs, Jonas ir Fridrichas, duktė - 
Škotijos karalienė.

7 karta. Margarita iš Danijos (g. 1456 
m., mirė 1496 m.) 1469 m. ištekėjo už 
Škotijos karaliaus Jokūbo III, žuvusio 1488 
m. pilietiniame kare.

8 karta. Jokūbas IV, Škotijos karalius, 
gimęs 1473 m., valdęs 1488 -1513 m. Jis 
žuvo Flodden mūšyje kovodamas prieš 
anglus.

9 karta. Jokūbas V, Škotijos karalius 
(1513 m. - 1542 m.), gimęs 1512 m.

10 karta. Mary Stewart Škotijos kara
lienė (1542 - 1567), gimusi 1542 m. Jos 
pirmasis vyras buvo Prancūzijos karalius 
Pranciškus II, Lietuvą - Lenkiją trumpai 
valdžiusio Henriko Valois brolis.

Po ilgesnio kalinimo Anglijoje, kara
lienės Elžbietos I įsakymu ji 1587 m. buvo 
nubausta mirties bausme.

11 karta. Jokūbas V, Škotijos karalius 
(1567-1625) nuo 1603 m. valdęs Angliją 
kaip Jokūbas 1. Šis tolimas Gedimino pa
likuonis buvo išlaikęs tik apie 0.1% lietu
viško kraujo savo gyslose. Šis kraujo nuo
šimtis žymiai paaugo vėlesnių Anglijos ir 
Didžiosios Britanijos valdovų tarpe, vedy
bų su Prancūzijos, Vokietijos ir Danijos 
princesėmis ar princais dėka.

Manu apskaičiavimu, karalienė Elž
bieta II turi apie 0.7% lietuviško kraujo, 
gijos vaikai - dar daugiau - apie 1%.

teikė anties kepenėlių putėsius su antienos 
gabaliukais ir trumais daržovių krepšelyje, 
stirnienos kepsnį su „Pinot Noir“ padažu 
ir brokol ių pyragą su vytintomis vyšniomis. 
Desertui buvo pasiūlytas vyšniomis įdary
tas šokoladinis kremas su baltojo šokola
do padažu ir šviežiomis uogomis. Svečiai 
gurkšnojo Naujosios Zelandijos baltąjį ir 
raudonąjį vynus, prie kavos ir arbatos buvo 
pasiūlytas brendis ir konjakas.

Priėmimui buvo ruošiamasi griežtai 
pagal protokolą. Vakaro svečiai buvo su
sodinti prie atskirų protokolinių staliukų, 
kuriuos „Ida Basar“ įsigijo specialiai tokio 
lygio priėmimas. Stalai buvo užtiesti nau
jutėlėmis sniego baltumo staltiesėmis ir 
dekoruoti pastelinių spalvų gėlėmis, tarp 
kurių šviesą ir šilumą skleidė sustatytos 
baltos žvakės. (Pagal Lietuvos spaudą)

4



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
Romas Pocius,

ALB Krašto Valdybos pirmininkas

PLB Seimo pavesta p. Lilija Kozlovskie- 
nė iki šiol negalėjo pateikti Australijos lie
tuvių spaudai posėdžių aprašymo dėl nenu
matytų aplinkybių. Norėčiau bent trumpai 
apibūdinti šį XII PLB Seimą. Tikiuosi ji vė
liau galės papildyti savo pastabomis. Siū
lyčiau ir kitiems Seimo nariams Australi
joje parašyti savo apžvalgas bei komentanis.

Lidijai ir man teko Adelaidės lietuvių 
radijo valandėlei pateikti pluoštą žinių iš 
šio PLB Seimo ir pasidalinti savo įspū
džiais. Norėtume bent dalinai informuoti 
ir pasidalinti kiek pasivėlavusiomis nau
jienomis ir įspūdžiais su “MP” skaitytojais.

Atstovai į PLB Seimą atvyko iš 36 
valstybių. Daugiausia atstovų buvo iš jau 
seniai įsteigtų bendruomenių ir mažiau iš 
naujai įsteigtų bendruomenių: JAV -34, 
Kanados -12, Rusijos -14, Australijos - 
8, Baltarusijos - 6.0 iš DB -6, Vokietijos 
-7, o iš Airijos - 4 ir Ispanijos - 4 atstovai.

Dauguma išrinktų Australijos atstovų 
negalėjo važiuoti į Seimą dėl susiklosčiu
sių aplinkybių. Taigi, reikėjo kviesti kitus, 
norint surinkti reikiamą dclagacijos narių 
skaičių. Australijos atstovai: buvo Lilija 
Kozlovskienė, Lidija Šimkutė - Pocienė, 
Henrikas Antanaitis, jo sūnus (atstovavo 
Jaunimo Sąjungai), Algis Šimkus, Stasys 
Šutas, Kazys Zdanius ir Romas Pocius. 
Laimei, tuo metu Lietuvoje viešėjo Lidija 
ir ji sutiko prisidėti prie Australijos lietu
vių delegacijos.

PLB Seimo atidarymo išvakarėse vyko 
iškilmingos mišios šv. Jono bažnyčioje ir 
vėliau - susipažinimo vakaras Vilniaus 
Universiteto patalpose. Deja, mišios labai

Ar Lietuva moka tvarkytis su ES parama?
Laima Andrikienė, curoparlamentarė

Lietuvoje dažnai diskutuojama, ar nau
dinga Lietuvai būti Europos Sąjungos na
re, ką mes atiduodame ES ir ką gauname iš 
jos. Ir nors, kaip sakoma, į Europos Sąjun
gą stojome ne dėl pinigų, o dėl to, kad su 
kitomis valstybėmis mus sieja bendros 
vertybės ir pan., šį kartą paskaičiuokime 
pinigus. Tuo labiau, kad pirmasis Lietuvos 
narystės ES trejų metų laikotarpis - 2004- 
2006 m. - eina į pabaigą, ir jau galima ma
tyli pirmuosius rezultatus.

