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Anglijos lietuvių kreipimasis
Mieli Tėvynainiai, gerbiami Lietuvos 

Respublikos politikai, valdžios vyrai ir 
moterys. Šiandien, kai lietuvius Didžiojo
je Britanijoje vienijanti organizacija šven
čia 60 melų jubiliejų, mes kreipiamės į 
Jus svarbiausiu šiai dienai lietuvių ryšio 
išlaikymo su Tėvyne klausimu - Lietuvos 
Respublikos pilietybės klausimu.

Vieni genami ekonominių priežasčių, 
kiti norėdami pažinti pasaulį ar sudarę 
santuokas - atsidūrėme Jungtinėje Ka
ralystėje. Ncbauskitc dėl to mūsų vaiki), 
kurie nepasirinko, kur gimti! Užsienyje 
gimę lietuvių vaikai, bei vaikai, kurių vie
nas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, privalo 
gimimu Įgyti Lietuvos pilietybę.

Mes, Jungtinėje Karalystėje šiuo metu 
gyvenantys lietuviai tvirtai pasisakome už 
tai, kad iš mūsų. įgijusių kitos valstybės 
pilietybę, nebūtų atimti teisė išlaikyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę. Lietuvos 
Respublikos pilietybė mums yra nenu

trūkstama gija palaikyti ryšius su Tėvynei 
bei kelias anksčiau ar vėliau grįžti (Tėvynę.

Antros šalies pilietybę daugelis mūsų, 
gyvenančių užsienyje, priima dėl prakti
nių sumetimų, bet Lietuvos Respublikos 
pilietybė mums yra ne tik ryšys su Lietuva, 
bet ir protėvių palikimas, kurio niekas 
neturi teisės atimti prieš mūsų valią.

Lie tuva, skatink savo piliečius, išvykus 
į kitus kraštus, išlaikyti gimtojo krašto 
pilietybę. Lietuvos Respublikos Seimą 
prašome kuo skubiau svarstyti galimybę 
papildyti Konstitucijos 32 straipsnį nuo
stata, kad “nei vienas pilietis Lietuvos 
Respublikos pilietybės, įgytos gimimu, 
negali netekti prieš savo valią”.

'lito Lietuvos Respublikos Seimas 
patvirtintų, kad joks įstatymas negali 
apriboti Konstitucijos garantuotos teisės į 
pilietybę, įgytą gimimu.

2007 m. gegužės 27 diena,
I .ietuvių Sodyba, Jungtinė Karalystė

Lietuvos įvykių apžvalga Lozoraičių biblioteka - į Vilnių
Tauragės 500 

metų 
jubiliejus
Šiemet birže

lio 22 - 24 dieno
mis Tauragė ren
giasi griausmingai 
paminėti neeilinį 
- 500 metų jubi
liejų. Miesto val

džia kreipiasi ir į išeivijoje gyvenančius 
tauragiškius, netgi tolimus jų giminaičius, 
ragindama prisiminti savo šaknis ir šia 
išskirtine proga apsilankyti gimtojoje 
Tauragėje.

“Svetingai pasitiksime visus, nors 
trumpam sugrįžusius pagerbti gimtojo 
miesto, ir įtrauksime į šventišką šurmulį:
istorinei praeičiai skirtus kraštiečių susi
tikimus, knygų pristatymus, parodas. Pa
siūlysime turiningą kultūrinę programą - 
nuo populiariosios, klasikinės ar džiazo 
muzikos koncertų, specialiai sukurtų mis
terijų, teatralizuotos mugės su riterių ko
vomis iki specialaus fejerverkų ir lazerių 
renginių “ - rašoma kvietime.

“Misija Sibiras” vyks į
Krasnojarską

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
šiais metais vėl rengia ekspediciją į lietu
vių tremties ir įkalinimo vietas Sibire ir 
skelbia dalyvių atranką. Rugpjūtį jauni
mas rengiasi plačiai kelionei į Krasno
jarsko krašto platybėse esančias lietuvių 
kapines. Kelionė truks 20 dienų, bus gyve
nama palapinėse ir tik laukinės gamtos 
sąlygomis. Prieš tai misijos dalyvių lauks 
bandomasis žygis Lietuvoje.

Praėjusių metų vasarą Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba surengė tris ekspedici
jas į Irkutsko, Komijos ir Tomsko sritis, 
kurių metu jaunimas tvarkė lietuvių kapi
nes, susitiko su ten gyvenančiomis lietuvių 
bendruomenėmis, pasakojo jiems apie da
bartinę Lietuvą. Iš parsivežtos medžiagos 

parengta paroda jau apkeliavo didžiąją 
dalį Lietuvos kultūros centrų, universitetų, 
bibliotekų, mokyklų. Išleistas ir jaunimo 
įspūdžius įamžinęs kompaktinis diskas.

Parama parveža n t palaikus?
Užsienyje mirusių ar žuvusių Lietuvos 

piliečių artimieji turėtų sulaukti didesnės 
finansinės paramos parsigabendami jų 
palaikus į Lietuvą. Vyriausybė siūlo didin
ti finansinės paramos maksimalią sumą, 
skiriamą Lietuvos piliečių palaikų parve
žimo išlaidoms padengti, nuo 4,1601 J siū
lomų dabar, iki 7,020 Lt. Siūloma apibrėž
ti palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidų są
voką, nustatyti palaikų pervežimo paslau
gas, už kurias gali būti teikiama valstybės 
finansinė parama, panaikinti reikalavimą, 
nustatantį piliečių pareigą gauti konsuli
nės įstaigos leidimą palaikams urnoje 
parvežti bei panaikinti nuorodą į negalio
jančius teisės aktus.
Keičiasi dabartinių emigrantų norai

Iš Lietuvos išvykę ekonominiai emig
rantai, kelerius metus itin aktyviai per
kantys šalies nekilnojamąjį turtą, pastaruo
ju metu po truputįkeičia poreikius - anks
čiau itin domėjęsi būstu centre ar sena
miestyje bei žemės sklypais, vis labiau ima 
reikšti susidomėjimą ekonominės klasės 
būstu, rašoma NT bendrovės „InReal“ 
pranešime. To priežastis yra smarkiai 
pabrangus nekilnojamas turtas.

„Anksčiau emigrantai daugiausiai 
pirkdavo būstus centre bei senamiestyje. 
Taip pat dažnai buvo perkami žemės 
sklypai. Pastaruoju metu išeivius labiau
siai domina naujos statybos, ekonominės 
klasės 1.5-2 kambarių butai sostinėje bei 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Neretai 
Įsigytas turtas yra iš karto išnuomojamas, 
kol pasibaigs užsienyje turimos darbo su
tartys arba bus galutinai apsispręsta grįžti į 
Lietuvą“,-sako firmos vadovas. Daugiau
sia besidominčiųjų būstu Lietuvoje, kaip ir 
anksčiau, yra tarp Kvykusiųjų į Ispaniją,

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos nacionalinė Martyno Maž
vydo biblioteka praturtėjo pirmąja ver
tinga spaudos kolekcija iš Europos - 
daugiau nei 16,000 vienetų Lozoraičių 
šeimos knygų bei periodinių leidinių 
rinkiniu. į Vilnių pargabentais iš Romos.

Iki šiol Nacionalinė biblioteka yra ga
vusi Amerikoje gyvenusių garsių lietuvių 
politikos, kultūros ir meno veikėjų ar
chyvus. o Lozoraičių biblioteka yra pir
moji tokia gausi kolekcija iš Europos.

Rinkinyje - daugiausia Lietuvoje dar 
nežinomi ar tik girdėti leidiniai, nes 
sovietmečiu bibliotekos negalėjo įsigyti 
politinės tematikos užsienio knygų. Taip 
pat pažymėtinas gausus rinkinys knygų 
apie Lietuvą įvairiomis užsienio kalbo
mis, tarp kurių yra labai retų, Lietuvoje 
mažai žinomų leidinių.

Rinkinyje yra ir svarbiausi tarpukario 
bei lietuvių išeivijos istorinės tematikos 
leidiniai, daugiausia iš ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio vyresniojo (1898-1983) 
bibliotekos.

Į Lietuvą atgabenta ir žymios visuo
menės veikėjos ir pedagogės Vincentos 
Lozoraitienės (1896-1987) surinkta Va
karų Europos pedagoginės literatūros, 
taip pat ir geriausių pasaulinės vaikų 
grožinės literatūros knygų įvairiomis kal
bomis kolekcija.

Iš Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) 
knygų pažymėtini leidiniai, surinkti jo 
diplomatinės tarnybos Vašingtone laiko
tarpiu. Tai reti spaudiniai, atspindintys to 
meto politinę padėtį griūvant sovietų im
perijai ir liudijantys Lietuvos diplomatijos 
pastangas priartinti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

Lozoraičių šeimos bibliotekoje su
kaupti ir pokario metais Italijoje lietuvių 
kalba spausdinti leidiniai: trumpai leistas 
laikraštis “Lietuvių balsas”, kunigo Vinco 
Mincevičiaus leistų informacinių biule
tenių “ELTA-press” rinkiniai, teikę infor
maciją apie padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
Saleziečių spaustuvėje Italijoje lietuvių 

kalba spausdintos knygos vaikams, skir
tos lietuvių išeivijos jaunajai kartai, jau 
seniai tapusios bibliografinėmis reteny
bėmis.

Kolekcijoje yra daugiau nei 10,000 
vienetų įvairių šalių žurnalų.

Pasak knygotyrininkų, tikrąją Lozo
raičių šeimos bibliotekos verte bus įma
noma nustatyti tik galutinai ją sutvarkius, 
tačiau jau dabar galima teigti, kad Lietu
vos istorijos bei kultūros tyrinėtojai ras 
joje daugybę Lietuvoje ligi šiol neturėtų 
labai svarbių leidinių.

Kolekcijos leidiniai bus žymimi specia
liu spaudu “Lozoraičių biblioteka”.

Net trys Lozoraičių šeimos atstovai 
ilgus metus atidavė Lietuvos diplomatinei 
tarnybai. Vyresnysis Stasys Lozoraitis, 
diplomatinę tarnybą pradėjęs dar 1923 m., 
dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Berlyne, 
Vatikane, buvo Lietuvos užsienio reikalų 
ministru, nuo 1939 m. paskirtas nepa
prastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju minis
tru Romoje, o Lietuvą okupavus jam pa
vesta eiti užsienyje pasilikusios Lietuvos 
diplomatijos šefo pareigas, kurias vykdė 
daugiau nei keturis dešimtmečius iki pat 
mirties.

Jaunesnysis Stasys Lozoraitis (1924- 
1994), diplomatinę karjerą pradėjęs 1943 
metais Lietuvos pasiuntinybėje prie ŠV. 
Sosto, 1983 metais paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės patarėju Vašingtone, o nuo 
1987 metais iki Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo buvo jos vadovu.

1991 metais Stasys Lozoraitis buvo 
paskirtas Lietuvos ambasadoriumi JAV. 
Savo diplomatine tarnystę Lietuvai jis 
baigė būdamas Lietuvos ambasadoriumi 
I talijoje.

