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Choras “Viltis” - “Multicultural Sunday”

Rugpjūčio 27 dieną Gcelongo Ethnic Communities Council ruošiamoje popietėje 
“Divcrsitat” tarp kitų tautybių dalyvavo ir Gcelongo lietuviai.
Nuotraukoje viršuje - Geelongo lietuvių choras “Viltis” ir jaunieji šokėjai.

Lietuvos {vykių apžvalga

Problemos vardas - nafta

Neaiškumai 
dėl “Mažeikių 

naftos”
(ELTA). Prem

jero Gedimino 
Kirkilo teigimu, 
nėra jokių kliūčių 
parduoti “Ma
žeikių naftą” Len
kijos koncernui 

“PKN Orlen”. “Nėra jokių prielaidų, kad 
šitas sandoris neįvykti). Šiuo metu situaci
ja kontroliuojama, viskas vyksta pagal 
numatytą grafiką, ir Lenkijos kompanija 
“PKN Orlen” yra tvirtai nusiteikusi pirkti 
“Mažeikių naftą”. Rugsėjo mėnesį jie 
pasirengę išsiųsti dokumentus į Europos 
Komisiją ir tikimasi, kad jie gaus Kon
kurencijos tarnybos teigiamą atsakymą. 
Šiuo metu bendrovė “Mažeikių nafta” tu
ri naftos, šį mėnesį ji perdirbs 700,000- 
800.000 tonų žaliavos. Tai visiškai ne
blogas įmonės apkrovimas”, - sakė 
Premjeras susitikęs su Prezidentu Valdu 
Adamkumi.

Tuo tarpu buvęs ūkio ministras Kęstu
tis Daukšys neabejoja, kad Rusija savo 
veiksmais siekia nutraukti “Mažeikių 
naftos" pardavimo lenkų kompanijai 
sandorį. Jei “PKN Orlen” atsisakyti) pirkti 
naftos gamyklą, ji atitektų Rusijos valdžios 
kontroliuojamai kompanijai “Rosneft” 
arba “Gazprom” valdomai “Sibneft”.

Pasak eksministro, rusų vykdomas 
naftos importo vamzdynų nutraukimas, 
teisminiai procesai, pradėti prieš “Jukos” 
vadovus Rusijoje, rodo ne Rusijos valsty
binę politiką, o greičiau su valdžia susi
jusių Rusijos didžiųjų koncernų siekius. 
“Reikia suvokti, kad šio sandorio nutrau
kimas vestų prie “Mažeikių naftos” pe
rėmimo j kažkurios Rusijos kompanijos 
rankas”, - teigė eksministras.

“Mažeikių naftos” nacionalizavimo 
galimybė, apie kurią buvo daug kalbama 
vykdant derybas su potencialiais investuo
tojais, dabartinėje situacijoje, pasak K. 

Daukšio, visiškai atmestina. Esą sudarius 
sutartį su lenkais tampa išspręstas nacio
nalinio saugumo klausimas, išsiderėta 
geriausia kaina.

V. Uspaskich neatsako
Rusijoje kelis mėnesius besislapstantis 

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs lyderis 
Viktor Uspaskich ignoruoja LR prokuro
rų šaukimus atvykti liudyti. Jis neatvyko 
jau trečią kartą. Per jo apklausą būtų 
bandoma aiškinantis jo įkurtos ir va
dovautos Darbo partijos finansų skai
drumą. Tolesnių procesinių veiksmų 
prokurorai neatskleidžia. Neoficialiomis 
žiniomis, prokurorai yra aptikę DP „juo
dąją buhalteriją“, kurioje esą atsispindi 
nelegalūs mokėjimai šios partijos na
riams, parlamentarams. Teisėsaugininkams 
ėmus tirti Darbo partijos veiklą, V.Us- 
paskich išvyko į Rusiją ir atsistatydino iš 
partijos vadovų. V.Uspaskich teigia ne
pasitikintis Lietuvos teisėsauga ir baimi
nasi atsidurti už grotų grįžęs į Lietuvą.

Netrukus Darbo partijos suvažiavime 
bus renkamas naujas lyderis.

Oro kelionių statistika
Per pirmą šių metų pusmetį Lietuvos 

oro uostuose atvyko ir išvyko 991,400 
keleivių, tai 24.7 % daugiau nei tuo pačiu 
2005 m laikotarpiu, praneša Statistikos 
departamentas.

Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko 
į Jungtinę Karalystę (182,900 arba 18.4%), 
Daniją (121,000 arba 12.2%), Vokietiją 
(116,500 arba 11,8%) ir Airiją (69,500 
arba 7.0%). Palyginti su tuo pačiu laiko
tarpiu pernai, daugiau keleivių atvyko ir 
išvyko į Jungtinę Karalystę - 66.6 %, Airiją 
- 36.2 % ir Daniją - 30.8 %.

Didžioji dalis keleivių (845,300 arba 
85.3%) atvyko ir išvyko reguliariais 
skrydžiais.

Lietuvos aviakompanijų lėktuvai per 
septynis šių metų mėnesius vežė 389,800 
keleivių. Tai 2.3 % mažiau nei pernai.

Per septynis šių metų mėnesius oro
Nukelta į 2 psl.

Ramunė Sotvarienė, Vilnius

Sunaikinusi naftos gigantą „Jukos”, 
Vladimir’o Putin’o Rusija sieks šios ben
drovės turto užsienyje, o taip pat ir „Ma
žeikių naftos“.