Sis komentaras - apie ES finansinę 
paramą Lietuvai ir kaip ji panaudojama 
lyginant su kitomis ES narėmis.

Lietuva iš ES biudžetu gauna daugiau, 
nei sumoka

Per pirmuosius trejus narystės ES me
tus Lietuva tikrai turėjo finansinės naudos. 
ES paramos dėka mūsų valstybės piniginė 
gerokai pastorėjo. Lietuvos įmokos į ES 
biudžetą buvo daug mažesnės palyginus 
su tuo, ką gauname iš jo: 2004 m. įmokėta 
118 mln. eurų, o gauta 478 mln. eurų; 2005 
m. - įmokėta 173 mln. eurų, o gauta 666 
mln. eurų.

Palyginus įmokas ir išmokas Lietuvai 
iš ES biudžeto, matyti, kad Lietuvos nauda
2004 m. sudarė 1.2 mlrd. litų arba 2.8% 
šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), o
2005 m. - 1.7 mlrd. litų arba 3.3 % BVP. 
Palyginus su kitomis ES valstybėmis narė
mis tai yra vienas aukščiausių rodiklių: 
santykinai didesnę ES finansinę paramą 
2005 m. yra gavęs tik I Juksemburgas (4.5% 
BVP), tačiau dėl to nereikėtų stebėtis, nes 
didžiausią ES finansinės paramos dalį šio
je valstybėje sudaro ES institucijų adminis
travimui skirtos lėšos.

Tiesa, finansinę paramą Lietuvai pa
didina lėšos, skirtos Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymui, bei lėšos, skirtos 
Lietuvos pasirengimui narystei Šengeno 
erdvėje. Kitos naujosios ES narės palyginus 

ilgai užitęsė. Tarpe kitų formalumų ir 
muzikos su dainomis bei giesmėmis, is
torikas dr. Bronius Makauskas iš Lenkijos 
skaitė labai išsamią, nors gal pernelyg il
gą paskaitą, nes žmonės pradėjo nerimauti.

Sekančios dienos ryte, po vėliavų pa
kėlimo Seimo aikštėje, Gedimino pros
pekte, buvo oficialus PLB Seimo atidary
mas Lietuvos Seimo rūmuose. Jį atidarė 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Po jo kalbos sekė kiti oficialūs 
sveikinimai. Po to visi atstovai buvo auto
busais nuvežti į viešbutį “Šarūnas”, esantį 
kitoje Neries upės pusėje. Šio viešbučio 
patalpose vyko visa PLB Seimo programa.

Į Seimo prezidiumą buvo paskirti at
stovai iš Lenkijos, Ispanijos, Airijos, JAV 
ir Algis Šimkus iš Australijos. Prezidiumui 
pirmininkavo Algis Rugienius, kuris su 
žmona Liuda aktyviai dalyvauja JAV 
Idėtuvių Bendruomenės veikloje. Atrodo, 
jie linkę dirbti pagal senas išeivių tradici
jas, kurios matomai nepritraukia naujo
sios kartos atstovų. Beveik visi atstovai bu
vo gerokai virš pensijinio amžiaus. Berods 
jauniausias iš jų buvo Australijoje gyvenęs 
Algis Kazlauskas. Malonu ir įdomu buvo jį 
vėl pamatyti ir pasikalbėti po tiek daug 
metų.

Deja, prezidiume sėdintieji nebuvo 
pakankamai griežti ir daug pranešėjų 
peržengdavo jiems skirtą laiką. Tokiu bū
du nebelikdavo laiko diskusijoms.

PLB Seimas tęsėsi tris dienas. Prog
ramoje buvo labai daug pranešimų - kai 
kuriuos tikrai nebuvo reikalo skaityti, nes 
jie buvo atspausdinti atstovams išdalin
tuose aplankuose. Daugelis manė, kad bū
tų užtekę pateikti santraukas. Tarp praneši
mų buvo: apie PLB pirmininko veiklą ir

su Lietuva iš ES biudžeto 2005-aisiais gavo 
mažiau: Malta ir Latvija - apie 3.1-3.2% 
BVP, Estija - 2.5%, Vengrija, Čekija, Slo
vakija - po 1.6 %. O mažiausiai ES finan
sinės paramos gavo Jungtinė Karalystė ir 
Olandija - po 0.5 % šalies BVP.

Ar mokame tvarkylis su Europos 
Sąjungos skiriamais pinigais?

Labai gerai prisimenu, kad prieš sto
jant į ES Lietuvoje buvo dejuojama, kad 
Lietuvai skirta per mažaipinigų, kad iš ES 
struktūrinių fondų galėtume gauti daugiau 
ir žinotume, kaip ir kur juos panaudoti. 
Deja, šiandien galime pasakyti, kad akys 
buvo didesnės užpūvą. Taip dažnai nutinka 
labai išalkusiam žmogui, patekusiam prie 
gausiai apkrauto stalo: atrodo, suvalgysiu 
ir tą, ir aną, deja, skrandžio galimybės ri
botos, visko, ką akys mato, suvalgyti ne
įmanoma. Kaip, beje, ir pasisotinti taip, kad 
užtektų ilgesniam laikui.

Čia priminsiu, kad pirmajam trejų me
tų laikotarpiui ES struktūriniams ir San
glaudos fondui (iš kurio finansuojami tik 
labai dideli - ne mažesni nei 10 mln. eurų 
vertės aplinkosaugos ir transporto pro

Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovai XII PLB Seime Vilniuje. Iš kairės: Romas 
Pocius, Lilija Kozlovskienė, Stasys Šutas, Lidija Šimkutė - Pocienė, Henrikas Anta
naitis, Kazys Zdanius. (Trūksta Algio Šimkaus).

daugybę kelionių po lietuvių bendruome
nes visame pasaulyje; Pasaulio Lietuvių 
Fondo reikalais, dėl Valdovų rūmuose PLB 
menės įrengimo, kad būtų įtraukta išeivių 
veikla; PL Jaunimo Kongreso bei „Pasau
lio Lietuvio“ leidinio reikalais ir kitų.