Lozoraičių šeimos knygų rinkinį Lie
tuvos nacionalinei bibliotekai perdavė 
ambasadorius Kazys Lozoraitis, nuo 1992 
iki 2004 metų ėjęs Lietuvos nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Sv. Sosto 
pareigas.
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pa'tašSs Trumpai iš visur
♦ Gegužės mė
nesį JAV kariai 
Irake patyrė ypač 
sunkius nuosto
lius. Žuvo bent 
112 karių, didelė 
jų dalis nuo pa
kelėse susprog
dinamų bombų. 
Gegužės 29 d. 
Bagdado miesto 

centre apie 40 policininkais persirengu
sių sukilėlių apsupo finansų ministerijai 
priklausantį kompiuterio mokslų pastatų, 
ieškodami užsieniečių. Jie pagrobė atras
tus užsieniečius lektorius ir jų asmens sar
gybinius, jų tarpe penkis britus. Gegužės 
30 d. Irako ir JAV kariai veltui pravedė kra
tas Sadr City rajone, ieškodami pagrobtųjų.
♦ Gegužės 30 d. JAV prez. George W. 
Bush Pasaulio Banko prezidentu nominavo 
buvusį savo patarėjų užsienio politikos 
klausimais Robert Zoellick, vietoje atsi
statydinusio Paul Wolfowitz. Bet kuri kita 
iš 185 Pasaulio Banko narių valstybių turi 
teisę pasiūlyti savo kandidatus iki birže
lio 15 d., bet tradiciškai per visus 60 Ban
ko gyvavimo metų jo prezidentu buvo 
skiriamas amerikietis.
♦ Gegužės 31 d. Kinija prisipažino, kad 
dvi kieniečių bendrovės 2003 m. su klai
dingomis etiketėmis eksportavo “TD” gli
ceriną j Ispaniją. Glicerine buvo 15% dieti- 
lino glikolio, nuodingo dažuose naudoja
mo pramoninio tirpinio. Ispanų Panamai 
parduotas glicerinas ten buvo 2006 metais 
bent 100 žmonių mirties priežastimi.
♦ Gegužės 31d. Serbijos ir Bosnijos pa
sienyje, bendradarbiaujant abiejų valsty
bių policijai, buvo suimtas dėl genocido 
paieškomas Bosnijos serbų generolas 
Zdravko Tolimir. Jis buvo perduotas Tarp
tautiniam Karo Nusikaltimų Tribunolui

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Airiją, Didžiąją Britaniją.

Kas kaltas už 36 mln. žalą?
(ELTA). Praėjusių metų spalį laikinoji 

Seimo komisija nustatė, kad privatizuo
jant alkoholio įmonę “Al i tą” valstybei bu
vo padaryta beveik 36 mln. Lt žala. Taip 
pat įvardinti už šią žalą atsakingi asmenys - 
Algirdo Brazausko vadovaujama Vyriau
sybė, Valstybės turto fondo buvę vadovai 
ir Privatizavimo komisija.

Dabar ir Konstitucinis Teismas priėmė 
precedento neturintį nutarimą, konstatuo
jantį kad Algirdo Brazausko vadovaujama 
Vyriausybė priėmė šalies Konstitucijai ir 
privatizavimo įstatymui prieštaraujantį 
nutarimą, atvėrusį kelią alkoholio įmonę 
“Alita” privatizuoti jos vadovų grupei. Ta
čiau teisininkų įsitikinimu, nubausti už 
neteisėtą sandorį atsakingus aukščiausius 
postus tuo metu užėmusius valdininkus 
pritrūks politinės valios. Pareigūnai neko
mentuoja, kokių veiksmų bus imtasi KT 
nusprendus, kad “Alitos” privatizavimas 
pažeidė Konstituciją. Kol kas neaišku, ar 
Konstitucinio Teismo sprendimas turės 
kokios nors įtakos “Alitos” savininkams, 
nes teismų sprendimai atgaline data ne
galioja. Premjeras Gediminas Kirkilas 
tvirtino kol kas nieko negalintis pasakyti 
dėl “Alitos” ateities.

Rupert Murdoch gal pirks ir 
Lietuvoje?

JAV žiniasklaidos magnato australo 
Rupert Murdoch koncernui priklausan
čios kompanijos “News Corp Europe” vi
ceprezidentas Estijos dienraščiui “Aripaev” 
sakė, kad jo kompanija domisi ir Lietuvos 
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Hagoje. Dar vis paieškomas generolo 
Tolimir viršininkas, generolas Ratko 
Mladič, bei 4 kiti aukšti Bosnijos serbų 
pareigūnai, kaltinami genocidu Bosnijoje 
1992 -1995 metais.
♦ Gegužės pabaigoje didelė gerai gink
luotų Islamo sukilėlių grupė išsilaipdino 
iš dviejų laivų Somalijos šiaurėje. Jie pa
sitraukė j kalnus. Ten juos birželio I d.ra
ke tomis apšaudė JAV karo laivas. Somali
jos vyriausybės pareigūnų žiniomis nu
kauti 8 sukilėliai. Pagal prie kūnų rastus 
asmens dokumentus jie kilę iš JAV, 
Eritrėjos, Jemeno, D. Britanijos ir Švedijos.
♦ FBI pareigūnai susekė musulmonų te
roristų planą susprogdinti degalų bakus 
John F. Kennedy tarptautiniame aerodro
me New York’e, užmušant tūkstančius 
keleivių. Suimti keli įtarti sąmokslininkai 
JAV ir Trinidade. Vienas iš suimtųjų, Abdul 
Kadir, yra buvęs Guyana valstybės par
lamento narys.
♦ Birželio 6 d. Heiligendamm vasarvietėje 
netoli Rostock miesto Vokietijoje prasidės 
G8 viršūnių konferencija. Vokietijos, D. 
Britanijos, Prancūzijos, Japonijos, Italijos, 
Rusijos, Kanados ir JAV vadovai aptars 
pasaulio ekonomines problemas. Kaip vi
suomet, globalinės politikos priešininkai 
suorganizavo protesto demonstracijas, ku
rios prasidėjo jau birželio 2 d. Rostock 
mieste. Susirėmimuose tarp policijos ir 
protestuotojų sužeisti virš 400 policininkų 
ir 520 demonstrantai.
♦ Gazos ruože ‘Tiesos Kardais” pasiva
dinusi musulmonų ekstremistų grupė 
pradėjo užpuldinėti televizijos stotį ir in
terneto kavines, sprogdinti muzikos par
duotuves. Grupės nariai grąso perpjauti 
gerkles visoms moterims, kurios skaitys 
žinias ar praves televizijos programas, 
nebent jos dėvės musulmoniškas galvos 
apdangas. □ 

žiniasklaidos rinka. Praėjusią savaitę 
pranešta, kad “News Corp Europe” įžengė 
į Latvijos žiniasklaidos rinką, įsigydama 
didžiausią Latvijos privačią televiziją LNT 
ir 70 % televizijos TV5 akcijų.

Pasak “News Corp Europe” viceprezi
dento, “mus domina ir Lietuvos žiniasklai
dos rinka, tačiau kol kas konkrečių planų 
neturime, - sakė jis. - Manome, kad tarp 
Baltijos šalių yra labai stipri sinergija, ku
rią mes norėtume išnaudoti”.
Eurų aferoje - ir lietuvių firmos

Europoje nuskambėjo pridėtinės vertės 
mokesčių grobstymo afera, per kurią buvo 
pavogta milijardai eurų. Kaip praneša 
“Lietuvos lytas”, paaiškėjo, kad joje yra ir 
lietuviškų pėdsakų. Didžiosios Britanijos 
ir Olandijos pareigūnai kartu su Lietuvos 
tyrėjais nustatė, jog mokesčiai buvo grobs
tomi pasinaudojant net šešiomis Lietuvos 
bendrovėmis. Pagal dokumentus į Lietuvą 
buvo gabenami mobilieji telefonai ir kom
piuterių detalės, o vėliau parduodami. 
Tačiau iš tikro jokių prekių nebuvo - kelia
vo tik popieriai. Nors Lietuvos bendrovės 
faktiškai neatlikdavo jokios veiklos, do
kumentai rodė, kad kiekvienos jų apyvar
ta siekė apie 50 mln. litų. Už tariamai par
duotas prekes galima atgauti “sumokėtus” 
mokesčius.

V. Adamkui - Tarptautinio 
olimpinio komiteto apdovanojimas

Prezidentui Valdui Adamkui gegužės 29 
d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
būstinėje įteiktas Tarptautinio olimpinio 
komiteto apdovanojimas “Už sporto ir 
olimpinio judėjimo plėtojimą”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGfflCir“Bemardinai”.

“The Economist”: Ignaliną pratęsti
Autoritetingo britų savaitraščio “The 

Economist” teigimu, Europos Sąjunga (ES) 
turėtų pademonstruoti solidarumą išleis
ti Lietuvai toliau eksploatuoti Ignalinos 
atominę elektrinę (AE).

“Kovodama už nepriklausomybe Lietu
va nekentė Ignalinos. Dabar, kai ji yra jų, 
jie jaučiasi kitaip. Bet ES nori jų uždaryti, 
ir Lietuvos vyriausybė nenoriai pažadėjo tą 
padaryti iki 2009 metų”, - rašoma savait
raščio interneto svetainėje. “Atominio re
aktoriaus sustabdymo kaštus sumažina 
didelės ES subsidijos. Bet problema slypi 
kitur. Ignalina pagamina 80% elektros 
energijos Lietuvoje, energija taip pat eks
portuojama į kaimynines šalis. Ją pakei
siantis reaktorius, kurį kartu statys Lietu
va, Latvija, Estija ir Lenkija, egzistuoja tik 
popieriuje ir, pagal optimistines progno
zes, pradės veikti tik 2015 metais”, - paste
bima straipsnyje “Grandininė reakcija”.

Leidinys atkreipia dėmesį kad elek
tros energijos trūkumas bus užpildytas 
deginant papildomas dujas ir naftą, kurie 
bus gaunami iš Rusijos, ir importuojant 
elektrą, taip pat greičiausiai iš Rusijos. 
“Sunku įsivaizduoti, kad tai nebus susiję 
su politika. Lietuva iš silpnesnės pozicijos 
derėsis su Rusija. Net jei tai ES nesvarbu, ją 
turėtų sukrėsti šiurpulys pagalvojus apie 
milijonus tonų nepageidaujamo anglies 
dvideginio išskyrimą”, - teigia “The 
Economist”.

Pasak savaitraščio, vadinamosios “ato- 
mofobijos” padariniai jau aiškiai matomi 
Balkanuose. “Bulgarija, kuri, norėdama

LUKOIL’o apyvarta Lietuvoje auga
Naftos produktų tinklą valdanti ben

drovė „Lukoil Baltija” pranešė, kad jos 
apyvarta per pirmąjį šių metų ketvirtį 
pasiekė 397 mln. litų arba 18.8% daugiau 
palyginti su tuo pačiu praeitų metų lai
kotarpiu, kai ji sudarė 335 mln. litų, rašo
ma bendrovės pranešime spaudai.

LUKOIL strategiškai siekia tapti pa
togiausiu degaliniij tinklu Lietuvoje. 2007 
metų bendrovės planuose - 2 naujų plo

Mirė Laimonas Noreika
Eidamas 81-uosius me

tus, gegužės 24 d. naktį mirė 
aktorius Laimonas Noreika 
(žiūr. nuotr. dešinėje). Kauno 
ir Vilniaus dramos teatruose 
vaidinęs aktorius labiausiai 
žinomas iš vaidmenų kine 
ir teatre. Vėliau išgarsėjo ir 
kaip skaitovas, deklamavęs 
Justino Marcinkevičiaus,
Vytauto Mačernio bei Salomėjos Nėries 
poeziją. Neseniai Nacionalinės premijos 
laureatas išleido esė knygą „Aktoriaus 
dienoraščiai“ bei įgarsino dvi kompakti
nes plokšteles. Po Nepriklausomybės at
statymo Laimonas Noreika kelias savai
tes lankėsi ir Australijoje, ypač Sydnėjuje, 
kur gausiems klausytojams suruošė savo 
skaitymų popietę.

Joniškėlyje 1926 m. lapkričio 27 d. gi
męs aktorius 1948 m. baigė LTSR dra

Naujas Latvijos Prezidentas
Dabartinės Latvijos Prezidentės Vairas 

Vykės-Freibergos kadencija baigiasi lie
pos 7-ąją. Pirmą kartą ji buvo išrinkta 1999 
metais, o 2003 metais - perrinkta. Pagal 
Latvijos įstatymus, vienas ir tas pats as
muo gali eiti valstybės vadovo pareigas ne 
daugiau kaip aštuonerius metus.