Dar prieš pusmetį daugeliui atrodė 
nesąmonė, jog Kremlius gali pretenduoti 
perimti “Mažeikių naftos” kontrolinį ak
cijų paketą už tariamas „Jukos“ skolas ar 
nuslėptus mokesčius, taip pat bandyti 
mažinti įmonės vertę nutraukdamas žalios 
naftos tiekimą ar šantažuoti jam nepaklus
nų būsimą savininką.

Dar ir šiandien sunku patikėti, jog Ma
žeikiuose vieną dieną gali įsitvirtinti 
Vladimir’o Putin’o statytinis. Tačiau ne
beįmanoma neigti, jog Kremliaus provo
kuojamas karas vyksta visais frontais. Tie
są sakant, jis niekada ir nebuvo pasibai
gęs. Tik įgydavo laikinų paliaubų formą 
iki dienos „X“.

Tokia diena išaušo šįmet paaiškėjus, 
kad net ir visiškai nekaltą veidą nutaisiu
sios Kremliaus kontroliuojamos įmonės 
pralošė žaidimą dėl Mažeikių naftos ak
cijų. Užuominos apie galimą naftos tieki
mo nutraukimą liepą pavirto realybe. Kai 
veikia Būtingės terminalas, didelės bėdos 
dėl to nėra. Bet ir rusai, ir lietuviai puikiai 
žino, kad per Būtingę jį brangiau įvežant 
žaliavą mažėja pelnas ir krinta akcijų vertė.

„Jukos“ priklausančių akcijų parda
vimo sutartyje su lenkų bendrove „PKN 
Orlcn“ yra numatyta, jog žymiai pakitus 
“Mažeikių naftos” vertei, sandoris gali 
būti atšauktas. „Jukos“ atstovas Lietuvoje 
Tomas Gižas atvirai įvardijo - pastarųjų 
savaičių šachmatiniai ėjimai rodo, kad 
rusai bet kokia kaina siekia sužlugdyti 
įmonės pardavimą ir ją užvaldyti.

Moterys
2006 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 

1,817,000 moterų ir 1,587,000 vyrų. Mo
terys sudarė 53.4 % visų gyventojų, 1000- 
iui vyrų teko 1145 moterys. Moten.) tikėti
na vidutinė gyvenimo trukmė - 77 metai, 
vyrų - 65 metai. Tai didžiausias skirtumas 
Europos Sąjungoje, praneša Statistikos 
departamentas.

Mažiausias skirtumas Maltoje - 4 me
tai, Švedijoje - 5 metai. Estijoje moterys 
gyvena 11 metų ilgiau, Latvijoje -10.

Mokykloms - tūkstančiai naujų kompiuterių
Švietimo ir mokslo ministerija nau

jiems mokslo metams Lietuvos mokykloms 
papildomai nupirko 4,950 kompiuterių: 
2,700 atskirų kompiuterių, 300 kompiu
terių klasių, 300 daugialypės terpės pro
jektorių. Bendra pirkinio vertė - 8.3 mln. 
litų. Nupirkta įranga paskirstyta visoms 
savivaldybėms, atsižvelgiant {konkrečioje 
savivaldybėje esantį mokinių skaičių.

Šiais metais perkant kompiuterių įran
gą siekta, kad pagerėtų informacinių 
technologijų, kaip dalyko, mokymas 5-6 
klasėse. Šiam tikslui skirtos kompiuterių 
klasės po 10 mokinių darbo vietų.

Taip pat kompiuterine įranga siekiama

Metodai - tokie pat, kokie buvo taiko
mi ir prieš dešimtmetį, kai prasidėjo „Ma
žeikių naftos“ privatizavimas. Tuomet 
nuskambėjo frazė, jog be rusų žaliavos 
„Mažeikių nafta“ tėra metalo laužo krū
va. Laikas nepatvirtino šios prognozės, 
įmonė gali dirbti ir su kitur išgaunama, 
kitaip atgabenama žaliava. Bet ji jau tuo
met išdavė ilgalaikę Kremliaus strategiją.

Šiandien neaišku gali būti nebent tai, 
kodėl didelei Rusijai kone mirtinai prireikė 
nedidelės Lietuvos įmonės? Matuojant jos 
mastais, visiško nykštuko? Ne paslaptis, 
kad naftos perdirbimo gamyklos kelis 
artimiausius dešimtmečius bus tikros auk
so kasyklos. Bet net ir didžiausias pelnas, 
kurį įmanoma gauti šioje įmonėje, tėra ma
žas, net neįžvelgiamas lašas, palyginti su 
pelnais, kuriuos gauna didelius žaliavos 
išteklius turinti Rusija.

Greičiausiai „Mažeikių nafta“ įdomi 
dėl visai kitų priežasčių. Įsitvirtinus joje 
Kremliaus valdomai bendrovei, atsirastų 
puikios sąlygos veikti mūsų valstybės gyve
nimą pasinaudojant legaliomis ir nevieši
namomis galimybėmis. Tai - parama gei
džiamiems politikams, tamprūs ir tiesiogi
niai ryšiai, užmezgami sprendžiant bendras 
daug mokesčių sumokančios įmonės prob
lemas. Dar viena budri akis ir galinga, kartu 
su vietiniais žmonėmis galinti veikti ranka.

Rusijos pastangos įvairiais būdais dary
ti įtaką Lietuvai jau nėra paslaptis. Mažei
kiai tėra kukli didžio plano dalis.