Suprantama, daug laiko buvo skirta 
švietimui, siekiant tinkamos pagalbos iš 
Lietuvos, ypač naujai įsikūrusioms lietu
vių bendruomenėmis Ispanijoje, Airijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje.

Labai daug laiko buvo praleista rezo
liucijų pateikimams, o antrą dieną - rezo
liucijų priėmimams. Pridėjus minėtus il
gus pranešimus, prezidiumo ir sekretoria
to rinkimus bei naujos PLB Valdybos rin
kimus, galima sakyti, kad laiko diskusi
jomis taip ir neliko.

Tikimės, kad naujai išrinkta PLB 

jektai) Lietuva suformulavo ir savo priori
tetus: ekonominės ir socialinės infrastruk
tūros plėtra, žmogiškųjų išteklių plėtra, 
gamybos ir verslo plėtra, žemės ūkis ir 
miškininkystė. Taigi, pasižiūrėkime, kaip 
panaudojamo lėšas (čia pateikiami duo
menys, kuriuos mano surengtame semi
nare Strasbūre rugsėjo 27 d. pateikė už ES 
biudžetą ir finansinį programavimą at
sakinga Europos Komisijos narė dr. Dalia 
Grybauskaitė. Seminaras buvo skirtas 
Lietuvos laikraščių ir internetinės žinia- 
sklaidos redaktoriams.)

Taigi, Europos Sąjungos biudžeto lėšos, 
skirtos ES regioninei /struktūrinei politi
kai Lietuvoje 2004-2006 m. sudaro 1.5 
mlrd. eurų, iš jų 40%-Sanglaudos fondo 
lėšos, 39% - Europos regioninės plėtros 
(ERPF), 12%—Europos socialinio fondo 
(ESF), 8% - Žemės ūkio fondo (ŽŪF) ir 
1%-Žuvininkystės fondo lėšos. Deja, iki 
2006 m. rugsėjo mėnesio 13 d. panaudota 
viso labo tik po 32% Lietuvai skirtų Eu
ropos regioninės plėtros ir Žemės ūkio 
fondų lėšų, o iš Sanglaudos bei Europos 
socialinio fondų - tik po 18%...

Vertinant ES finansinę paramą atski
rose srityse Lietuva panaudojo: transportui 
- 45% ES biudžete numatytų lėšų, žuvi
ninkystei - 42%, žemės ūkiui - 27%, svei
katos apsaugai - 24%. Dar blogiau panau
dojamos lėšos, skirtos paramai verslui - tik 
11 %, užimtumo skatinimui -10%, o infor
macinei visuomenei - vos 5% numatytų 
lėšų! O juk tiek kalbama apie žinių vi
suomenę, apie žmogiškuosius resursus, 
apie investicijas į žmogų. Deja, skaičiai iš
kalbingai byloja visai ką kita.
Lyginant su kitomis naujokėmis Lietuva 

atrodo neblogai, bet...
Lyginant kaip naujosios ES valstybės 

narės panaudoja ES struktūrinių ir San
glaudos fondų lėšas 2004-2006 m., geriau
siai atrodo Slovėnija, jau pasiėmusi 34.1% 
lėšų, Vengrija (32.6%) ir Estija (29.4%). 
Lyginant visas dešimt naujųjų valstybių 
narių, ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų 

Valdyba, kurios didžiausias sąstatas susi
deda iš jaunesnės kartos atstovų, įneš švie
žio kraujo ir gyvastingumo į savo veiklą. 
Nauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirminkė yra vyresnės kartos advokatė - 
Regina Narušienė iš JAV, kuri turi plačią 
veiklos patirtį JAB LB. Buvęs PLB pirmi
ninkas Gabrielius Žemkalnis šį sykį gavo 
mažai balsų, bet naujos Valdybos nariai 
nutarė jampavesti Rytų Europos lietuvių 
priežiūrą. Tam jis, be abejo, turi daug pa
tirties iš savo kelionių po tuos kraštus.

Antrą PLB Seimo dieną, po posėdžių 
Australijos Lietuvių Bendruomenės atsto
vai buvo pakviesti pas p.p. Žemkalnius 
vaišėms. Esame dėkingi už šiltą priėmimą 
ir maloniai praleistą vakarą.

PLB Seimo priimtos rezoliucijos bus 
paskelbtos atskirai. □ 

lėšų panaudojimo vidurkis yra 26.2%, o 
Lietuvos rodiklis - 25.6%. Taigi, Lietuva 
yra žemiau vidutinio lygio, ir jai reikėtų 
gerokai pasitempti.

Pagal galiojančią taisyklę „n+2“ 2004- 
2006 m. laikotarpio ES struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų lėšos turi būti išmokėtos 
iki 2008 m. pabaigos, tačiau projektų at
ranka turi baigtis, kontraktai pasirašyti iki 
2006 m. gruodžio pabaigos. Čia noriu at
kreipti dėmesį, kad Lietuvos raportai, jog 
jau pasirašyta kontraktų daugiau nei 80% 
skirtų lėšų, deja, reiškia tik tai, kad tie 
projektai prasidėjo, bet dar nereiškia, kad 
jie bus sėkmingai įgyvendinti ir ES biudže
to lėšos bus pilnai panaudotos.
2007-2013 m. pinigai ir klausimas visiems

Baigdama pažymėsiu, kad 2007-2013 
m. laikotarpiu iš ES fondų Lietuva gali gau
ti apie 10.7 mlrd. eurų, o metinė paramos 
apimtis iš ES struktūrinių fondų naujojo 
programinio laikotarpio metu beveik dvi
gubai viršys metinę paramą, kurią Lietuva 
gauna šiuo - 2004-2006 m. - laikotarpiu. 
Jau kitais - 2007 - metais ES biudžete Lie
tuvai numatyta 4.4 milijardai litų, kurie su
darytų 6% Lietuvos bendrųjų nacionalinių 
pajamų (BNP).