Naujuoju Latvijos Prezidentu buvo 
išrinktas valdančiosios koalicijos kandi
datas, nepartinis chirurgas, Rygos trau
matologijos ir ortopedijos ligoninės va
dovas Valdis Zaltcrs, kuris prieš du de
šimtmečius buvo vienas iš avarijos Čer

Ignalinos atominė elektrinė.

tapti ES nare, turėjo uždaryti du reakto
rius, buvo priversta sumažinti elektros 
eksportą į Vakarų Balkanus, dėl to ėmė trūk
ti energijos Albanijoje ir Makedonijoje. 
Bulgarijos pareigūnai buvo apie tai perspė
ję ES; regis, niekas neįsiklausė”, - teigia 
britų leidinys.

“Kad panašios maišaties būtų išvengta 
Baltijos regione, akivaizdus sprendimas 
yra pratęsti Ignalinos gyvenimą dar de
šimčiai metų, bent jau kol nepradės veikti 
naujas reaktorius. Tai būtų paprastas pasi
rinkimas (...). Atsisakydama skubiai pri- 
imtos ir pasenusios pozicijos ES gaus daug 
švarios energijos ten, kur jos reikia, ir su
tvirtins Europos solidarumą regione”, - rašo 
britij savaitraštis “The Economist”. □ 

vyklų Vilniuje ir Alytuje atidarymas ir 4 
jau veikiančių plovyklų sostinėje ir Kau
ne modernizavimas. Ne mažesnį plovyk
lų plėtros ir modernizavimo tempą ben
drovė ketina išlaikyti ir 2008 metais.

Šiuo metu bendrovei „Lukoil Baltija” 
priklauso didžiausias mažmeninės pre
kybos naftos produktais tinklas Lietuvo
je - iš viso 115 degalinių.

LGITIC

mos studiją, 1952 m. -Teatro 
meno institutą Maskvoje. Jis 
dirbo Šiaulių, Kauno teat
ruose, tačiau didžiausia ir gra
žiausia kūrybinio gyvenimo 
dalis atiduota Akademi
niam, dabar Nacionaliniam 
dramos teatrai. Čia sukurti 
ryškūs vaidmenys spektak
liuose „Be kaltės kalti“, „Trys 
seserys“, „Kazimieras Sapie

ga“, „Karalius Lyras“, trys nepamirštami 
personažai Justino Marcinkevičiaus 
trilogijoje „Mindaugas“,,Katedra“ ir „Maž
vydas“.

Dar viena labai svarbi Laimono No
reikos kūrybos dalis - poezijos vakarai, 
kuriuose aktorius šimtus kartų skaitė sa
vo pamėgtų poetų - Salomėjos Nėries, 
Maironio, Marcelijaus Martinaičio, Vinco 
Mykolaičio-Putino - eiles. LGITIC 

nobylio atominėje elektrinėje likviduo
toji). Kad jis taptų valstybės vadovu atei
nantiems ketveriems metams, jį per slap
tą balsavimą parėmė 58 parlamento 
deputatai iš 100.

Iki praėjusios savaitės, kai valdančioji 
koalicija oficialiai jį iškėlė kandidatu į 
prezidentus, jis apskritai nebuvo susijęs 
su politika. Naująjį Latvijos Prezidentą 
jau pasveikino Portugalijoje suvalstybi
ntu vizitu viešintis LR Prezidentas Valdas 
Adamkus.

LGITIC
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Bendruomenės baruose Naujienos “Dainavoje”

Ir pasveikinome, ir paminėjome
Jei klausysiesi Lietuvo

je itin populiarių Pageida
vimų koncertų, matysi, kad 
žiemą vasarą, per šventes ir 
kasdienybę daugiausia 
dainų ir linkėjimų skiria
ma brangiausiam žmogui - 
mamai. O per Motinos die
ną jai išreiškiama ypatin
ga pagarba ir meilė. Kaip 
paminėjo gcclongiškiams 
paskaitą perskaičiusi cho
ro “Viltis” dirigentė Aldo
na Scano, lietuvių kalboje 
-kaip jokioje kitoje - gau
su širdimi, mūsų dainomis 
ir pasakomis pažymėtų 
žodžių motinai pavadinti - 
mamavmotinėlc.imočiute, 
motinyte. - :>i

į . Kaip .ir kasmet; Motinos diena į mūsų 
namus atėjo kartu su lietuvišku pavasa
riu. Ta proga susirinkusius geelogiškius, 
negalėjus-dalyvauti bendruomenės pir- 
miriinkuijStasiui Šutui, ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos vardu pasveikino AV 
sekretorius , Kaja Starinskas ir pakvietė 
tylop minute pagerbti visas Anapilin išėju
sius! motinas - juk palaiminga motinos 
globa ir po mirties lydi vaikus.

Po to parodyta meninė programa taip 
pat specialiai buvo parengta Motinos 
dienai. Keletą tautinių šokių nuotaikingai 
sušoko “Gegutės” šokėjėliai. O suaugu
siųjų grupės šokėjai iš “Lino” žavėjo ne tik 
darniais sukiniais, bet ir naujais spalvin
gais Lietuvoje austais tautiniais kostiu
mais. Kaip visada, netikėtumų pateikė dai
nininkai. Stasės ir Juliaus Lipšių duetas 
kartu su anūke Tcgan parengė dainą

Nuotraukoje - “Gegutės” šokė jai vaidina “Ėjo vaikučiai į mokyklėlę”.

Prisimintinos sukaktys
juoZas Gailius

jGąlbfit, neįmanoma lyginti, kaip mes 
augome Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, sųmtjsų anūkų augimu Australijoje. 
Čia viskas prieinama, tik reikia turėti no
ro, tėvų meilės ir pasiryžimo padėti vai
kams. Man vaikystėje mokslas sekėsi ge
rai, pradžios ir vidurinę mokyklas baigiau 
penketukais, tolesnį mokslą sutrukdė An
tras pasaulinis karas. Norėdamas išvengti 
išvežimo į Vokietiją darbams, savanoriu 
įstojau į Vietinę Rinktinę, bet vokiečiai 
turėjo apgaulingus planus, tapau belaisviu 
ir buvau išvežtas į Vokietiją lėktuvų ap
tarnavimui. Prievarta tapau vokiečių ka
riškiu lakūnų uniformoje, lėktuvų remon
tui Mūnchene.

Vokiečiams ir mums, lietuviams, buvo 
aišku, kad karas pralaimėtas. Buvome 
pasiųsti į frontą prieš amerikiečius. Gavo
me įsakymą atsitraukti į saugesnį kaimą 
šalia Mūnchcno. Kadangi buvome labai 
išvargę, tai pavalgę vakarienę ir išgėrę 
šnapso, laukėme įsakymo. Mes buvome tik 
du lietuviai ir susitarėme ūkininko dar-

Dainuoja mamytė I greita su dukryte Miranda.

“Unicom” (“Vienaragis”), o “Aidų” an
samblio moterys pritarė pirmąkart lietu
viškai dainavusiai dešimtmetei Mirandai 
Tigani su mama Loretta. Šįmet jau visos 
trys aidietės tapo močiutėmis, tačiau an
sambliui atliekant dainas “Pamiršti na
mai” ir “Balta gulbė”, jų balsai tebeskam
bėjo kaip ir jaunystėje.

Žiūrovus sujaudino mažųjų gcclon- 
giškių vaidinimėlis “Plaukia žąselė”, su
vaidintas akompanuojant mažajai Miran
dai. Programą užbaigė “Vilties” choristai, 
atlikę dainas: “Atleiski, mama”, “O atsi
menu namelį”, “Mylėki motiną brangią” 
ir “Jau sutema temela”. Akompanavo Aldo 
Kovacs.

Po meninės dalies Kaja Starinskas 
Valdybos vardu padėkojo židiniečiams už 
paruoštus pietus, o programos dalyviams 
po padėkos buvo įteiktos ir kuklios dova
nėlės. Jurgis Tauragiškis

žinėje, ant šiaudų, truputį nusnūsti. Pa
budome jau saulutei šviečiant, o kaime
lyje jau nebuvo nei kareivių, nei karo 
mašinų. Išsigandome, kad mūsų nepalai
kytų dezertyrais. Greitai apleidome kai
mą ir per žiūronus tolumoje pamalėme 
amerikiečių kariuomenę. Atsiradome 
niekieno žemėje. Greitai persirengę civi
liais rūbais ir “pavirtę” kaimo darbinin
kais sulaukėme amerikiečių.

Praleidę 4 metus šalpos stovyklose, 
gavome leidimą emigruoti į Australiją. 
Išvykdami turėjome tik mažą lagaminą. 
Naujakurystės pradžia nebuvo lengva, bet 
gyvenimo patirtis ir pasiryžimas įveikė vi
sus sunkumus. Sukūrėme šeimas, užau
ginome vaikus. Pažangesni baigė aukštus 
mokslus.

Dabar jau trečia karta brandos amžiu
je ir negali suprasti, kad jų seneliai per
gyveno tokius sunkius laikotarpius. Mū
sų anūkei Stefanie Gailius-Gailiutei š.m. 
balandžio 16-tą suėjo 21 metai, bet atšven
tė šią progą anksčiau tėvų namuose, 
giminių ir draugų ratelyje. Stefanie neno
rėjo triukšmingo pabūvio, nes jau nusipirko

Aliui Migui atsistatydinus iš “Daina
vos” prezidento pareigų, liko viena laisva 
klubo direktoriaus vieta. Keliuose po to 
sekusiuose posėdžiuose Valdyba aktyviai 
svarstė galimas kandidatūras ir, po gana 
ilgų diskusijų, visi sutiko, jog geriausia 
kandidatė į šias pareigas yra p. Jadvyga 
Burokienė. Apsidžiaugėme, kad Jadvyga 
šį pasiūlymą priėmė. Visi ją pažįstame 
kaip aktyvią lietuviškų renginių dalyve ir 
organizatorę, Tuo, jog priėmėme teisingą 
sprendimą, įsitikinome jau pirmame Val
dybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir nau
joji direktorė. Iki šiol atsakingi už renginių 
organizavimą direktoriai Venta ir Aistis 
daugiausia dėmesio skyrė tautinių ar et
ninių švenčių bei progų paminėjimui, 
vaikų ar jaunimo pramogoms, tuo tarpu 
Jadvyga į Klubo Valdybą atsinešė tikrai 
originalias mintis, kaip dar geriau išnau
doti “Dainavos” potencialą vyresnio am
žiaus bendruomenės nariams. Tad sveiki
name Jadvygą su naujomis pareigomis ir 
kartu su visa bendruomene galime pasi
džiaugti, jog netrukus Lietuvių Klubo na
riai ir svečiai sulauks dar daugiau lietu
viškų renginių bei pramogų.

Tęsiant pramogų temą, primename 
nariams, kad jau keletas mėnesių yra 
vykdoma kas savaitinė Klubo nario bilie
tų loterija (Members Badge Draw), taip pat 
ir kiti žaidimai, apie kuriuos išsamiau su
žinosite Klubo skelbime, kuris yra pasku
tiniame “Mūsų Pastogės” puslapyje. Prieš 
keletą savaičių “Dainavoje” pradėjo veikti 
populiarusis KENO. Galbūt pastebėjote, 
kad nebėra poros senų poker mašinų. 
Vietoje jų Klubas įsigijo visiškai naujas, su 
pačiais populiariausiais šiuo metu žai
dimais. Ateityje Valdyba planuoja dar 
investuoti į žaidimų patalpos tobulinimą.

Pritariant “Mūsų Pastogėje” narių pa
reikštoms mintims, būtina pasidžiaugti 
jaunimo įsijungimu į renginius “Dainavo- 

bilietą ir rugpjūčio 4-tą išskrenda į Europą 
dviejų mėnesių atostogoms. Visi stebisi, 
kad Stefanie būdama tik 20-ties baigė 
universitetą.

O atsitiko taip. Pradžios mokyklą 
Stefanie pradėjo anksčiau tik dėl įdomu
mo. Noras nepasiduoti vyresniokams buvo 
toks didelis, kad ji ir baigė universitetą 
metais anksčiau.