Ypatingos svarbos jie įgyja dar ir dėl 
paprasčiausių ambicijų. Kremlius šios 
įmonės siekia daugiau nei dešimtmetį ir 
vis dar jos neturi. Jeigu esi apimtas di
dybės manijos, vien tik tokia mintis turė
tų varyti iš proto.

(“L.r.” sutrumpinta)

ir vyrai
2005 m. Lietuvoje susituokė 19,900 

porų. Vidutinis pirmą kartą besituokiančių 
moterų amžius 25 metai, vyrų - 27 metai 
(2000 m. atitinkamai 24 ir 26).

Lietuvoje daugiau vyrų negu moterų 
miršta dėl nelaimingų atsitikimų, apsinuo
dijimų, traumų ir kitų išvengiamų mirčių, 
o ypač dėl savižudybių. 2005 m 100 000- 
ių moterų teko 68 mirusios dėl minėtų 
mirties priežasčių (iš jų 13 nusižudžiusių), 
100 000-ių vyrų - 271 (iš jų 68 savižudžiai).

aprūpinti mokomųjų dalykų kabinetus ir 
mokyklų bibliotekas. Bibliotekoms bus 
skirtos nedidelės kompiuterių klasės po 4 
darbo vietas, kad mokytojaLir-mokiniar"-—_ 
galėtų dažniau naudotis kompiuteriu ir 
internetu.

Be kompiuterinės technikos, kiekvie
ną Lietuvos mokyklą pasieks ir naujos 
mokomosios kompiuterinės programos. 
Šios programos jau šių mokslo metų 
pradžioje bus įgyvendintos visų Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų kompiute
riuose. Kompiuteriai ir įranga perkama 
įgyvendinant valstybinę programą „Švie
timas informacinei visuomenei“. ELTA
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paSs Trumpai iš visur Afganistanas daugiau kainuos ir Lietuvai
♦ Rugpjūčio 21 
d. Naujosios Ze
landijos čiabuviai 
(maori) iškilmin
gai palaidojo savo 
prieš 6 dienas mi
rusią karalienę. 
Tą pačią dieną jie 
paskelbė 51 metų 
amžiaus Tuheitia 
Paki, vyriausią ka

ralienės sūnų, savo karaliumi. Nuo 1856 m. 
maori patys skiria savo karalius, kurie gi
na jų tautinius interesus, kooperuodami 
su baltųjų vyriausybėmis.
♦ Rytų Timoro sostinėje Dili vėl pradėjo 
dažnėti smurto veiksmai - užpuolimai, 
namų padegimai. Siaučia jaunuolų gaujos. 
Žmonės bijo naktį išeiti iš namų. Rugpjū
čio 22 d. apie 200jaunuolių gauja susidū
rė su tarptautiniais policininkais, saugoju
siais pabėgėlių stovyklą netoli Dili oro 
uosto. Policijai bandant vieną triukšmadarį 
areštuoti, minia puolė policiją akmenimis. 
Sužeisti 9 policininkai.
♦ Rugpjūčio 23 d. Australijos teismas 
(Supreme Court) baigė svarstyti terorizmu 
kaltinamo Faheem Khalid Lodhi bylą. Iš 
Pakistano 1998 m. emigravęs 36 metų 
amžiaus architektas Lodhi priėmė Aus
tralijos pilietybę ir gyveno Sydney Lakem- 
ba priemiestyje. Jis buvo suimtas 2004 m. 
balandžio mėnesį, planavęs sprogimais 
susabotuoti Sydney elektros tiekimo tink
lą. Dažnai lankęs Pakistaną, jis palaikė ry
šius su žinomais teroristais, rinko žinias ir 
apie kitus strateginius taikinius Sydney 
srityje. Teismas nubaudė jį kalėti 20 metų.
♦ Rugpjūčio 23 d. Sirijos prezidentas 
Bashar al-Assad atmetė Izraelio reikala
vimą, kad tarptautiniai kariai saugotų 
Libano - Sirijos sieną ir prižiūrėtų, kad 
Hezbollah organizacija nebūtų slapta

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
uostuose nusileido ir pakilo 21,900 Lietu
vos ir užsienio aviakompanijų lėktuvų, tai 
1.3 % mažiau nei tuo pačiu 2005 m. 
laikotarpiu.

“Muzika be sienų”
(ELTA).Druskininkuose baigėsi VI 

tarptautinis pianistų solistų, kamerinių 
ansamblių konkursas-festivalis, žinomas 
“Muzikos be sienų” vardu. Renginyje da
lyvavo 170 atlikėjų iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Ukrainos, Gruzijos, Švedijos, Da
nijos, Vokietijos, Korėjos, Japonijos ir 
Rusijos miestų. Konkurso dalyvius vertino 
trys tarptautinės žiuri komandos.

Didžiojo prizo laimėtojų gretose - 
Guoda Indriūnaitė iš Anykščių muzikos 
mokyklos, profesoriaus Algirdo Budrio 
parengtas Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijos kvintetas, fortepijoninis duetas iš 
Maskvos, vienuolikametė Nano Beraja iš 
Gruzijos. Studentui Mantautui Katinui 
profesoriaus Vytauto Landsbergio fondas 
parems koncertinį turą Danijoje. Apdova
nojimus pelnė visas būrys instrumenti- 
ninkų, dainininkų.

Greta konkurso vyko plati edukacinė 
programa, tarptautinė mokslinė konfe
rencija, meistriškumo seminarai, koncer
tai. Konkursą-festivalį surengė Lietuvos 
muzikų draugijos su Druskininkų miesto 
savivaldybės parama.