Klausiu visų: ar sugebėsime pasinaudoti 
šiais pinigais? Ar teisingai nustatyti Lie
tuvos prioritetai 2007-2013 metų laikotar
piui, ar efektyvi ir skaidri lėšų adminis
travimo, skirstymo sistema mūsų šalyje? Ar 
mūsų projektų rengėjų ir vertintojų kva
lifikacija yra pakankamai gera? Ar greitai 
galėsime su pasididžiavimu pasakyti, kad 
Lietuva - konkurencinga ir dinamiškai 
besivystanti žinių ekonomika, kurioje no
riai investuoja užsienio verslininkai, nes čia 
sukurta puiki verslo infrastruktūra; iš ku
rios nebėga žmonės, nes gerai apmokamo 
darbo pakanka namuose, o tie, kurie buvo 
išvykę ieškoti darbo svetur sugrįžo (Tėvy
nę, nes čia yra geriau; kurioje universiteto 
mokslininkas uždirba gerokai daugiau nei 
pardavėja ir t.t. Ar greitai? □
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Jaunieji vanagai
Tęsinys iš MP nr.41

Alytuje Adolfo Ramanausko - Vanago 
vardu pavadinta vidurinė mokykla , ku
rioje lietuvių kalbą dėsto mokytoja Rita 
Ališauskienė.

Prieš keletą metų šio dzūkų didvyrio 
atminimui ir aš įsteigiau mokyklos pe
reinamąją krepšinio taurę, dėl kurios 
varžosi visos mokyklos klasės.

Gražioji Palūšė
Svečiai ir turistai, atvykę iš kitų kraštų, 

bei dažnas vietinis gyventojas žino tik di
džiuosius Lietuvos kurortus - Palangą, 
Neringą, Birštoną, Druskininkus. Tačiau 
rytų Lietuvoje, Aukštaitijoje, netoli išgar
sėjusios Ignalinos, kur yra atominė jėgai
nė ir apylinkėse geriausias žiemos slidi
nėjimo kurortas, dabar jau ir vasarą plačiai 
paplitęs vandens sportas, įvairios vandens 
varžybos ir poilsis prie gražiųjų ežerų.

Paskutiniu metu ypač populiarios ir 
vasarą turistų lankomos gražios Palūšės 
bei apylinkių vasarvietės. Palūšės mieste
lis yra šalia Lūšio ežero. Netoli yra keletas 
ir kitų gražių ežerų. Prieš karą ši Aukštai
tijos dalis buvo lenkų okupuota. Nors čia 
gyveno daugiau lietuvių, bet jie lenkų buvo 
spaudžiami ir už lietuvišką veiklą tardomi. 
Dabar šio gražaus miestelio ir apylinkių 
lietuviai gyventojai atsigavo. Šias gražias 
vietoves labai pamėgo verslininkai, pra

Prisiminimai

Vietinės Rinktinės kario prisiminimai
po nuginklavimo

Antanas
Kramilius

Tęsinys iš
“M.R”nr.4O.

Juodis žiūri 
piktai į mane, 
pasakiau, kiek 
tuo metu vokiš- 
kai mokėjau: 
“Nicht schlccht, 
nicht besonder” 
- ar kažką panašaus. Pagrūmojo jis man 
pirštu - “Mein lieber Mam Ich werde 
herausfinden” ir piktas nuėjo tolyn.

Po dviejų dienų puskarininkis vėl 
kviečia mane. Su sarkastiška šypsena 
Juodis sako: “Herr Kramilius (nežinau, ko
dėl jis mane vis vadino ponu), Mein lieber 
Mam Ich weiss shon, was das Juodis 
heisst”. Atsakau: “Na, war das schlccht? - 
Na ja, nicht schlccht, aber pass bloss auf 
mein Lieber Mam, pass bloss auf...”. Jis 
nueina tolyn pirštu grūmodamas.

Betonavimo darbus jau atliko vokiečiai. 
Sustingus betonui, apkasėme tą šulinį 
žemių sluoksniu, apsodinome medeliais 
stogą ir iš viršaus niekas negalėjo pasakyti, 
kad po tais medeliais slepiasi bunkeris - 
slėptuvė.

1944 metų pabaiga. Bunkerio įkurtu
vės. Atėjo vienas iš tų generolų, padėkojo 
lietuviams už darbą, kurį pabaigėme anks
čiau nustatyto laiko. Apdovanojo mus ci
garetėmis ir degtine. Gruodžio 30 d. pa
šaukia mus į Berlyną prie bataliono. Iš mū
sų Juodžio sužinome, kad štabo adminis
tracija bandė mus pasilikti. Neleido. Gruo
džio 31d. sugrįžtame į Berlyną. Vyrai ten 
išvargę, įdubusiomis akimis. Sausio 2 die
ną turime išvykti Į Vakarų frontą. Sausio 1
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Senoji Palūšės bažnytėlė.

sidėjo stipri turistinė veikla, įtraukiant 
vietinius gyventojus.