Balandžio 27-tą įvyko “Graduation 
Ceremony at the Dcakin University - 
Waurn Ponds Geelong” ir Stefanie Gai
lius įteiktas “Degree Bachelor of Science 
in Chemistry, Biology and Forensic 2003 - 
2006 Year”.

Stefanie lankė Sacred Heart College 
nuo 1998 iki 2003 m. ir gavo “V.C.E. 
Award for Highest Study Score in Studio 
Arts”, o 2001 m. išskrido į Italiją “for a 
study trip with College”.

Stefanie Gailiūtė (vidury) su seneliais Irmgarda ir Juozu Gailium.'
Nuotrauka Romald Gailiaus. ______________________

Naujoji Lietuvių Klubu “Dainava” direk
torė Jadvyga Burokienė.

je” ir padėkoti jiems, o ypač Gretai už 
aktyvią veiklą. Tačiau atsiliepiant į p. An
tano Kramiliaus išsakytas mintis apie 
Klubo menedžerį Carlos, reikia pastebė
ti, kad Valdyba pagrindiniais jo darbo 
uždaviniais yra nustačiusi tinkamą Klubo 
administravimą ir pritraukti kuo daugiau 
klientų (nebūtinai lietuvių), tad kaltinti jį 
lietuviško kultūrinio gyvenimo neišma
nymu nėra visiškai teisinga. Šia veiklos 
sritimi turėtų rūpintis lietuviškosios or
ganizacijos ir patys bendruomenės nariai. 
Valdybos nuomone, Carlos tikrai sėkmin
gai sprendžia jam iškeltus uždavinius ir 
mums nėra žinoma apie kokius nors kon
fliktus ar nesusipratimus tarp adminis
tracijos ir bendruomenės narių.

Petras Vcgys
Sydnėjaus Lietuvių Klubo

“Dainava” Valdyba

Stefanie turėjo daug galimybių pake
liauti, tai tėvo Romald Juozas Gailius 
nuopelnas, kuris baigė tą patį universitetą 
1979 m. Stefanie, būdama tik dvejų metų, 
jau keliavo po Ameriką. Fiji salose net 14 
kartų atostogavo. Naujojoje Zelandijoje- 
tik kartą. Singapūre - net du karius, vieną 
kelionę laimėjo per “Art Competition”. 
Aplankė ir Tailandą (Phuket).

Stefanie ilgą laiką šoko Geelongo 
tautinių šokių grupėje “Gegutė”. Atrodo, 
kad paskutinis pasirodymas buvo per 
Tautinių Šokių Šventę Lietuvių Dienose 
1998 metais. Mūsų anūkams sunku su
prasti mūsų jaunystės laikus, išgyventus 
karo sunkumus ir ką reiškia palikti savo 
kraštą bei tėvus. Reikia tikėtis, kad mūsų 
trečia karta supras ir mokės įvertinti se
nelių tradicijas ir gražų įnašą ateities 
kartoms Australijoje. □
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I Lietuva iš arti
Imperatoriškoji šeima — sutikta šiltai

Pirmą kartą Lie
tuvoje viešintis Japo
nijos imperatorius Aki- 
hito ir imperatorienė 
Michiko (žiūr. nuotr. 
dešinėje) savo valstybinį 
vizitą Lietuvoje baigė 
Katedros aikštėje daly
vaudami folkloro festi
valyje „Skamba skamba 
kankliai“ ir bendraudami su savo tautiečiais 
bei juos pasveikinti atėjusiais lietuviais.

Imperatoriaus žmona į lietuviškų ama
tų ir folkloro pristatymą atvyko dėvėdama 
tradieinj japonų drabužį-kimono. Tai pa
matę kai kurie gyventojai tyliai reiškė 
užuojautą - gegužės 26 d. Vilniuje tvyrojo 
didesnis nei 30 laipsnių karštis. Tačiau su 
žurnalistais bendravęs Japonijos vyriau
sybės atstovas tvirtino, kad Japonijoje va
sarą būna dar karščiau, todėl tradicinė 
apranga imperatorienės neapsunkino.

Svečiai šiltai bendravo su jiems moja
vusiais, plojusiais, o galiausiai „Valio!“ 
sušukusiais lietuviais. Imperatorius Aki- 
hito amatininkų ekspozicijos prieigose 
stovėjusias mergaites kvietė būtinai, kai tik 
užaugs, atvažiuoti aplankyti Japonijos. 
Aukšti svečiai nusižengdami nerašytoms 
taisyklėms per užtvarus priėmė dovano
jamas pakalnučių puokšteles, Lietuvos 
vėliavėles, smulkius suvenyrus.

Apžiūrėdami amatų ekspoziciją Japo
nijos imperatorių pora galėjo paskaitytinc 
tik japoniškaiparašytą Jūratės ii- Kastyčio 
legendą ar gintaro aprašą, bet ir kone iš 
kiekvieno amatininko sulaukė dovanų: 
porą šimtų gramų sveriantį gintarą, austinę 
rankinę, margutį, molinių švilpukų.

Lietuvoje - karšta vasara?
Sinoptikai prognozuoja karštą savait

galį, o didieji Lietuvos kurortai suskubo 
rengtis poilsiautojų antplūdžiui. Nors 
vasaros sezonas oficialiai prasidės nuo 
birželio 1 dienos, jau dabar daugelyje Pa
langos, Nidos bei Druskininkų viešbučių 
nebeliko laisvų kambarių.

„Žmonės masiškai skambina, teirauja
si, bet pas mus jau seniai užsakyti visi 
kambariai. Ojų turime ncmažai-98. Ypač 
daug užsieniečių, į pajūrį atvykstančių ne 
tik pailsėti, bet ir verslo reikalais“, - pa
sakojo prestižinio Palangos viešbučio „Va- 
nagupė“ administratorė ir priminė, jog 
prasidėjus sezonui pakils ir nakvynės 
kainos. Dabar para šiame 5 žvaigždučių 
viešbutyje kainuoja 340 litų, o nuo birželio 
šoktelės iki 480 litų.

Ne mažiau poilsiautojų antplūdžiu 
džiaugiasi ir Nidos viešbučių bei restora
nų vadovai. Svečių namų „Naglis“ savinin
kas Jurijus Kumpanas pastebėjo: kuo gi
lyn į vasarą, tuo anksčiau žmonės rezer
vuoja nakvynes. „Jau dabar vietų nebėra. Iš 
ąpksto tam ruošiamės. Dažnas mūsų klien
tas - vokietis, tačiau atvyksta ir olandų, 
norvegų, anglų bei japonų“, - kalbėjo 
verslininkas.

Nidos kavinės-baro „Senasis uostas“ 
savininkė neslėpė, kad artėjantys karščiai 
jiems - tik į naudą. Jau prieš porą savai
čių pradėtos gausinti gėrimų, ypač alaus 
atsargos. „Per karščius mūsų svečiai išge
ria dvigubai daugiau. Tikimės, kad bent 
alaus nepritrūksime“, - tikino kavinės šei
mininkė Stepanida Kuznecova.

Šį savaitgalį Druskininkų kurortas ne
abejotinai sulauks minios žmonių ne tiek 
dėl gero oro, kiek dėl Druskininkų miesto 
šventės. Tuo įsitikinusi viešbučio „Europa 
Royale Druskininkai“ administratorė. 
Violeta Steponkutė: „Smagu, kad per mies
--------------------------------------------------------- šią savaitę.
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Oficialiai svečiams 
buvo įteikta šilutiškių 
tautodailininkų paga
minta kraičio skrynia, 
kurioje buvo jauniau
siam dinastijos anūkui 
skirta laimę nešanti 
plieno pasaga ir austi
nė juosta. Daugiausiai 
imperatoriaus žmona 

užtruko prie gintaro ekspozicijos, o 
imperatorius labiausiai domėjosi kanklė
mis ir kitais medžio dirbiniais.

Po apsilankymo Katedros aikštėje sve
čių laukė jų šalies ambasados rengiama 
vakarienė. Sekmadienį priešpiet jie išskri
do j Didžiąją Britaniją.
Imperatorienė segėjo Lietuvos vėliavos 

spalvų segę
Iškart po nusileidimo Tarptautiniame 

Vilniaus oro uoste Japonijos imperatorių 
Akihito ir imperatorienė Michiko kiek po 
vidurdienio priėmė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona Alma. Prezi
dento rūmų kieme imperatoriškąją porą 
sutiko dešimt viduramžių šarvais dėvinčių 
riterių, Garbės sargybos kuopos kariai su 
plevėsuojančiomis Lietuvos ir Japonijos 
vėliavomis, abiejų šalių himnai.

Svečiai žengė specialiai jų garbei pa
tiestu raudonu kilimu. V. ir A. Adamkai 
svečius pasveikino rankos paspaudimu. 
Imperatorienė Michiko atlape buvo įsise
gusi lietuviškos vėliavos spalvų gėlių segę, 
taip pat ji buvo pagerbusi ir estus.

Dovanų - sidabriniai medaliai ir 
gintaro papuošalai

Prezidentas imperatoriui įteikė tris 
lietuvių dailininko Petro Repšio sukurtus 

to šventę žadami tokie geri orai. Dabar 
turime vos keletą laisvų kambarių, bet 
greitai ir jų nebeliks.“ Lietuvos kaimo tu
rizmo sodybos šį savaitgalį taip pat neliks 
tuščios. Norintiems tik dabar rezervuoti 
kurią nors ežero pašonėje esančią sodybėlę 
savaitgaliui galime pranešti liūdnas žinias 
-vietų nebėra dviem mėnesiams į priekį.

Bene labiausiai dėl artėjančių karščių 
sunerimę gydytojai, jie pataria prie aukštos 
temperatūros pratintis pamažu. Greito
sios medicinos pagalbos medikai per karš
čius sulaukia bent du kartus daugiau iš
kvietimų nei paprastai. Tokiomis dieno
mis alpsta visi - ne tik pensininkai, bet ir 
dvidešimtmečiai, ypač mėgstantys sinte
tinius drabužius. Žmonės pamiršta, kad 
reikėtų gerti daug vandens, nevalgyti rie
bių ir aštrių produktų, vengti alkoholio, 
dėvėti tik natūralaus pluošto apdaras bei 
galvos apdangalus.

Mat toks staigus karštis - organizmui 
šokas, todėl jis nesusidoroja nei su įprastu 
maistu, nei su stipriaisiais gėrimais, apsi
nuodyti galima net šviežiu maistu. Perkaitęs 
žmogus pirmiausia tampa mieguistas, jam 
svaigsta galva, kamuoja troškulys, akyse 
tarsi skraido musytės, vėliau jis gali praras
ti orientaciją, ima vemti ir viduriuoti, tem
peratūra staigiai šokteli net iki 40 laipsnių.

Ypač pavojingi karščiai lėtinėmis šir
dies ir kraujagyslių ligomis sergantiems 
žmonėms. Kad neištiktų priepuolis, jiems 
būtina vengti tiesioginių saulės spindulių 
ir kuo daugiau ilsėtis. Taip pat nevertėtų 
pamiršti, jog per karščius labai lengva per
šalti. Mat dažnai nuo jų ginamės lediniu 
vandeniu ar alumi ir pamirštame, kad tai 
didžiulis stresas ryklei, neretai sukelian
tis anginą ar kitas peršalimo ligas. Beje, 
vaistininkės skundėsi, kad dėl staiga at
šilusių orų peršalę ligoniai jas atakavo ir

Eglė Dagienė, “L.T.”

LRPrczidcntas Valdas Adamkus su žmona Alma (dešinėje) Prezidentūroje prima Japonijos 
imperatorių Akihito su žmona Michiko (kairėje).

sidabrinius medalius, skirtus esminiams 
Lietuvos įvykiams - pirmajam Lietuvos 
vardo paminėjimui Europoje, pirmajam 
tarptautiniu mastu pripažintam Lietuvos 
valdovui ir pirmai Lietuvos valstybėje lie
tuvių kalba išleistai knygai. Imperatoriaus 
žmona Michiko buvo apdovanota juvelyrės 
Dalios Varnaitės paauksuotu kaklo papuo
šalu iš gintaro ir sidabro.