Kas partijoje pakeis A. Brazauską?
Beveik pusė Lietuvos žmonių nemato, 

kas socialdemokratų partijoje galėtų pe
rimti vairą iš buvusio ilgamečio Premjero 
Algirdo Brazausko. Tyrimų centro “Vilmo- 
rus” dienomis atlikta apklausa rodo, kad 
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Sirijos apginkluojama. Sirijos prezidentas 
pareiškė, kad tarptautiniai kariai Sirijos 
pasienyje būtų Libano sovereniteto ati
traukimas ir Sirija tai skaitytų “priešišku 
veiksmu”, atitinkamai reaguodama. Vėliau 
Sirijos vyriausybės atstovai aiškino, kad 
Sirija visiškai uždarytų sieną su Libanu, 
izoliuodama šią valstybę.
♦ Prancūzija buvo nusistačiusi siųsti tik 
200 karių į Libaną taikos palaikymui, 
papildydama ten jau iš anksčiau tarnau
jančius 200karių. Italijai pažadėjus pasiųs
ti 3000 karių, rugpjūčio 24 d. Prancūzijos 
prezidentas Jacques Chirac paskelbė, kad 
sutinka siųsti į Libaną 2000 karių. Jungtinių 
tautų organizacija tikisi sudaryti 15000 
karių tarptautinį taikos palaikymo kon
tingentą, daugiausia iš europiečių, kurį pa
pildytų 15000 Libano karių.
♦ Tarptau tinės Astronautų Unijos visuo
tinas suvažiavimas Čekijos sostinėje Pra
hoje ilgai ginčijosi dėl “planetos” sąvokos 
tikslaus apibrėžimo. Rugpjūčio 24 d. bal
savimu nustatyta griežta formulė planetos 
statusui. 1930 m. atrastas Plutonas, iki šiol 
skaitomas Saulės sistemos 9-ąja planeta, 
dabar neteko planetos statuso. Įvesta nauja 
“planetų nykštukų” kategorija, kuriai pri
skirtas Plutonas, Plutono satelitas Charo- 
nas, asteroidas Ceres bei naujai surasta ir į 
planetos statusą pretendavusi Ksena. 
Astronomai jau senokai buvo nepatenkinti 
Plutono planetos statusu, nes savo dydžiu 
jis yra mažesnis už Žemės mėnulį su labai 
ištęsta eliptinc orbita.
♦ Po ilgų ir abiems pusėms nuostolingų
kautynių, rugpjūčio 26 d. Pakistano kariniai 
daliniai sunaikino stambų sukilėlių sepa
ratistų telkinį Beludžistano provincijoje. 
Nukautas ir populiarus beludžių separatistų 
lyderis, 79 metų amžiaus Nawab Akbar 
Khan Bugti Žinia apie lyderio žuvimą sukėlė 
riaušes provincijos sostinėje Quetta. □ 

beveik pusė jų neįsivaizduoja, kas galėtų 
pakeisti A.Brazauską Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) pirmininko poste.

Paklausti, ką iš keturių nurodytų LSDP 
atstovų norėtų matyti šios partijos pirmi
ninku, net 46 % respondentų nurodė, kad 
jiems sunku atsakyti į šį klausimą. Kiek 
daugiau nei ketvirtadalis apklausos daly
vių - 26% - naujuoju socialdemokratų 
lyderiu norėtų matyli dabartinį Premjerą 
Gediminą Kirkilą. Tačiau šis ne kartą yra 
patvirtinęs, jog nesieks LSDP pirmininko 
posto. Kiti žymesnieji socialdemokratai 
sulaukė dar mažiau Simpatijų. Už krašto 
apsaugos ministrą Juozą Oleką pasisakė tik 
5.4% apklaustųjų.

Eiliniai Lietuvos socialdemokratų par
tijos pirmininko rinkimai turėtų vykti kitų 
metų pavasarį per partijos suvažiavimą. 
Nuo 2001 m. Premjeru buvęs ABrazauskas 
iš šio posto pasitraukė birželio pradžioje.

Lietuviai Airijoje baigia 
išgaudyti žuvis

Airijos ežeruose sparčiai nyks! a žuvys, 
nes šioje šalyje gausiai gyvenantys užsienie
čiai milžiniškais kiekiais jas žvejoja mais
tui. Problema, dėl kurios kaltinami dau
giausiai lietuviai ir latviai, jau paplito viso
je Airijoje, praneša “Irishlndependent”.

Rytų regiono žvejybos atstovas Paddy 
Green teigia: “Meškeriotojai ir turistai pa
gautas žuvis sugrąžina į vandenį, o užsie
niečiai žudo jas, nes tai jų kultūros dalis”. 
Vietos valdžia neseniai išleido naujus po
tvarkius, draudžiančius žvejams dideliais 
kiekiais žvejoti -per dieną galima sugavus 
pasilaikyti tik iki keturių žuvų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGITICir“Bemanlinai”.

Po to, kai Lietuva perėmė Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) 
veiklą, didžiąją išlaidų dalį padengė JAV. 
Iš viso, nuo lietuviško PAG įsteigimo 
2005 m. birželio mėnesį, JAV šiam reika
lui skyrė daugiau kaip 30 mln. JAV dole
rių (apie 90 mln. litų). Vien šiemet, Lie
tuvos karių dalyvavimui Irako ir Afganis
tano operacijose JAV jau skyrė 8 mln. JAV 
dolerių.