Besisvečiuojant Vilniuje, buvau pa
kviestas dalyvauti turistinėje kelionėje, 
aplankant Palūšę ir apylinkėje esančius 
kurortus. Išvyką surengė Lietuvos turizmo 
ir Lietuvos sporto departamentai, kurių 
vadovai - A. Lukoševičius ir Alg. Raslanas 
- keliavo kartu su pilnu autobusu svečių. 
Kelionė, pradžioje po gražiąsias Dzūkijos, 
o vėliau Aukštaitijos vietoves, buvo labai 
įdomi. Apžiūrėję Palūšės kurortinius pa
status ir puikiai įrengtus svečių namelius, 
numarinę pirmąjį kelionės alkį ir troš
kulį, su vietos vadovais keliavome išilgai 
gražaus Šiliniškių kalvagūbrio, kurį su
formavo paskutinysis Lietuvą dengęs le
dynas. Pakeliui aplankėme kelis piliakal
nius ir trumpam sustojome prie giliausio 
Lietuvos Tauragnų ežero. Pravažiavome 
pro Vaišniūnus, kur ėjo demarkacinė lini
ja su lenkais. Aplankėme senovės bitinin
kystės muziejų ir sustojom prie Ginučių 
vandens malūno. Vieni maudėsi, kiti 
susipažino su veikiančia ekspozicija. Čia 
buvom pavaišinti, pamatėm 175 metrų 
aukščio virš jūros lygio iškilusį piliakalnį.

d. po pusryčių išvaro į sniegu apklotą par
ką pratimams. Kad jie pasiustų. Vokiečiams 
patiko lietuviškos dainos, todėl vokiškų 
nemokino. Tad dainuodavome lietuviškai, 
kai būdavo geras ūpas. To ūpo šiandien ne
buvo. Į komandą “ein Lied” niekas nerea
gavo. Na ir prasidėjo bauda.

“Hinlegen, aufstehen, hinlegen... 
Antreten, im Gleichschritt march” ir vėl 
komanda: “Ein Lied...” Ir vėl tyla. Įsiutę 
vokiečiai neriasi iš kailio. Sutruko mūsų 
kelnės per kelius nuo tų kėlimų, gulimų. Ir 
vis tik pasigirdo Januškos užvesta daina. 
Pabūgus, kad nepradėtų vėl šaudyti.

“Ąžuolėlio šakos linko, kai mus jaunus 
karan rinko...” - nuskambėjo lietuviška 
dainą Kopcnick parke. Paleido į karei
vines. Kitą dieną nuvykome į stotį ir varga
nu keliu vakaruose pasiekėme Muenchen 
Gladbach. Atvarė j netoli aerodromo esan
čias kareivines, išdavė šautuvus, bet be 
spynų. Iš kareivinių neišleisdavo. Prie įėji
mo stovėjo sargybinis. Maistą pasiimant 
lydėdavo sargybinis. Pamatėme, kad kito
je pusėje tų kareivinių buvo civilių. Rytą, 
kurie turėjo batus, varydavo apkasų kasti. 
Tuos (basas moteris irvyrus), kurie neturėjo 
kuo apsiauti, naciai išsivarę laukan varinė
davo kieme ant sniego ir mušdavo. Už ką? 
Darbo ten nebuvo. Pagyvenome iki vasario 
vidurio. Sugrįžome į Loche miestelį 
Westfalijoje.

Išmetė mažomis grupėmis pas ūki
ninkus, netoli statomo 3 kilometrų paki
limo tako V2 raketoms į Angliją. Čia dir
bo daug civilių lenkų, ukrainiečių ir kitų 
tautybių žmonių. Mes, kareiviai, ateidavo
me rytą su šautuvais be spynų ir kastuvu 
ant pečių. Sargybą prie orlikonų (priešlėk
tuvinių pabūklų) nešė vengrai, apsivilkę 
geltonas uniformas. Nebuvo dienos, kad 
neatlėktų du Spitfire anglų naikintuvai. 

Kaip sakė vadovas, šis 
piliakalnis buvo lietu
viškos dvasios stiprybė. 
Vadovas buvo vietinis 
aukštaitis. Jis gražia tar
me įdomiai papasakojo 
apie vietines tradicijas, 
gyvosios gamtos ste
buklus ir turtus, šia teri
torija slinkusius ledy
nus ir apylinkėje esan
čius 126 ežerus.

Kelionė po gražio
sios Aukštaitijos Palū
šės ir apylinkių vietoves 
buvo įdomi ir maloni. Iki šiol galvojau, kad 
tik dzūkai tokie vaišingi ir malonūs, tačiau 
apsilankius Aukštaitijoje ir patyrus aukš
taičių nuoširdumą bei vaišingumą, ypač su 
nuo seno populiariu medumi ir ypatinga 
žolelių arbata, o taip pat išgirdus vasaro
tojų gražius atsiliepimus, galiu pasiūlyti ir 
jums aplankyti šias gražias šimto ežerų 
vietoves. Tikrai nenusivilsite gražiąja 
Palūše.

Išsipildžiusi svajonė
Prieš ketverius metus Australijos lie

tuviams gerai pažįstamas, tuo metu buvęs 
Krakių parapijos klebonas. Romualdas 
Ramašauskas tuometinio Lietuvos krašto 
apsaugos ministro buvo paskirtas vyriau
siu Lietuvos karo laivyno kapelionu. Su 
skaudančia širdimi jis paliko gražią savo 
parapiją su atnaujinta bažnyčia, įsteigtais 
ir prižiūrimais senelių namais, kur gyveno 
apie 20 senelių bei ligotų žmonių ir, svar
biausia, savo įsteigtus ir globojamus naš
laičių namus, kur gyveno ir mokėsi apie 50 
neturtingų vaikų. Šiuose namuose gyveno 
ir asocialių šeimų vaikai. Kun. Romualdas 

šlakstydavome į aplink augančius jaunuo
lynus. Lėktuvai retai kada paleisdavo šū
vių seriją. Vengrai prie orlikonų vistiek 
šaudydavo į tuos lėktuvus. Neteko sužino
ti, ar jie šaudė į tuos lėktuvus, ar tik į orą. 
Anglai turbūt žinojo, kad čia dirbo daug 
belaisvių ir kitų vergų kaip mes, prievarta 
čia atvežtų. Tai gal dėl to ir nebombardavo. 
Nebuvo ir ką bombarduoti, nes čia buvo 
tik iškastas takas.