Japonijos imperatorius Prezidentui V. 
Adamkui įteikė tradicine japonų technika 
(tapyba laku, inkrustacija) pagamintą 
dėžutę, poniai A. Adamkienei - imperatorių 
rūmuose auginamų ir imperatorienės pri
žiūrimų šilkverpių išaustą skarelę. Impera
toriaus sutuoktinė Lietuvos vadovui taip 
pat padovanojo tris savo kūrybos knygas.
Iškilmingiems pietums - žuvis, antiena 

ir ledai su braškėmis
Iškilmingų pietų, imperatoriaus ir im

peratorienės garbei surengtų Prezidentū
roje, metu patiekta uotų, lašišinių upėtakių 
ir starkių suflė su baltaisiais šparagais ir 
gražgarstės salotomis, vėliau - kepta an
ties krūtinėlė su daržovėmis ir bulvių- 
migdolų paplotėliu. Deserto metu pietų 
dalyviai galėjo atsigaivinti apelsinų ir 
„Cointreau” likerio naminiais ledais su 
braškėmis ir baltojo šokolado padažu. 
Kviestinių pietų metu buvo patiektas 
raudonasis ir baltasis vynas.

VAdamkus: (autų ryšiai turi tapti 
artimesni

Prezidentas savo kalboje išreiškė viltį, 
kad šis vizitas padės lietuviams labiau 
domėtis japonų kultūra, o japonams - 
lietuvių.

“2001 m. turėjau galimybę su oficialiu 
vizitu atvykusius Jų. Ekscelenciją Valdą 
Adamkų ir ponią Almą Adamkiene pa
sveikinti Imperatoriaus rūmuose, o šian
dien labai džiaugiuosi, kad esu Vilniuje ir 
dar kartą galiu su jumis susitikti“, - sakė 
imperatorius Akihito. Jis prisiminė 1992 
m. tuometinio Aukščiausiosios Tarybos - 
Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio ir jo žmonos Gražinos vieš
nagę Tokijuje, jų susitikimą Imperatoriaus 
rūmuose bei apsilankymą dailininko, 
kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio parodoje.

„1991 m. Baltijos šalys, pirmosios iš 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, tapo 
nepriklausomomis valstybėmis ir sugrįžo į 
tarptautinę bendruomenę. Tai buvo iš
skirtinis įvykis, žymintis didžiąją istorijos 
tėkmę. Nuo to laiko praėjo daugiau nei 15 
metų, ir aš norėčiau pareikšti nuoširdžią 
pagarbą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, 
kurios, būdamos Europos žemyno narės, 
tvirtaižengia demokratinių procesų, eko
nominės ir socialinės raidos keliu. Stovė
dami ant Jūsų šalies žemės, mintimis 
grįžtame prie Antrojo pasaulinio karo 
negandų bei vėlesnės, išmėginimų kupi
nos istorijos, kurią Jūs patyrėte ir esame 
giliai sujaudinti drąsos ir orumo, su ku
riuo Jūsų šalies žmonės pasitiko sunku
mus“, - sakė Japonijos monarchas.

Japonijos imperatorius pažymėjo, kad 
jam ypač džiugu, jog XX a. trečiame de
šimtmetyje užsimezgę, tačiau vėliau turėję

Japonijos imperatorienė Michiko Katedros 
aikštėje domėjosi gintaro ekspozicija.

Japonijos imperatorius Akihito (kairėje) 
domėjosi lietuviškomis kanklėmis.

nutrūkti draugiški Lietuvos ir Japonijos 
santykiai šiandien atgimė nauja jėga. „Iš 
visos širdies tikiuosi, kad mūsų vizitas 
padės toliau stiprinti mūsų tautų savitarpio 
supratimą ir dar labiau paskatins abipusius 
mainus“, - pabrėžė 1 mperatorius Akihito.

Lėktuvą puošė Lietuvos ir Japonijos 
vėliavos

Imperatoriškoji pora kartu su lydinčia 
delegacija Tarptautiniame Vilniaus'oro 
uoste nusileido apie 11.20 vai. ir iš karto 
išvyko į Prezidentūrą. Jų didenybės ir ly
dinti delegacija į Vilnių atskrido lėktuvu 
„Boeing 747“, papuoštu Japonijos simboliu 
- raudonu tekančios saulės apskritimu. 
Orlaivio priekį taip pat puošė Lietuvos ir 
Japonijos vėliavos.

Imperatorių ir imperatorienę oro uoste 
pasitiko premjeras G. Kirkilas su žmona 
Liudmila ir Kopenhagoje reziduojantis 
Japonijos ambasadorius Lietuvai Masaki 
Osada. Svečių garbei taip pat buvo išri
kiuoti Garbės sargybos kuopos kariai, 
patiestas raudonas kilimas.

Svečiams neliko laiko apsilankyti Kau
ne, kur tarpukariu gyveno Japonijos diplo
matas Č. Sugihara, nuo nacių išgelbėjęs 
apie 3,000 žydų, ir kur dabar veikia jo 
muziejus. Tačiau jie nuėjo prie Neries pa
krantėje esančio atminimo akmens dip
lomatui, taip pat apsilankė Antakalnio ka
pinėse. Kadangi Japonijos konstitucija 
draudžia imperatoriui kištis į politiką, jis 
Vilniuje nesakė jokios oficialios kalbos ir 
nekalbėjo politinėmis temomis.

Vilniuje Akihito ir Michiko gyveno 
viešbutyje „Radisson SAS Astoria” ir bu
vo akylai saugomi. Baltijos šalys tapo 
pirmosiomis buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikomis, sulaukusiomis Japonijos 
imperatoriškosios šeimos atstovų.

(Eglė Digrytė, Rasa Lukaitytė, DELFI)
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Apie seminarą „Šventės ir bendruomeniškumo ugdymas“ (tęsinys)

Lietuviška elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT

Greta Savickaitc-Fletchcr. Sydney

Seminaro „Šventės ir bendruomeniš
kumo ugdymas“ Vilniu je melu turėjome 
svečią - Algirdą Aušrą, VŠĮ „Baltijos 
visuomeninis informacinių technologijų 
ir švietimo centras“ direktorių, kuris pla
čiau papasakojo apie vienintele elektro
nine biblioteką 1 Jetuvoje, kuriamą ir palai
komą visuomeniniais pagrindais.

2004 m. pabaigoje viešoji įstaiga “Balti
jos visuomeninis informacinių technolo
gijų ir švietimo centras” pristatė visuome
nei projektą - Mokslinė elektroninė bib
lioteka eLIBRARY.I T.

Mokslinės elektroninės bibliotekos 
eLIBRARY.LT tikslas:

• Lietuviškų mokslinių, visuomenės 
informavimo, žiniasklaidos ir kitų 
resursų bazės sukūrimas.
• Tapti informacijos paieškos sistema 
tarptautiniuose tinkluose.
• Propaguoti ir skatinti mokslinių 
darbų ir mokslinių konferencijų resursų 
atsiradimą.
• Suteikti galimybę Lietuvos moksli
niams darbams būti pastebėtiems ir 
išgirstiems tarptautiniu mastu.
• Platinti intelektualiosios žiniasklai
dos resursus, propaguoti visuomenės 
pažangą.
Per 12 veiklos mėnesių bibliotekoje 

skaitytojai apsilankė apie 100,000 kartų iš 
visos Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės ir

Iš Redakcijos pašto
Gerbiama Redaktore,

Perskaičius Antano Kramiliaus 
straipsneli “Spinduliai Lietuvių Klube” 
(“M.P.” nr.20, psl. 6) labai nustebau, kad 
žmogus, kuris tiek daug dirba Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, taip siaurai žiū
ri į dabartinę Sydnejaus lietuvių bendruo
menę. Taip pat aš, kaipo Antrojo pasaulinio 
karo emigrantas, jaučiuosi įžeistas.

Perskaičius A. K. straipsnį atodo, kad 
mes čia supuvę, esame skęstanti ben
druomenė, nieko nedarome ir tik naujieji 
Lietuvos emigrantai dirba ir šypsosi. Mie
las Antanai, pagalvok, ką tu rašai?

Mes palikome savo gimtinę, savo na
mus, savo draugus, savo įgytą turtą, įgytas 
profesijas, su vienu “čemodanėliu” pasi
traukėme į nežinomybę, kad išsigelbė- 
tumėm patys ir išgclbėtumėm savo šei
mas nuo Sibiro. Tas žingsnis buvo nepa
prastai skausmingas.

Atvykę į svetimą kraštą ir nemokėda
mi vietinės kalbos, žmonės, pabaigę aukš
tus mokslus, galėjo dirbti tik prasčiau
sius darbus - valyti išvietes, plauti grin
dis. Nežiūrint į tas sunkias gyvenimo są
lygas, mes sugebėjome išleisti savo vaikus 
į aukštus mokslus. 60 metų laikotarpyje 
puoselėjome lietuvišką kultūrą, steigėme 
lietuviškas kultūrines organizacijas: cho
rus, tautinių šokių grupes, sporto klubus, 
veikė skautų organizacijos ir daugiau. Ir 
po 60 metų tos organizacijos dar stipriai 
veikia, jos nesupuvo, nenuskendo. Kas 
antri metai mes suruošiame “Lietuvių Me
no Dienas", kuriose svetimtaučiai stebisi 
mūsų sugebėjimais.

Mielas Antanai, pasižiūrėk - kiekvieną 
penktadienį Lietuvių Klube susirenka 
apie 40 choristų, kai kurie galbūt su skau
dančiais sąnariais, bet jie mokosi lietu
viškų dainų ir moka šypsotis. Gaila, kad 
tu ne per tuos akinius žiūri.

Naujieji Lietuvos emigrantai atvyksta 
ieškodami naujo gyvenimo dėl įvairių 
priežasčių. Vieni nusivylę laisva Lietuva,

Algirdas Aušra.

pietų Amerikos, Okeanijos bei Australi
jos. O nuo 2004 m. gruodžio 2 dienos iki 
dabar elektroninę biblioteką aplankė net 
apie 250,000 lankytojų. Prognozuojama, 
kad trečių metų bėgyje skaitytojų skai
čius padvigubės.

Biblioteką lanko skaitytojai iš 55 šalių. 
Skaitytojai kreipėsi į biblioteką 53 kal
bomis iš 24 pasaulio laiko juostų.

Bibliotekoje eLIBRARY.LT talpina
mi atvirosios prieigos elektroniniai resur
sai, kurie teikia mokslinę, mokomąją ir 
pažintinę informaciją šiuose sektoriuose:

• Lietuvos duomenų bazė.
• Lietuvos mokslai (leidiniai).
• Lietuviški leidiniai (knygos)
• 1 .ietuviška (pažangioji) žiniasklaida 

kiti - ieškodami naujo, geresnio gyveni
mo svetur. Šių dienų emigrantų ir mūsų 
nuomonės visuomet skirsis. Sovietų siste
moje užaugęs žmogus niekada nesupras 
mūsų, o mums sunku juos suprasti. Rei
kalinga tolerancija. Dr. Vytauto Donielos 
paskaita, skaityta Canberroje Vasario 16 
proga, buvo atspausdinta “Mūsų Pastogė
je”. Sį straipsnį turėtų perskaityti kiekvie
nas Australijoje gyvenantis lietuvis. Šios 
paskaitos filosofija: norint, kad mūsų Lie
tuvių Bendruomenės tęstinumas egzis
tuotų, mes turime išmokti toleruoti kito 
žmogaus pažiūras. Gaila, Antano rašyta
me straipsnyje tolerancijos labai trūko, 
ypačvyresnio amžiaus žmonėms.

Vincas Binkis

Gerb. Redaktore,
Perskaitęs “Tėviškės Aidų” Nr.9 

atspausdintus “Peticijos rezultatus”, ku
riuos pateikė A.L.B KV sekretorė Edviną 
Utemeševa, net išsigandau, kad nebeliko 
lietuviškos bendruomenės Geelong’e. Nors 
ir negausiai, bet į peticiją atsiliepė toli
mas Perth, Gold Coast, Sydney, Canberra 
ir Melbournas su didžiausiu skaičiumi 
parašų.