Tačiau ne visa ši parama atitenka tie
siogiai Lietuvai. Pagal dabartinę JAV 
karinių misijų praktiką, stambi vadinamų 
karinių išlaidų dalis yra sumokama pri
vačiam komerciniam gigantui “Kellogg 
Brown and Root” (KBR), kuris rūpinasi 
statybomis, transportu, maisto ir benzino 
aprūpinimu ir tt. Savo ruožtu, KBR yra 
susijęs su kitu koncernu “Halliburton”, ku
riam anksčiau vadovavo dabartinis JAV 
viceprezidentas Dick Cheney.

Gynybos rangovas “Kellogg Brown and 
Root” įkūrė bei palaiko ir Lietuvos va
dovaujamą PAG stovyklą Goro provinci
jos sostinėje Cagcarane. Todėl didžioji 
Lietuvai skiriamų lėšų dalis už dalyva
vimą Afganistane ir atitenka šiai ameri
kiečių firmai. Likusias išlaidas, kurios 
mažesnės už JAV skiriamą finansavimą, 
padengia Lietuvos biudžetas.

Nuo sekančių metų, kaip pranešė

Kaip lietuviai matė karą Libane?
Trečdalis Lietuvos didžiųjų miestų 

gyventojų mano, kad dėl vėl įvykusio karo 
Artimuosiuose Rytuose kalčiausias Izrae
lis. Labiausiai taip manyti linkę 40-60 
metų asmenys. Tuo tarpu jaunimas, ypač 
studentai ir moksleiviai, kalčiausiais lin
kęs matyti arba “Hezbollah” grupuotę, arba 
apskritai arabus (libaniečius, palestiniečius, 
“Hezbollah”). Apklausoje į klausimą “kas 
kaltas dėl to karo” atsakė taip:

Izraelis-32.1 %
“Hezbollah” grupuotė -11.4 %
Libanas-4.6 %
Palestiniečiai-2.1 %
Neturi nuomonės - 33.9 %
Visos Lietuvos plotmėje, apklaustųjų 

nuomone, šiame konflikte teisesni liba

Lietuviai - imigracijos į Britaniją lyderiai
Didžiosios Britanijos vyriausybė ofi

cialiai pripažino, kad prognozės dėl 
imigracijos iš naujųjų Europos Sąjungos 
narių buvo absoliučiai neteisingos: vieto
je prognozuotų 13,000 žmonių į šalį at
vyko 600,000.

Paskelbtoje Vidaus reikalų ministeri
jos ataskaitoje skelbiama, kad atvykėliai 
iš Lietuvos pagal gausą užima antrąją 
vietą po Lenkijos piliečių. Pagal tai, kokia 
dalis šalies gyventojų išvyko į Didžiąją 
Britaniją, Lietuva yra neabejotina lyderė.

Vien oficialioje Britanijos užsienio

Kanados Lietuvių Fondas
Kanados Lietuvių Fondas įsisteigė 1962 

metais, o pirmąją $1000 paramą paskyrė 
1966 metais. Iki šių dienų yra išdalinta 
beveik trijų milijonų Kanados dolerių 
suma, remiant lietuvišką veiklą Kanadoje 
ir teikiant pagalbą Lietuvai.

Pagal vėliausią (2005 - 2006 metų) ata
skaitą, finansinių metų pabaigoje Fondo 
balansas (aktyvais ir pasyvais) buvo 
$4,801,930. Pagrindinis kapitalas siekė 
$4,601,744. Investuotas kapitalas atnešė 
4.1% pelno. Pajamos sumažėjo $ 7,489, o 
išlaidos padidėjo $1,573. Lyginant su 
praeitais metais, ypatingų pakeitimų ne
įvyko. Geriausios palūkanos iš investuoto 
kapitalo gautos iš ilgalaikių investavimų. 

krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, 
JAV parama žymiai sumažės ir didžiąją 
finansinės naštos dalį už Goro provinci
jos atkūrimo grupės veiklą perims pati 
IJetuva.

“Kitąmet ketiname padengti finan
savimą, kurį JAV skyrė PAG išlaikymui. 
Iš dalies perimame gynybos rangovės 
bendrovės “Kellog Brown and Root” 
finansavimą”, - sakė ministras.

Rezultate, 2007 melais tarptautinių 
operacijų finansavimas jau sieks 10% 
Lietuvos gynybos biudžeto. Tai reiškia, 
kad Lietuvos išlaidos tarptautinėms ka
rinėms misijoms pakils nuo dabartinių 60 
mln. litų iki 90 mln. litų.

Didesnės Lietuvai atitenkančios išlai
dos Afganistane siejamos su tuo, kad šiuo 
metu JAValstijose kyla nepasitenkinimas 
ne tik dėl JAV veiksmų Afganistane bei 
Irake, bet ir dėl milijardinių karo išlaidų.

Kritikos tenka ir tokioms privačioms 
firmoms, kaip “Kellogg Brown and Root” 
bei “Halliburton”, kurios JAV spaudoje 
patenka į skandalus dėl gaunamo pelno. 
Dabar JAV siekia, kad sąjungininkai prisi
dėtų stipriau tiek kariškai, tiek finansiškai.

Vienas iš JAV politikos sąjungininkų 
yra ir Lietuva, tad ir jai teks didinti savo 
finansinį įnašą Afganistano bei Irako ope
racijose. V. Dn.

niečiai, kurie iš tiesų kenčia labiausiai ir 
kurių nelaimes daugiausiai rodo televizija. 
Tačiau labai ryškus pasiskirstymas pagal 
amžių: libaniečius labiausiai užjaučia vy
resnio amžiaus žmonės, o jaunimo simpa
tijos gan stipriai linksta į Izraelio pusę.