Irstai atėjo balandžio 1 diena - Velykų 
rytas. Pas ūkininką, kur buvome apsistoję, 
gyveno ir penki vokiečiai. Sukilę pirmi, vo
kiečiai nuėjo į mokyklą prie plento, kur 
buvo lauko virtuvė, parsinešė maistą. Susė
dę ratu daržinėje ir išvalgę sriubą, padavė 
mums tuščią kibirą eiti parsinešti maisto. 
Einame su tuščiu kibiru lauko keliuku ar
tyn mokyklos. Nepriėjus kokius 200 met
rų žiūrime, kad kad mūsų virtuvė važiuo
ja link Paderborno. Apsisukę grįžtame į sa
vo kaimą su tuščiu kibiru. Visi jau išsiri
kiavę pasitraukimui, nes visai netoli jau 
girdisi sprogimai. Prasidėjo invazija. Ant 
vieno dviračio vežimėlio buvo padėtas 
kulkosvaidis. Paduoda man jį vežti. Pasi
dedu ant jo ir savo kuprinę. Išeiname ant 
kelio, kur nuvažiavo mūsų lauko virtuvė. 
Mes jos daugiau ir nematėme. Prieiname 
miestelį. Vardo neprisimenu. Jo gyventojai 
buvo išbėgę nuo ateinančių alijantų. Mais
to pasieškoti liepė patiems. Paliktose par
duotuvėse radome duonos. Susirenkame 
ant plento ir traukiame vėl tolyn j rytus. 
Apie vidurnaktį sustojome pailsėti prie 
tokio griovio krašto. Žiūriu, kad vyrai mė
to iš kuprinių sunkesnius daiktus - auli
nius batus, milines ir kita, kad kuprinės 
būti; lengvesnės. Atsiskiriu ir aš su mili
ne ir batais. Po valandėlės sukilę mes vėl 
traukiame į rytus. Pradedame baimintis, 
kad jeigu taip toliau eisime, tai ko gero 
sutiksime rusus.

Balandžio 4 d. sustojame poilsiui sody
boje, esančioje prie plento. Kieme stovi 
didelė daržinė, atsukta galu į plentą. 
Sueiname, šiaudai plento pusėje, o kitas ga-.

Lietuvos karo laivyno vyr. kapelionas kun. kapitonas leitenantasis 
Romualdas Ramašauskas su savo mokyklos kadetais.

buvusioje Utenos rajono pionierių stoo- 
vykloje suruošdavo vasaros stovyklą ne tikik 
savo globojamiems vaikams. Kelis kartusis 
ir aš dalyvavau šiose stovyklose, praves-s- 
damas sporto pamokas, papasakodamasis 
apie Australiją ir mūsų jaunimo gyveniri- 
mą. Tai būdavo tikrai nuostabus laikąsis, 
praleistas su gyvenimo nuskriaustais, belet 
mielais vaikais.

Truputį anksčiau kun. R. Ramašauskasas 
kelis kartus viešėjo Australijoje, kur įsigijdjo 
nemažai draugų. Vienais metais, laiky-y- 
damas prieššventines rekolekcijas, savo/o 
giliais, išmintingais pamokslais pritraukėte 
daugžmonių. Net ir tie, kurie retai lanky-y- 
davosi bažnyčioje, ateidavo paklausyti.

Kiekvienais metais viešėdamas Klai-i- 
pėdoje susitinku su Romualdu Ramašaus-is- 
ku, kur jis dabar gyvena ir dirba kaip kauro 
laivyno vyriausias kapelionas, dabar tiirinn- 
t is kapitono laipsnį. Susitikus, jis su maloo- 
numu ne tik man, bet ir mano draugamsts 
aprodo Klaipėdoje esančius karo laivynuo 
laivus, supažindina su jų vadais ir padaro'o 
iškylas į jūrą dideliu laivyno motorlaiviui!.

Tęsinys kitame “M.R” numeryjęe

las tuščias. Mūsų Juodis pasakė, kad įtiekto 
negirdėti, kur nuvažiavo mūsų virtuvė, iir 
pasiūlė nueiti į kaimą pas ūkininkus, gaa) 
gausime ką nors pavalgyti. Mudu su Pap
lausku per pievą pasukame pas ūkininkių, 
gyvenantį už kokio kilometro. Kieme ran
dame besitvarkančius senukus. Klausia, keto 
mes norime. Nieko daugiau, lik essen i - 
valgyti. Senulė sako, kad jie nieko daugiauu 
neturi tik kartofclpl'ankuchcn. Nusivedaiį 
virtuvę, kur užvalgomc šaltų blynų. Pai- 
matę trispalvius skydelius ant rankoviių 
susidomi, kas mes tokie. Apie Litauer nie
ko nėra girdėję. Liepia mums mesli tas unii- 
formas ir pasilikti pas juos. “Karas tuojaiu 
baigsis”, - sakė senutė. Padėkojame ir grjžž- 
tame į dalinį. Pabijojome, kad jeigu pagausės, 
tai tikrai gali sušaudyti ne tik mus, bet vir 
tuos senukus. Vos spėjus įeiti į daržinę pa<- 
sigirsta toks negirdėtas plerpimas: moto
ciklo, lėktuvo? Išbėgęs laukan ir užvertęs 
galvą laukiu pasirodant lėktuvo. Gi plen
tu dideliu greičiu pravažiuoja keturios 
tanketės. Ratai priekyje, o vikšrai užpaka
lyje. Bokštelyje stovintis kareivis su rau
dona kepure paleidžia salvę kulkų į kie
mo pusę ir dingsta tolumoje.