Dvigubos pilietybės klausimas yra tiek 
svarbus užsienio lietuviams, kaip maistas 
mūsų kūnui, palaikyti gyvybę arba palai
kyti tautinį sąmoningumą.

Kas atsitiko su Geelong’u? Tik išgirdęs 
pranešimą per SBS radiją, paskambinau 
Apylinkės sekretorei dėl peticijos, buvo 
paaiškinta, kad laukia pranešimo. Galvo
jau, nuvažiuoti ir pasirašyti, kad sutaupy
čiau laiko.Gaila, kad taip atsitiko. Būtų 
pusšimčiu padaugėję parašų. Sugebėjome 
taip gražiai suruošti Lietuvių Dienas 
Geelong’e, o dabar pro pirštus praslydo 
toks svarbus reikalas. 7110 tarpu ir vyriau
sia valdžia kaimynystėje, ir telefonus visi 
turime. Su gilia pagarba

Juozas Gailius, Geelong

• Užsienio (moksliniai) leidiniai.
• Konferencijų medžiagos.
Lietuvos duomenų bazėje sukaupti 

gausūs informaciniai šaltiniai: Lietuvos 
Respublikos svarbiausių institucijų in
formacija, LR Seimo, Vyriausybės, vals
tybės įstaigiĮ ištekliai bei svarbiausi ES 
organizacijų dokumentai ir kita infor
macija. Lietuvos mokslo skirsnyje - atski
rų Lietuvos Mokslų Akademijos leidi
niai, Lietuvos mokslo įstaigų ir LR Seimo 
narių moksliniai darbai, aukštųjų univer
sitetinių ir neuniversitetinių mokyklų 
leidiniai. Lietuviškų leidinių (knygų) skirs
nyje kaupiamos monografijos, mokslo 
populiarinimo ir švietimo leidiniai, prak
tinės paskirties knygos, Lietuvos autorių 
kūriniai. Lietuviškos žiniasklaidos skirs
nyje talpinami Lietuvos valstybinių ir vi
suomeninių organizacijų, lietuvių ben
druomenės užsienyje periodiniai ir kiti 
leidiniai. Užsienio leidinių skirsnyje - at
skirų užsienio organizacijų moksliniai, 
informaciniai, naujadarai ir naujausių tech
nologijų leidiniai. Skirsnyje konferencijos 
- kaupiama medžiaga iš įvairiausių 
mokslinių ir praktinių konferencijų.

Elektroninėje bibliotekoje 
eLIBRARY.LT kaupiami leidiniai, moks
liniai žurnalai, monografijos ir straipsniai 
iš viso pasaulio įvairiomis kalbomis. Lei
dinių tematika yra įvairaus pobūdžio iš 
energetikos, medicinos, humanitarinių, 
socialinių ir visuomeninių mokslų sričių. 
Daugelis lietuviškų leidinių, patalpintų 
elektroninėje bibliotekoje, nėra Lietuvos 
knygynuose, nes jie leidžiami užsienyje. Kai 
kurie resursai, esantys bibliotekoje, ne
pasiekiami už Lietuvos ribų, nes jie pla
tinami tik Lietuvoje. Papildomai sukurta 
nuorodų galerija į Lietuvos bibliotekas ir 
Lietuvos masinės informacijos priemonių 
galerija, joje nuorodos į leidinius, lei
džiamus Lietuvoje, o taip pat ir į leidinius, 
leidžiamus už Lietuvos ribų.

Mokslinės bibliotekos resursus regu
liariai papildo VšĮ „Mokslotyros insti
tutas“, išleistos knygos, kuriam vadovauja 
dr. Algimantas Liekis. Taip pat eBiblio- 
lekoje reguliariai talpinamos leidyklos

Dar dėl dvigubos pilietybės
Tęsiantis ginčui dėl dvigubos pilietybės, 

Algimantas Snarskis Redakcijai atsiuntė 
pasisakymą, kurį Mykolo Romėno univer
siteto Konstitucines teisės katedros profe
sorius Gediminas Mesonis patalpino LR 
Konstitucinio Teismo svetainėje. Tekstą 
spausdiname sutrumpintai. Red.

Neretai girdime pareiškimus, kad 
Konstitucinis Teismas (KT) suklydo. Ką 
galvoti visuomenei ar atskiram jos nariui, 
girdinčiam, kaip garbūs asmenys - auto
ritetai viešai teigia, kad KT “šiurkščiai 
suklydo”, “iškraipė Konstituciją”, ir 
panašių vertinimų?

...Konstitucijos aiškinimas - tai “ne 
vienkartinis aktas, bet laipsniškas ir nuo
seklus procesas, kuris yra nenutrūksta
mas ir niekuomet nebūna visiškai baigtas”. 
Tačiau interpretacijos pakitimas niekada 
ankstesnės, iki tol buvusios “nepaversdavo” 
klaida. Ankstesnė interpretacija buvo to 
laikotarpio teisinė realija, teisėta, priva
loma ir vienintelė sukelianti pasekmes. 
Naujoji interpretacija taip pat tampa ga
lutinė, teisėta, privaloma, kol galbūt ji 

Lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
f \ mūsų visų reikalas
X Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo

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

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
litrini klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.:’(03) 9578 4319.

„Verstis aureus“ išleistos knygos. Būtina 
atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad bib
liotekoje pristatytas naujas žurnalas 
„Lietuvos scena” bei unikalus leidinys - 
žurnalas “Klubo „13 ir Ko“ žinios“. Tai 
leidiniai, kurių elektroninės versijos tal
pinamos tik eBibliotekoje. Taip pat re
guliariai bibliotekai pateikia savo leidi
nius „Sveikatos ir medicinos informacijos 
agentūra“, leidžianti žurnalus „Sveikas 
žmogus“ bei „Gydymo menas“.

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT yra daugelio tarptautinių ir 
Lietuvos projektų dalyvė ir iniciatorė. 
Galimų projektų objektais gali tapti ir 
atskiros Lietuvos organizacijos. Jų dėka 
organizacijos gali:

1. Tapti geriau integruotos į Lietuvos ir 
užsienio profilinių organizacijų sistemą;

2. Interneto tinklapio pagalba suteikti 
papildomų galimybių, pristatant savo 
resursus;

3. Ženkliai suaktyvinti pasikeičiant 
moksline, dalykine ir profesine informa
cija;

4. Padidinti galimybę gauti trūkstamų 
resursų ar informacijos iš tarptautinių 
fondų tinklo.

Mokslinės bibliotekos elektroniniai 
resursai yra nuolat papildomi naujais 
darbais, vyksta aktyvus darbas plečiant 
nacionalinius resursus. Todėl netrukus 
bibliotekoje eLIBRARY.LT skaitytojai 
galės rasti naudingą informaciją ar būtinos 
medžiagos neišeidami iš namų ar sėdint 
prie kompiuterio darbo.

Mokslinė elektroninė biblioteka 
ei ,1 BRARY.LT reguliariai kviečia bendra
darbiauti įvairias Lietuvos ir užsienio or
ganizacijas, leidžiančias ir norinčias tal
pinti savo mokslinius leidinius, reklamuo
ti idėjas, tyrimus bei atradimus, siekiančias 
populiarinti autorius, o ypač jaunų moks
lininkų darbus, sėkmingai išplatinti turi
mus resursus tarptautiniame akademinių 
bibliotekų tinkle.

Taigi, raginu visus, turinčius prieigą 
prie interneto, užsircgistruoticlcktroninėje 
bibliotekoje adresu: www.eLlBRARY.LT 
ir išbandyti jos teikiamas galimybes.

oficialaus interpretatoriaus valia kada 
nors taip pat keisis.

Jei būtų galimybė kiekvieną Kons
titucijos normą aiškinti kaip vienintelę, 
tai jos suvokimo kaita būtų tikėtina ir 
turbūt nereta. Tačiau Konstitucija yra 
sistema normų, kurios kiekvienos suvo
kimas yra galimas tik matant glaudų ir 
neatsiejamą jos ryšį su kitomis nuostato
mis. Ką gali reikšti pasiryžimas kitaip 
interpretuoti kad ir vieną Konstitucijos 
normą? Tai reiškia, kad reikės interpre
tuoti iš naujo visas su ja turinio požiūriu 
susijusias normas, kurios savo ruožtu sie
jasi dar su kitomis ir t.t. Tad noras kitaip 
aiškinti bent vieną normą gali priversti iš 
naujo aiškinti beveik visą Konstituciją. 
Todėl manytume, kad tikėtis greitų re
voliucijų interpretacijos atžvilgiu tilifųįi' 
neverta....

Teisiniu požiūriu teiginiai apie KT 
“klaidas” tėra bereikšmės deklaracijos, 
kurios tik skatina visuomenės teisinį ni
hilizmą ir nepasitikėjimą tuo, ką teisės 
mokslas įpratęs vadinti teisinės valstybės 
pagrindais. □
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Naujas “gyvybės saugotojas”
Visoje Australijoje labai populiari, 

ypač jaunimo tarpe, “Life Savers” organi
zacija. Visa Australija yra apsupta vande
nynų ir jų pakraščiuose yra daugybė labai 
gražių paplūdymių, kuriuose maudosi ir

bai gerai žinomas “Vyties” krepšininkas 
Edis Obeliūnas. Jis geras skautas, gerai 
kalba lietuviškai, šiuo metu studijuoja 
Melbourne net du dalykus - statybos 
inžineriją ir biznį, būdamas savo grupėje 
vienas iš geriausių. Labai mėgdamas
vandens sportą ir žvejybą (pernai vasa
rodamas Lietuvoje ir žvejodamas Norve
gijoje sugavo rekordinio dydžio žuvį), jis 
įstojo “Bancoora Life Savings” klubą ir, 
sėkmingai baigęs gana sunkius kursus, 
tapo oficialiu “gyvybės saugotoju”.

gyvenimu džiaugiasi vietos gyventojai bei 
svečiai. Tačiau vandenynų bangos yra 
pavojingos ir klastingos. Neskaitant pasi

sveikiname Edį.
Šiais metais (Lietuvos vasarą) jis su 

keturiais lietuviais studentais/draugais
taikančių pavojingi; ryklių ir kitų nuodin
gų vandens gyvūnų, staiga pakylančios 
vandens bangos ar pasitaikančios povan-
deninės duobės labai dažnai būna pavo
jingos žmogaus gyvybei.

Todėl beveik visuose didesniuose

kelioms savaitėms skrenda į Lietuvą. Ten 
gal gaudys žuvis, padės gelbėti skęstan
čius tautiečius, pamatys gražiąją Lietuvą,
o gal... ir kokią gražią lietuvaitę sugaus 
bei parsiveš į mūsų kengūrų kraštą. Tad 
sėkmės!

Nuotraukoje - Edis Obeliūnas - gyvybių gelbėtojas.

Australijos pajūrio paplfldymiuose yra 
įsikūrę vadinamieji “gyvybių saugotojų” 
klubai ir atskiros jų organizacijos. Gyvy
bių saugotojai iš specialių saugos bokštų, 
budinčių greitųjų valčių ir net malūns
parnių visą laiką stebi jūrą ir besimau
dančius žmones. Reikalui esant, jie labai 
greitai suteikia pagalbą, ištraukdami į 
krantą skęstantį žmogų. Ši gyvybės gel
bėtojų tarnyba yra savanoriška ir daugelio 
jaunų žmonių noras įją patekti yra garbės 
reikalas. Kiekvienas narys yra specialiai 
apmokomas, turi būti fiziškai pajėgus, ge
ras plaukikas'ir sąžiningas bei geras 
žmogus, turintis visas reikiamas reko
mendacijas.