Nors populiaru manyti, kad lietuviai 
menkai tesidomi tolimuose kraštuose vyks
tančiais įvykiais ar bent nesieja jų su Lie
tuvos reikalais, apklausa rodo atvirkščią 
rezultatą. Beveik pusė apklaustųjų mano, 
kad įvykiai Artimuosiuose Rytuose gali 
turėti tiesioginių pad arinių ir Lietuvos vals
tybei. Daugiausiai taip manančių yra tarp 
vidutinio amžiaus vyrų, dirbančių valsty
biniame sektoriuje. Mažiausiai šį karą su 
Lietuva linkęs sieti besimokantis jaunimas.

darbuotojų registravimo programoje lie
tuvių - apie 50,000. Nepaisant mažo ša
lies dydžio, jie sudaro 12% visų atvykėlių 
iš Rytų Europos. Manoma, kad dar tiek 
pat yra Lietuvos piliečių, dirbančių neo
ficialiai - daugiausia statybininkų, stalių 
ir namų tvarkytojų, todėl naujai atvykusių 
iš Lietuvos skaičius Britanijoje gali siekti 
100,000 žmonių.

Oficialiai registruotų atvykėlių dar
buotojų tarpe populiariausios profesijos - 
fabrikų ir sandėlių darbininkai, pakuoto- 
jai ir maitinimo įmonių darbuotojai. □

Per praėjusius finansinius metus 
Kandos lietuvių reikalams paskirta $ 
113,000: Kanados lietuvių chorams, 
dalyvausiantiems 8-tojc Dainų šventėje 
Čikagoje ir pačiai šventei paskirta $22,575; 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos at
stovams dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese ir pačiam Kongresui- 
$12,000; kultūrinių vienetų bendrai veik
lai $14,850; spaudai “Tėviškės Žiburiams” 
$5,000; skautams $4,500; sporto klubams 
$5,500. Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai ir organizacijų veiklai - 
$54,000; Fondo valdybos nuožiūrai palik
ta $5,000.

“TŽ.”
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Bendruomenės baruose_____
Lietuvių savanorių veikėjų 
pagerbimas Australijoje

Isolda Požclaitė-Davis AM

Pasirinkusi tokią antraštę, nenoriu 
skaitytojų suklaidinti. Todėl skubu pa
aiškinti, kad straipsnyje minėsiu tuos 
tautiečius, kurie dirbdami savo profesijo
se ir savanoriškai lietuvių bendruomenė
se užsitarnavo Australijos valdžios jų 
pastangų įvertinimo ir pagerbimo. Seniau 
tokie asmenys būdavo apdovanoti British 
Empire Medal (BEM) ir Member of the 
British Empire (MBE) civilinėj ir karinėj 
kategorijose, o Order of Australia medaliais 
nub 1975 m. vasario mėnesio 14 dienos. 
Šitų medalių yra keli laipsniai:

Medal of the Order of Australia 
(OAM); Member of the Order of Australia 
(AM); Officer of the Order of Australia 
(AO); Companion of the Order of 
Australia (AC). Sitų medalių yra dvi kate
gorijos,būtent-civilinė ir karinė. Vertėtų 
pažymėti, kad kiekvienais metais palyginus 
labai mažas skaičius tegauna AC medalį. 
O daugiausiai yra OAM kategorijoje ap
dovanotų asmenų. Visi aukščiau paminėti 
asmenys apdovanoti medaliais turi teisę 
-rašyti paskui savo pavardės raidinius 
ženklus (BEM), (MBE), (OAM), (AM), 
(A0),(AC). Cituoju iš “The Guide to the 
Wearing of Insignia” 1993, psi. 4, kiek tai 
liečia raidinius ženklus. Their (raidinis 
ženklas - post nominal, l.D.) use in daily 
correspondence and formal address is the most 
evident expression of the granting ofan award 
and, as such, may he considered along with 
the insignia as an integral part of the award. 
They maybe used from the date on which 
the award is gazeted.

Be to, yra dar Public Service Medal 
(PSM) apdovanotų asmenų už nuopelnus 
tarnyboj valstybinėj civilinėj įstaigoje. Kur 
yra žinoma, ten bus ir kitais medaliais 
apdovanoti tautiečiai įvardyti. Reikėtų 
pastebėti, kad kiekvienais metais apdova
notų asmenų sąrašas yra papildomas ir, 
jeigu kas nors yra praleistas/a, labai 
prašome pranešti Isolde Poželaitė - Davis 
AM, tel: (02) 9520 2670 arba e-mail.: 
isod@dodo.com.au Klaida bus pataisyta.

Kodėl atsidūrėme išeivijoje ir už 
kokius nuopelnus mūsų bendruomenės 
nariai buvo apdovanoti?