Žiūriu, mūsų vokiečiai kiša šautuvus į 
šiaudus, o pistoletus į kišenes. Priėjęs mūsų 
Juodis sako: “Herr Kramilius, wir gehen 
naeh I louse. Was machensie darni? Ką jūs 
darysite?” Sakau, kad mes pasiduosime į 
nelaisvę. “Laikykitės kartu”, - sako Juodis. 
Paspaudęs ranką, su kitais vokiečiais su
lindo į rugius ir prapuolė. Likome 33 plc-,- 
chavičiukai. Apstoja mane visi aplinkui i ir 
klausia: “Kramiliau, ką dabar darysime?’.”’ 
Atrodo, kad nebuvo kito lyderio. Parnaa- 
čiau, kad pamiškėje, kairėje plento pusėjėe, 
matosi ūkis, o ant jo stogo plevėsuoja baltita 
vėliava. Ženklas, kad pasiduoda. Sakauu, 
kad prie plento pasilikti negalime. Ko gerto 
užtiks mus SS-ininkai ir iššaudys visus, kaad 
nesitraukiame. Greitai perėję plentą, laukto 
keliuku nueiname j tą sodybą pamiškėjęe. 
Pasitinka šeimininkas.
......____ _  .Tęsinys kitameMPnnr.
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Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija Ine. 
maloniai kviečia i tradicinį

“Wlettourne Cup” renginį

In memoriam
At A Viktoras Maleckas

1924.03.14 - 2006.09.06
lapkričiu 7 dieną, antradienį, 12-30 vai., Lietuvių Sodyboje Engadine.

Vyks skrybėlaičių konkursas, būsite pavaišinti skaniais 
pietumis, kava ir pyragaičiais.
Laukiame visų.

SLMSG Draugija

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

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

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė.Nr. 3, LT-01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel: 370 - S - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@taide.lt http:/ www.estates.lt

Skaityk “Musų Pastogę’' — viską žinosi!

Pranešimas
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija “Talka” 
2006 lapkričio 11d., šeštadienį, 1.00 
vai., Lietuvių Namuose, 44 Errol St., 
North Melbourne šaukia:

Metinį 
susirinkimą

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos sudarymas
3.2005 metinio susirinkimo protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
6. Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti 
visose “Talkos” skyriuose ir susirin
kime.

Adelaidės "Talkos” skyriaus 
informacinis susirinkimas įvyks 2006 
m. lapkričio 4 d., šeštadienį, 130 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose. 6 Eastry Street, 
Norwood.

Prašome informacijos
Šiuo metu yra sudaromas tautiečių, 

apdovanotų ORDINAIS Lietuvoje sąrašas. 
Šis sąrašas bus paskelbtas lietuvių svetainėje 
www.slic.org.au

Prašome atsiliepti ir atsiųsti žinias per 
e-mail: isod@dodo.com.au arba paštu:

Isolda Poželaitė - Davis AM, 
3/23 Laurina Avenue, 
Engadine, NSW 2233.

Learn
Lithuanian !

Lithuanian language classes 
are held far high school 

students (Y7 to Y1 E], Satur
days, 8:3Oam - 10:3Oam 

Strathfield Girls' High School 
for more information, 

please contact 
Violeta Kondratienė 

0413-358-107

Pamaldos Sydnėjaus 
lietuviams

Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietu
viams įvyks sekmadienį, spalio 29 dieną, 
11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe. Po pamaldų Rookwood kapi
nių lietuvių sekcijoje kun. Jonas Stanke
vičius praves maldas. Artimieji prašomi 
sutvarkyti kapus. Pas Danutę Ankienę bus 
galima įsigyti kalėdaičių (plotkelių).

Parapijos Taryba

Viktoras gimė Felikso ir Elenos Ma- 
leckų šeimoje, Gružų kaime. Ukmergės 
apskrityje.

Kadangi Viktoro tėvas buvo policinin
kas, šeima gyveno įvairiose Lietuvos vieto
vėse, kur jis būdavo paskiriamas. Maleckų 
šeimoje augo trys vaikai - vyriausias 
Juozas, Viktoras ir jauniausias Petras (jis 
taip pat gyvena Melbourne).

Kelerius paskutinius metus šeima gy
veno Kaune, kur Viktoras su broliu Juo
zu studijavo Technikos Mokykloje. Abu 
norėjo tapti inžinieriais. Brolis Juozas 
spėjo baigti mokyklą, o Viktorui pritrūko 
vienerių metų.

1944 metais šeima turėjo palikti Kau
ną ir pasitraukti į Vakarus. Tik Juozas liko 
Lietuvoje, nes vokiečiai buvo paėmę jį į 
kariuomenę.

1949 metų balandžio 29 dieną Vikto
ras laivu “General Ballou” atvyko į Mel- 
bourną. įsikūrė, vedė Oną Bacevičiūtę, 
augino 3 vaikus—Reginą, Viktoriją ir Jurgį.

Viktoras daug metų dirbo Hawthorne 
Cresknit - megstukų gamykloje kaip 
despatch manager.

Viktoras mėgo žaisti krepšinį, dažnai 
žaidė lietuvių komandoje. Mėgiamiausias 
jo gėrimas buvo alus.

Šeima ilgiausiai gyveno Hawthorne, 
kur dukros lankė Kilmore Convent mo
kyklą, o sūnus - St. John’s ir St. Kevin’s 
mokyklą. Vaikai taip pat lankė ir lietuviš

ką St. John’s mokyklą, Abbotsford.
Jurgis buvo pradėjęs šokti tautinių šo

kių grupėje “Šokdava”. Šoko 2004 metų 
Australijos Lietuvių Dienų metu, kurios 
vyko Melbourne.

1992 metais Viktorą aplankė brolio 
dukra Alvyda iš Kauno.

Ilsėkis ramybėje Viktorai, palikęs savo 
kraštą ir savus.

Sūnus Jurgis
Liūdesyje liko žmona Ona, dukterys - 

Regina bei Viktorija, sūnus Jurgis ir anūkai 
-John, Chris, Raija, Julius ir Katryn.

At A Kęstučiui Varnui
mirus, visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast lietuviai

Pagerbdamas

At A Kęstutį Varną
aukoju “Mūsų Pastogei” $20.