Geelong’o lietuvių bendruomenėje la-

Nauja šeima - naujas 
namas

Prieš porą savaičių gana didelis būrys 
draugų ir artimųjų sugužėjo į Sydnėjaus 
priemiesčio Warwick Farm puikų namą. 
Tą dieną čia buvo švenčiama dviguba 
šventė. Tai - Alvydos ir Gintaro Auglių (vie- 
nerių metų) vedybų ir neseniai įsigyto 
gražaus namo aplaistymas. Gaila, neturi
me lietuvio kunigo, tad visiems svečiams 
teko “šventinti” namą.

Alvyda Sydnėjuje gyvena jau nuo Olim
piados laikų ir oficialiai dirba keliuose 
darbuose. Lietuvoje ji gyveno Alytuje. Ten 
liko puikus namas ant Nemuno kranto, 
kurį pernai po vestuvių su vyru aplankė ir

žada jį išlaikyti šioje kurortinėje vietovėje 
ir toliau. (Jos sūnus Tomas yra vienas iš 
žymiausių Lietuvos krepšininkų. Jis buvo 
Lietuvos valstybinės ir olimpinės rink
tinės žaidėjas, jai laimint olimpinius
bronzos medalius. Dabar jau treti metai jis
yra pagrindinis Lenkijos čempionų So
poto “ProkomTrefe” žaidėjas. Kiekviena 
proga jis grįžta į Alytų, kur gyvena jo žmo
na su vaikais. Čia jis įkūręs savo biznį ir 
ateityje grįš gyventi į Alytų.)

Gintaras Auglys - našlys, visą laiką 
gyvenęs Sydnėjuje. Anksčiau jis buvo 
aktyvus sporto klubo “Kovas” narys, žaidė 
tinklinį ir golfą, šoko tautinius šokius ir 
dalyvavo lietuviškame gyvenime. Susipa
žinęs su Alvyda, ją vedė, abu įsitaisė pui-

—--------------------- .1 J, „jieitmijIii? . .
kius namus ir kartu pų žmona įsitraukė į 
lietuvišką gyvenimą. , : j . ,,

Sukaktuvinis balius buvo puikus ir 
smagus. Visą laiką specialiai padarytame 
ekrane buvo rodomi žinorųi gražus Lie
tuvos šokėjai ir atliekamos gražios lietu-
viškos dainos. Svečių tarpe buvo ir-Alvy
dos jaunystės draugė Regipą iš Alytaus, 
specialiai atvykusi iš Adelaidės, kųif jįsąyo 
kulinariniais gabumais baigia užkeri ne 
tik vietos lietuvius, bet ir apsilankančius
australus.(Gaila mes ją paleidome iš Syd
nėjaus). Ji, kaip ir aš, vadinama porospirš- 
liene. Pasveikinome abu visų artimųjų bei 
svečių vardu, palinkėję daug vedybinės 
laimės, kartu sugiedojome “Ilgiausių me
tų”. Tęsinys kitame “M.P.” numeryje

world ytxith day Sydney 2008

Atsišaukimas į tautiečius
Ryšium su 2008 m. liepos mėnesį Sydnėjuje įvyksiančiu 

Pasaulio Jaunimo Kongresu, į kurį atvyks ir atstovai iš Lietuvos, 
Sydnėjaus lietuviai yra pasiryžę suteikti finansinę pagalbą 
atvykstantiems tautiečiams. Jau yra susidaręs “pasišventėlių” 
komitetas šiai paramai organizuoti. Palengvinti atsiskaitymą, 
Sydnėjaus Apylinkė atidarė sąskaitą nr. 7124 “Talkos” skyriuje.

Visi tautiečiai kviečiami prisidėti prie šio vajaus, tuo įgali
nant būsimus lietuvius “piligrimus” dalyvauti šiame Kongrese.

e&eeka ^jruziteff ir Suzanne Sommer
meno darbų paroda

Yra žinoma, kad popiežius Benediktas XVI taipogi dalyvaus Kongrese su dvasiniais 
palaiminimais. Jūsų aukos yra dėkingai priimamos Lietuvių Klubo raštinėje pas Gretą 
Savickaitę-Fletcher - organizacinio komiteto pirmininkę, taip pat “Talkoje” pas Elę 
Kains bei Apylinkės ribose pas Teodorą Rotcą, 69 Belmore Street, Fairfield East, NSW
2165. Siunčiant paštu viršminėtu adresu, čekius ar pašto perlaidas prašome išrašyti 
“Australian Lithuanian Community - Sydney WYC” vardu. Dėkojame iš anksto.

Pasaulio Jaunimo Kongreso Paramos Komitetas (Sydney)

Gauti gintariniai rožančiai
Betliejaus seselių vienuolynas Vilniuje atsiuntė payzdžius savo pagamintų gintarinių 

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne.

Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti Antanui 
Kramiliui te].: 9727 3131.

Aukos
Pasaulio
Jaunimo 

Dienoms 2008 
$400 - Z. Mackevičius
$200 - A. ir P. Iva
$100 - L.Budzinauskąs

A. ir E. 'Ibmkins 
P.Bimba 
M. Žiogienė 
A. Volkienė 
V.P. šeima

$50 - O.Binkienė
D. H. ir L. Kaladės 
Šmitų šeima
E. Dainutienė
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V. Kružienė 
M.Saženienė 
S.Pikelienė 
A.Klimas
M. Didžys

$40 - E.Varnas
$30 - A.Urbonavičicnė

D. Simankcvieienė 
V. ir T. Pošiūnai
E. Šurnienė

$25 - VDanius
$20 - E. ir M. Šidlauskai

VTalačka 
A. Stupuras 
V.L.K. Vytenio Šauliai
N. Kairaitienė

Ačiū, kad parėmėte mūsų lietuvišką 
jaunimą Pasaulio Jaunimo Dienų 2008 
kelionėje. Teatlygina Jums Dievas savo ma
lonėmis.

Kunigas Algirdas Šimkus 
Bronė Staugaitienė (iždininkė)

GALLERY NTK 
Shop 2, 

90-100 Edwin St., 
North Croydon, 

NSW 2132.

Paroda veikia 
iki birželio 22: d.

Lecka Gruzdelf (kairėje) ir Suzanne Sommer parodos atidarymo metu gegužės 26 dieną.
Ritos Baltušytės nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybės mero 
Roberto Piečios kreipimasis

Gerbiamieji, išeivijoje gyvenantys tauragiškiai,

Nuo seno savo istorine praeitimi garsus Tauragės mies
tas, puošiasi šventiniu rūbu bei ruošiasi šių metų birželio 
22 - 24 dienomis griausmingai paminėti neeilinį-500 metų 
jubiliejų. Tačiau šventė prarastų dalį svarbios savasties be

gyventojų, kurie čia gimė, gyveno, savaip kūrė gimtojo miesto dvasią.
Todėl norėjau kreiptis į visus Jus - išeivijoje gyvenančius tauragiškius, netgi tolimus 

jų giminaičius, ragindamas prisiminti savo šaknis ir šia išskirtine proga apsilankyti 
gimtojoje Tauragėje.

Svetingai pasitiksime visus, nors trumpam sugrįžusius pagerbti gimtojo miesto, ir 
įtrauksime į šventišką šurmulį: istorinei praeičiai skirtus kraštiečių susitikimus, knygų 
pristatymus, parodas. Pasiūlysime turiningą kultūrinę programą - nuo populiariosios, 
klasikinės ar džiazo muzikos koncertų, specialiai sukurtų misterijų, teatralizuotos mugės 
su riterių kovomis iki specialaus fejerverkų ir lazerių šou.

Nors pusės tūkstančio metų jubiliejų švęsime tik tris dienas, tikimės, jog parengta 
programa įtiksime visiems: seneliams, tėvams ar jų atžaloms, taip pat tiems, kurie domisi 
krašto augimo perspektyvomis ar investavimo galimybėmis.

Švenčianti Tauragė svetingai laukia Jūsų, gerbiamieji išeiviai!
Išsamesnę informaciją rasite: www.tauragei500.lt
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„Bitės“ klientai galės skambinti į MSN bei 
„Google Talk“

Telekomunikacijų bendrovės „Bitė 
Lietuva“ klientai nuo šiol mobiliuoju 
telefonu galės skambinti ir į MSN bei 
„Google Talk” interneto programas. Iš
plėtusi vasario pradžioje pristatytą analo
gų Baltijos šalyse neturinčią paslaugą 
„Skambučiai į internetą“, „Bitė“ suteikia 
galimybę mobiliuoju telefonu paskambin
ti net 400 mln. interneto programų nau
dotojų visame pasaulyje. Iki šiol bendro
vės klientai galėjo skambinti „Skypc” 
interneto programos naudotojams.

Iki rugsėjo 1 d. pusvalandžio trukmės 
pokalbis su „Skype”, MSN bei „Google 
Talk” programų naudotojais „Bitės“ 
klientams kainuos vos 2 litus, t.y., 3 kartus 
pigiau nei iki šiol.

Paslauga „Skambučiai į internetą“ gali 
naudotis visi „Bitės“ klientai ir LABAS 
vartotojai, turintys telefoną su trumpųjų 
žinučių funkcija. Be to, norint paskambinti 
iš mobiliojo telefono „Skype”, MSN bei 
„Google Talk” vartotojui, nereikia diegtis 
šių programų ar kitos specialios įrangos. 
Ateityje planuojama paslaugą išplėsti ir 
vaizdo skambučių į interneto programas 
galimybe.

Norint paskambinti prie interneto prog
ramų prisijungusiam žmogui, tereikia su
rinkti trumpąją žinutę (SMS), joje įrašyti 
„skype”, „msn” ar „gtalk” ir vartotojo vardą 
(pvz., tom22546, tom22546@hotinail.com, 
tom22546@gmail.com) ir išsiųsti ją nume
riu 1512. Jeigu šis žmogus tuo metu yra 
pasiekiamas interneto programoje, sujun
gimas įvyksta automatiškai. Priešingu at

veju „Bitės“ klientas informuojamas 
nemokama SMS.

WAP funkciją turinčių mobiliųjų tele
fonų savininkai gali pasinaudoti galimybe 
skambinti į internetą ir iš „BITES plius” 
wap portalo. Jiems tereikia surinkti adre
są call.biteplius.lt ir įvesti norimo adre
sato vartotojo vardą. „Bitė“ skambučiams į 
interneto programas užtikrina geriausią 
kokybę nuo mobiliojo telefono iki inter
neto, o galutinę ryšio kokybę lemia ir ad
resato naudojamo interneto kokybė. Be to, 
interneto vartotojai turi būti neuždraudę 
priimti skambučius iš kitų interneto var
totojų. MSN vartotojas turi būti įsidiegęs 
ne ankstesnę kaip 8.1 programos versiją.

Beje, skambinti į interneto programas 
„Bitės“ klientai gali ir išvykę už Lietuvos 
ribų, visur, kur veikia mobilusis ryšys, - 
tokiu atveju jiems papildomai kamuos 
skambutis bei SMS siuntimas ar prisijun
gimas prie mobiliojo interneto wap ryšiu 
(„Vodafone World“ paslaugos priimamo 
skambučio ir SMS siuntimo bei mobiliojo 
duomenų perdavimo tarifais atitinkamoje 
šalyje). 2006 m. duomenimis, interneto 
programa MSN pasaulyje naudojosi apie 
203 milijonus vartotojų. Prieš kelerius 
metus pristatyta „Google Talk” paslauga 
2006 metais turėjo 7.1 mln.. „Skype” šiuo 
metu turi 192 mln., vartotojų visame 
pasaulyje.

Lina Karsokaitė, 
BITĖS grupės viešųjų ryšių vadybininkė, 

mob. tel. +370 699 23 709, 
ei. paštas public.relations@bite.lt

“Geležinis Vilkas” iškeliavo...
In memoriam Broniui Žaliui (1921.09.08 - 2007.0430)

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs

Kainos: Tautinių Šokių Šventė - $25.
Dainų Šventė - $25.
Atidarymo/Šventėš trumpas montažas - $10.