Po antrojo Pasaulinio Karo beveik 
10,000 lietuvių atvyko Australijon 1948- 
1949 m. ir paskiri asmenys kiek vėliau. Tai 
nėra labai daug palyginus su tautiečių 
skaičiais JAV ir Kanadoje. Lietuviai ne
buvo emigrantai, kurie norėjo pagerinti 
savo gerbūvį svetimame krašte. Lietuviai, 
kaip ir latviai bei estai, buvo politiniai pa
bėgėliai, kurie pasitraukė į Vakarus, kai 
1944 m. Lietuvai, Latvijai ir Estijai vėl grėsė 
sovietų Rusijos okupacija. Tiesa, mus va
dino DP’s (Displaced Persons) - atseit 
išvietintais žmonėmis. Man atrodo, kad to
kiu eufemizmu mus “perkrikštijo” vakarų 
alijantai, nenorėdami užgauti komunistinę 
sovietų Rusiją, kuri tuo metu buvo jų ryti
nis alijantas. Vakarams buvo parankiau 
pasirinkti tokį neutralų pavadinimą, negu 
viešai pripažinti, kad lietuviai, kaip ir kiti 
sovietų vėl okupuotų Pabaltijo šalių gy
ventojai, buvo politiniai bėgliai, kurie gei
bėjos! nuo komunistinės tremties Sibiran 
ir už Poliarinio rato. 1941 m. birželio 14- 
15 dienomis pagal dr. Arvydo Anušausko 
statistikas knygoje “Lietuvių Tautos sovie
tinio naikinimo padariniai, 1940-1958 
metais”(Mintis, Vilnius,1996, p.403), 
“...nuo 1940 -1941 birželio mėn. sovietai 
užmušė, įkalino ir išvežė į Sibirą, dažnai 
už Poliarinio rato 43,890 vyrų, moterų ir 

vaikų.” (N.B.: Iki 1953 m. dar daug dau
giau tautiečių buvo ištremta.) Tai didelė 
netektis mažai, vos 3.5 milijonų tautai.

Iš Vokietijos DP stovyklų, daugiausiai 
iš Italijos uostų, laivais atplaukę lietuviai 
apsigyveno įvairiose Australijos valstijose, 
dažnai ir ten, į kurį uostą laivai atplauk
davo.

Po dviejų metų priverstinio valdžios 
darbo, kai vyrams tekdavo kirsti cukrines 
nendres Queensland valstijoje ardirbtiprie 
geležinkelių statybos, ar prie Snowy 
Mountains hidroelektrinės jėgainės staty
bos, o netekėjusios moterys tarnavo kaip 
slaugės ligoninėse, bet vis toli nuo šeimos 
ar vyresnio amžiaus tėvų, kurie pasilikdavo 
gyventi lageryje, taip vad. Holding Centre. 
Tačiau jau ir tada tautiečiai pradėjo spiestis 
į didesnius ir mažesnius vienetus, nepa
gailėdami savo laisvalaikio lietuvybės 
puoselėjimui. Jie darbavosi visuomenėje ir 
padėdavo kitiems kurti chorus, tautinių 
šokių grupes, tautodailės ansamblius, 
lietuvių kalbos kursus, skautus, ateitininkus 
ir kitus sambūrius. Taip pat leisti net du 
laikraščius lietuvių kalba: “Mūsų Pasto
gę”, “Tėviškės Aidus.” O vėliau ir kurti 
valstijų sostinėse Lietuvių Namus ir klubus, 
kurie suburdavo ir tebesuburia tautiečius 
iškilmingom progom ir sekmadieninių 
renginių dalyvavime bei lietuviškų patie
kalų pasigardžiavimui jų valgyklose.

Tai jie - tie pirmieji savanoriai atliko tą 
patį sunkinusį darbą. Tačiau mūsų tyliųjų 
herojų darbas nors akivaizdus, bet dažno
kai nėra oficialiai pripažintas. Žinoma, yra 
ir išimčių. Pirmasis, atrodo, kurio įnašas 
buvo pripažintas buvo Viktoras Pranas 
Šniukšta, gavęs BEM (General Division) 
for “ Service to the State” 1975 m. Pirmoji 
pagerbta moteris buvo Anna (Ona) Baužė 
BEM (General Division) for Service to the 
Lithuanian Community (SLC)1982. (N.B.: 
toliau šis sutrumpinimas bus naudojamas, 
nebent nuopelnai būtų skirtingi). Iki 2006 
m. galo 27 lietuviai buvo apdovanoti me
daliais. Toliau seka sąrašas apdovanotų 
asmenų pagal valstijas, alfabetine tvarka. 
Nuopelnų nuorodos yra paliktos originalo, 
t.y. anglų kalba.

Australian Capital Territory
Ms Aurora Kristine Andruška PSM 

(2006 Public Service Medal) in Australian 
Public Service. “For outstanding Public 
Service in the development of a new 
national framework for vocational 
education and training in Australia.”

Dr. Antanas Stepanas AM (1999) “For 
work in Endocrinology and Diabetes in 
Children,” (General Division). Lithuanian 
Republic Cross of the Knight Order of the 
Lithuanian Grand Duke Gediminas, 
Category 5 (1999).

New South Wales
Mr Helmut Bakaitis Centenary Medal 

(2001).
Mrs Anna (Ona) Baužė BEM (1982) 

“SLC” (General Division).
Prelate Petras Butkus BEM (1981) 

“SLC” (General Division)
Algirdas Petras Dičiūnas Commander 

RAN, National Medal (1977) MBE (1998) 
(Member of the Order of the British 
Empire) “For Service to the RAN” 
(Military Division). CSM (1992) 
(Conspicuous Service Medal), “For Service 
to the RAN as Fleet Marine Engineer 
Officer at Maritime Headquarters during 
the Gulf War” (Military Division).

Rimgaudas Adolfas Dičiūnas 
Commander RAN, National Medal 
(2000). Award: Meritorious Unit Citation

Naujajame Sydnėjaus Lietuvių Klube

HMAS “Brisbane” Kuwait 1991. AM 
(1990) (Military Division)

Mrs Ann (Onutė) Kapočius JP OAM 
(2005) (General Division) “SLC through 
the Sydney Lithuanian Women’s Social 
Services Association.”