Viktoras Baltutis

On the occasion of the death of

Mykolas Kęstutis [Gus] Varnas
a Memorial $15 donation to “Mūsų Pastogė” was received from Miss 

Patricia M. Donnelly.

At A Kazimierui Kemežiui
per anksti iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame dukteris Cicilią ir Eleną, 

sūnų Timothy, seserį Iną Olšauskienę ir jų šeimas.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

HKT SZIJaE
PAINTINGS, PRINTS, CERAMICS, SCULPTURES AND PHOTOGRAPHS

BY: JOLANTA AND JURGIS JANAVIČIUS

271h & 29th October 2006 
11.00 am to 5.00 pm 

18 Western Ave, North Manly 
9939 2180

At A Jurgiui Smilgevičiui
minis, giliam liūdesy likusiems - žmonai Reginai, dukterims, jų šeimoms ir 

artimiesiems - reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Jūratė Ivinskienė, Milda Bukcvičienė,

Tamara ir Benius Vingiliai

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

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ?

•V .Mūsų'Paštog&'N.T. «42į’<20S6.10.25).pšli7
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DAINAVA
Lithuanian Club

cafe eurooa

Brand New Boutique Club Brand New Location

FULL FUNCTION FACILITIES AVAILABLE 
FOR ANYSPECIAL OCCASION - FOR 

FUTIIERDETAILS CONTACTTŪECLUB

Cafe Specials for the month 
of OCTOBER ONLY

Hi
16-20 Meredith Street, Bankstown 

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

E-mail: slc@lithuaniancliib.org.au 
www.lilhuanianclub.org.au

--- -

$2 Membership per year 
Join by October30ih and be in the 
draw to win share of $500 in prizes 
Drawdate: November 15th - 7 pm 

must be present to claim prize

LITHUANIAN MEALS
entrees
Home Made Salad with Brawn 
Mushroom & Herring Salad 
Roast Pork & Beetroot Salad
soups
Cold Beet Soup
Lithuanian Borsch
mains
Potato Dumplings with Meat
Potato Dumplings with Cottage Cheese 
Potato Pancakes
Cabbage Rolls
Baked Potato Pudding_______________

LUNCH SPECIAL $10 >
Seafood basket or
Steak Sandwich & chips or
Pasta Boscaiola
Schooner Beer. Glass Wine or Soft Drink

MEAL DEAL
Rump orT Bone Steak 
or Chicken Schnitzel 
with chips, salad or vegetables 
Garlic Foccacia bread
Glass Wine, Schooner Beer or Soft Drink

g FAMILY MEAL DEAL $35
■ per family of four

ADULTS - Schnitzel or Rump Steak or
Yj Grilled Fish of the day

with chips and vegetables or salad
MĮ Bottle of McWilliams Riverglim 
™ Chardonnay or Rivergum Cab Shiraz

Cabernet
KIDS - Fish & Chips or Crumbed Chicken
Tenders or Mini Pizza
Jug of favourite soft drink

MADE TO
UKDLR
SANDWICHES .

' Commences al ‘
J Dainava tlwffen
I First week in October Lunch time only

Sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 2 vai p.p. “Dainavos” Klube, Bankstowne, 
įvyks vieno iš žymiausių išeivijos rašytojų

Mariaus Katiliškio kūrybos popietė
Nijolė Jankutė apžvelgs jo gyvenimą ir kūrybą.
Skaitovai:J. Barila, A. Bučinskas, J. Dambrauskienė,

I. Budaitienė, B. Kazlauskienė, O. Maksvytienė, 
V. Ratkevičius.

Piano: R. Zakarevičius.
Gitara: E. Barila
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 d. Nominacijos pateikiamos raštu, 
su bent dviejų Sąjungos narių beisiūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Rcisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai - Kęstutis Protas ir Anskis 
Reisgys - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl kandidatuoti

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianelub.org.au

Kviečiame visus narius į iškilmingą Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 

atidarymo pokytį, 
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną.

Renginio pradžia - 6.30 vai. p.p.
PROGRAMOJE:

iškilmingas atidarymas, vaišės, gyva muzika, šokiai ir 
dar daugiau pramogų.

Bilieto kaina vienam asmeniui - $50. Į šią kainą įeina trijų patiekalų vakarienė ir 
gėrimai*. Prašome vilkėti vakarinę aprangą.
Norinčius įsigyti bilietus ar užsisakyti stalus, prašome kreiptis j Klubo raštinę. 
Užsakant stalą prašome iškart įsigyti bilietus visoms norimoms vietoms. Išsamesnė 
informacija bus paskelbta vėlesniuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

* Nemokamais gėrimais, išskyrus stipriuosius, Klubas vaišins iki 9 vai. vakaro.

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

Sydnėjaus Skautų Židiniui - 50
L.S.S. Sydnėjaus Skautų Židinys, įsteigtas 1956 m. balandžio mėn. 22 d., švęs 

savo įsikūrimo 50-tics meti) sukaktį š.m. lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Skautų Židinio nariai (kviečiami ir anksčiau buvę skautai) dalyvauti tą dieną 
lietuviams laikomose pamaldose Lidcombe bažnyčioje. Po pamaldi; bus bendri 
pietūs Sidnėjaus Lietuvių Klube ir Židinio 50-čio sukakties minėjimas.

Visi Židinio nariai (ir jų šeimos), numatantieji dalyvauti pietuose ir minėji
me, prašomi užsiregistruoti pas Židinio kanclerę Ireną Dudaitienc, 5/300 
Marsden Rd., Carlingford, NSW 2118. Tel.: 9858 1246, iki spalio 29 dienos, 
nes Klubo virtuvei reikia iš anksto pranešti dalyvių maisto pasirinkimą.

Židinio Vadija

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) 9782 0080, Faksas: (02) 9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.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 leidėjįj nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (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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