(Į kainą įeina persiuntimas)
Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE GROUP P.O. Box 620, Belmont

3216, Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tel.: 03-5248 2493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yahoo.com.au

ALB Melbourne Apylinkes Valdyba
kviečia visus į ruošiamą

Gedulo ir Vilties Dienas minėjimą
sekmadienį, birželio 17 dieną, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Prieš minėjimą, 11 vai. ryto, bus laikomos iškilmingos šv. Mišios St. Mary’s 
Star of the Sea bažnyčioje West Melbourne

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
įvyks sekmadienį, liepos 29 dieną, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Valdybos nariai pateiks savo pranešimus, bus renkama nauja penkių narių 
Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įsijungti j Melbourne Apylinkės Valdybą 
ir savo prašymus palikti ALB Melb. Apyl. Valdybos pašto dėžutėje arba pranešti 
sekretorei Gražinai Kymantaitei tel.: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Mclbourno 
bendruomenės organizacijų paskirtų atstovų, tuo užtikrinant tampresnius ryšius 
tarp organizacijų ir sustiprinant Melbourne lietuvių veiklumą.

Vietoj to, kad palikti svarbesnių Melbourne lietuvių švenčių/minėjimų 
organizavimą tik keliems žmonėms, būtų protingiau, kad visos organizacijos 
prisidėtų savo idėjomis, patirtimi ir jėgomis, tuo pagyvinant veiklą.

Netrukus Valdyba laiškais kreipsis šiuo reikalu j kiekvieną organizaciją.
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Ankstyvas gegužės 1 -osios rytas. Įky
riai čirškia telefonas... Atsiliepiau lyg ir 
nujausdamas ką tai ypatingo, nes papras
tai tokie “skambučiai” pasigirsta tiktai 
popiet ar vakare. Ragelyje - virpantis bal
sas (Vytauto Vaitkaus) praneša liūdną ži
nią: vakar vakare, t.y. balandžio 30 dieną, 
žemiškąją kelionę užbaigė artimas draugas 
- brolis Bronius Žalys. Tik po kurio lai
ko atsipeikėjau ir mintys nuklydo j pra
eitį, į paskutinius 55-erius metus, kai pra
sidėjo mano draugystė, tamprus sugyve
nimas su Velioniu.

Bronius gimė 1921 metų rugsėjo 8 die
ną Gaigalų kaime, Šimonių valsčiuje. Tė
vai - Jonas ir Konstancija Mickevičiūtė 
Žaliai - buvo neturtingi nuomininkai. Šei
ma nedidelė, be Broniaus dar buvo jaunes
nė sesutė Stasė. Nors dažnai yra sunku 
prisiminti vaikystės dienas, bet Broniaus 
atmintis tai lyg archyvinis muziejus - 
smulkmeniškas. Apie vargingas jaunystės 
dienas Velionis tik nenoromis prisimin
davo ar pakalbėdavo, dažniausiai at
sakydamas, kad “kai aš jaunas buvau, 
šile ožius ganiau...”

Pradžios mokslą Bronius perėjo Suos
tų ir Užusalių pradžios mokyklose, gi 
aukštesnio mokslo pasiekti jau neleido 
finansinė padėtis. Ką jis savo gyvenime 
pasiekė - tai jo, galima pavadinti sava
moksliškų pastangų darinys. Kuklus, re
tai apie save kalbantis žmogus, pagalvo
tum lyg užsidaręs, vis tik protarpiais at
skleisdavo ir dalį savo praeities. Taip su
žinojome, kad Antrojo pasaulinio karo 
metu likimas nutrėmė Bronių į sniego 
užpustytus Ladogos ežero krantus, vėliau 
netgi atsidūrė Norvegijoj. O pirmaisiais 
pokario metais išbandė “savo laimę” 
Belgijos anglių kasyklose, kol per Vo
kietijoje esančias pabėgėlių stovyklas 1949 
metais iškeliavo į tolimąją Australiją.

Tačiau sunkūs kūrimosi metai nepa
keitė jo būdo. Bronius tvirtai laikėsi duo
to pažado tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui pagal 1934 metais duoto skautų 
įžodžio įsipareigojimą. Bronius - tikras 
skautas-gamtos ir gyvulių draugas. Įgim
ta meilė aplinkai jau nuo jaunų dienų ly
dėjo jį per visą gyvenimą, ypač prie La
dogos, kur jis ne su šautuvu ir botagu 
“švaistėsi” pusnynuose, bet tik su jam 
būdingu rūpesčiu “tampė arklių vadeles”, 
tik švelniais žodžiais, pasiaukojimu gy
vulėliui pasiekdavo tai, ko joks “tironas” 
pasiekti negalėjo.

Apie Bronių daug prirašyta, bet ma
žai pasakyta. Jis minimas kaip poetas, 
rašytojas, visuomenininkas. Bet jo širdis, 
kaip aš jį pažinojau, buvo tik ten - skau
tiškoje šeimoje. Ne vieną dieną, ne vieną 
naktį praleido Bronius krimsdamasis 
skautiškųjų reikalų nepasisekimu, nors 
tai kartais būdavo tik mažas sutrikimas.

Gyvendamas Sydnėjuje, matydamas “mo
derniškojo” pasaulio įtaką mūsų priau
gančiam jaunimui, jis visomis jėgomis 
stengėsi apsaugoti mūsų atžalą nuo 
“iškrypimo iš vėžių” - ne vien tik žodžiu 
ir raštu, bet ir pavyzdžiu, savo asmeniniu 
gyvenimu.

1953 metų kovo mėnesį, švenčiant 
Lietuvos skautų patrono šv. Kazimiero 
dieną, Bronius (ir šio straipsnelio auto
rius) įkūrė Sydnėjaus skautų vyčių “Ge
ležinio Vilko” būrelį. Tai buvo jo pažado 
“Tarnaukime” įgyvendinimas, kuris neap
leido jo iki paskutinio atodūsio. Tad drįs
tu jį, Bronių Žalį, pavadinti Sydnėjaus 
“Geležiniu Vilku”. Jo įdėtas darbas, jo išve
džiotos “vėžės”, jo pavyzdys telieka giliai 
jaunųjų (ir senųjų) vyčių širdyse bei mintyse.

Ilgi išeivijos metai neišdildė Broniaus 
meilės gimtajai žemei, prabočių šaliai. Šį 
kartą visam laikui, kaip jis sakydavo “jei 
jau mirti, tai bent “namuose” - ten, kur ir 
dangus mėlynesnis, ir žolė žalesnė, ten, 
kur yra mano gyvenimo šaknys - LIE
TUVOJE”. Pagarba Tau, Broniau, Tavo 
norai išsipildė...

Taigi, “Geležinis Vilkas” iškeliavo 
nesugrįžtamai... Tariame Tau, Broniau, 
paskutinį su Dievu... Mes, pasilikę šioje 
ašarų pakalnėje, pasigesime tavęs, pasi- 
gesime Tavo gilių žodžių, pasigesime Tavo 
pavyzdžio...

Tebūnie lengva Tau, vyresni skauti
ninke, “Geležinio Vilko” ordino kava
lieriau, gimtoji žemė - brangi Tėvynė.

Negaliu paduoti atsisveikinimui kai
rės rankos, bet galiu tik pašnibždėti “Iki 
pasimatymo aname pasaulyje”.

Liūdi tavęs netekus žmona, liūdi 
artimieji, liūdi lietuviškoji skautija ir visa 
Lietuva, o su jais lenkiu pagarbiai galvą ir 
aš, Tavo draugas ir brolis.

Teodoras J. Rotcas

Paieškomas Juozas Alencikas, gimęs 1922 m.
Žadeikių kaime. 1944 m. išėjęs į Plechavičiaus rinktinę. Ryšys nutrūko, manoma, kad 
atsidūrė Australijoje. Jo ieško sesuo Aldona Budreikienė-Alencikaitė. Ką nors žinantys 
apie jo likimą, prašomi pranešti e-mail: vilijapct@gmail.com.

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
Visikviečiami dalyvauti Centrelink seminare, kurio metu bus ir lengvi už

kandžiai (taip pat nemokami).
Birželio 14 d. 630 vai. p.p. Understanding Income Stream
Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tel.: 

136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Sekmadienį, birželio 10 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 
prisimenant 1941 m. birželio mėnesį Lietuvoje įvykusius lietuvių trėmimus Sibiran, 
bus paminėti

Sibiro tremtinių sugrįžimai
Jų prisiminimus surinko ir apžvelgs Algis Bučinskas.
Skaitovai: Aida Abroinicnė, Jonas Barila, Aistis Bicri, Margarita Kavaliaus

kienė, Onutė Maksvyticnė, Jonas Sarkauskas, Kastytis Stašionis.
Pianinu gros Ramutis Zakarevičius.
Kviečiame visus dalyvauti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Gedulo Diena Sydnėjųje
Kaip ir kiekvienais metais, Jungtinis Baltų Komitetas ruošia Gedulo Dienos 

minėjimą, anksčiau žinomą kaip Išvežtųjų Minėjimą.
Šiais metais minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 2 vai. p.p. Latvių 

Namuose, Parnell Street, Strathiield.
Lietuviams programoje atstovauja choras “Daina”, vad. Birutei Aleknaitei ir 

jos pagalbininkui Wojciech Wisniewski. Iš lietuvių jaunimo reikalingi vėliavne
šys ir dvi mergaitės, vilkinčios tautinius rūbus.

Tikimės, kad šiame minėjime lietuvių bendruomenė dalyvaus gausiau 
nei pernai. Antanas Kramilius

lietuvių atstovas Baltų Komitete

Gedulo ir Vilties Diena Canberroje
Gedulo ir Vilties Diena Canberroje bus paminėta kartu su latviais ir estais 

sekmadienį, birželio 17 dieną, 3 vai. p.p. Lenkų Klube, David Street, 'Dirner.
Paskaitą skaitys dr. Algimantas Taškūnas, OAM, svečias iš Hobart.
Po trumpos meninės programos seks vaišės.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Tremtinių pagerbimas Hobarte
įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 10 vai. ryto St. John’s katalikų 

bažnyčioje, 62 Bowden Street, Glenorchy, kur tėvas Fr. Papworth laikys pamal
das, skirtas pagerbti Baltijos tautų tremtinius.

Po pamaldų pabendrausime prie kavos. Prašome prisidėti sumuštiniai ir 
užkandžiais. Pirmininkė Rožė, tek: (03) 6243 6101

Valstybės Diena Sydnėjuje
Šių meti; liepos 8 dieną 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” 

įvyks Lietuvos Valstybės Dienos šventės minėjimas. Šventės metu apdovanosime 
per šiuos metus bendruomenei labiausiai nusipelniusius žmones. Kandidatus 
prašome siūlyti iki liepos 1 dienos rašytine forma ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkui Teodorui Rolcui e-mailu: auslilcomsydney@yahoo.com.au 
arba adresu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW, 2165.

Šventės organizatoriai

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 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796.
e-mail: advokatai@taide.lt http:/www.estates.lt

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “ Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. - 230 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599

B MEALS FDR THE PRICE OF ONE 111
Mondav Io Thursdav

Lunch 
11.30-2.30 

Meals include:
Rump Steak.........................
Cabbage Rolls......................
Chicken Schnitzel...............
Meat Dumplings (Koldūnai). 
Grilled Fish..........................
For the kids:
Fish & Chips with Salad........
Steak & Chips with Salad......
Chicken Tenders....................

& Dinner
Must have order in by 7.30

$ 16.50
$ 13.50
$ 14.50
$ 10.00
$ 15.50

$ 9.50
$ 10.50
$ 9.50

Commences Monday, June 11 th. Ends Wednesday, June 27th 
Conditions apply

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday 

Lunch & Dinner 
11.30-2.30 5.30-9.00

Free main course to the value of $ 25.00 & glass of wine or brtbbly. This 
offer is extended to group bookings of 6 people or more.

“Dainavoje” kiekvieną dieną žaidžiamas KENO
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets onSale from 5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $2peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.
Currently stands at $350 (Unless won)

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“Musą Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietį; laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline tor ads - Mondays 10 a.m.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: 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 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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