Mr Antanas Viktoras Kramilius JP 
OAM (General Division) (1995) “SLC.” 
Lithuanian Republic Gold Star Medal for 
Service to Lithuania.

Mrs Ruta (Ruth) Mataitis OAM (1990) 
(General Division) “SLC and for work in 
the Immigrant and wider Community.” 
Silver Jubilee Medal (1977). Presented to 
the Queen and Duke of Edinburgh (1980).

Viktoras Šliteris Hon. Consul General 
of Lithuania in Sydney, NSW OAM (2002) 
(General Division) “SLCThrougha Range 
of Sporting, Recreational and Cultural 
Groups.” Lithuanian Republic Cross of the 
Knight Order of the Lithuanian Grand 
Gediminas, Categories 3 and 5. Republic 
of Lithuania Department of Culture and 
Sport Order, Category 2.

Mr Viktoras Francis Šniukšta BEM 
(Civil Division) (1975) “For Service to the 
State”.

Mrs Tamara Vingilis OAM (1999) 
(General Division) “SLC through the 
Lithuanian Women’s Social Services 
Association.”

South Australia
Mrs Isolde Ira Poželaitė - Davis AM 

(1995) (General Division) “For Service to 
the Lithuanian Community and 
Education”. Lithuanian Republic Cross of 
the Knight Order of the Lithuanian Grand 
Duke Gediminas, Category 5.

Mr Jurgis George Janavičius OAM 
(2006) (General Division) SLC 
“Particularly through administrative roles 
in a range of sporting organisations.”

Mrs Sofija Kanas OAM (1993) 
(General Division) “ For Services to the 
Ethnic Communities Council, Immigrant 
Women’s Issues,especially elderly 
Women’s Issues.”

Mr Vytautas Ncverauskas JP OAM 
(1998) (General Division) “Service to the_

Netrukus lankytojams duris at
vers naujasis Sydnėjaus Lie
tuvių Klubas, įsikūręs 16-20 
Meredith Street, Bankstown. 
Naujuoju Klubo administrato
rium (manager) po konkurso 
išrinktas Carlos Bcccera (nuo
traukoje viršuje). Beje “Vytį”, 
kuris pakabintas lietuvių Klu
be, sukūrė Mindaugas Siman- 
kevičius. Nuotraukoje kairėje 
matome naujuosius Klubo res
torano šeimininkus - virėjus 
(šefus) iš kairės: Algis Venckus 
ir Garry Donovan. Plačiau apie 
Klubo atidarymą - kituose 
“M.I!” numeriuose. □

Lithuanian Community, particularly as 
President of Adelaide Lithuanian 
Association.”

Mr Vladas Statnickas OAM (1992) 
(General Division) “SLC”.

Janina Vabolis Hon. Consul of 
Lithuania in Adelaide, SA OAM (2001) 
(General Division) “SLC through Radio 
EB FM Cultural Issues,” Centenary Medal 
( 2001).

Mrs Genovaitė Vasiliauskas OAM 
(1993) (General Division) “SLC,”Vilnius 
University 400 Years Jubilee Medal

Tasmania
Mr Algimantas Patricijus Taškūnas 

OAM (1991)(General Division) “For 
Service to Tertiary Education 
Administration and Service to the Baltic 
Communities”. Vytautas Magnus 
University Jubilee Medal (1998) for 
contributions to the Vytautas Magnus 
University, ten years established. Letter of 
Thanks from the President of Lithuania, 
Valdas Adamkus for “Dynamic and 
significant community action, sincere work 
and personal input in fostering Lithuania’s 
culture and national self-awareness of 
Lithuanians in Australia.

Mr Ramūnas Tarvydas OAM ( 2004) 
(General Division). “SLC”

Mr John Paul Mackonis ESM (2006 
Emergency Services Medal) Tasmania 
Emergency Services. ,,-nq

Victoria . zirtsraq
Mrs Dalia Antanaitis OAM (General 

Division) “ SLC Particularly through 
Dance”. ,

Mr Vladas Juozas Bosikis OAM 
(2001) (General Division) “SLC”.

Mrs Halina Statkus OAM (2003) 
(General Division) “SLC through the 
Lithuanian Catholic Women’s Welfare 
Organization in Melbourne.” Lithuanian 
Republic Order of the Officer’s Cross 
(2003) “For Service to Lithuania.”

Mrs Jonė Zaikauskas OAM (2002) 
(General Division) “SLC through the 
Lithuanian Welfare Organization Melbourne.
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Lietuva iš arti________________
Gorbačiovas apie anų dienų Lietuvą

Virginijus Savukynas, Vilnius

Neseniai išleistoje knygoje „Suprasti 
pcrcstroiką“, Michail Gorbačiov pateikia 
savo požiūrį į „perestroikos“ metus (tiesa, 
keistokai atrodo pratarmė, kurioje akty
viai giriamas Vladimir Putin ir jo vykdo
ma politika) ir Lietuvai jis skiria nemažai 
dėmesio. Netgi vieną skyrelį pavadina 
„Lietuviškas sindromas“.

„Su Lietuva susiję daug dramatiškų 
Rusijos istorijos puslapių. Taip atsitiko ir 
šį kartą. Iš esmės „lietuviškajame poligo
ne” buvo modeliuojama šalies [Sovietų 
Sąjungos] ateitis“, - rašo M. Gorbačiov.

Gorbačiov’ui kažkodėl neaišku, kodėl 
tuo metu lietuviai norėjo išstoti iš Sovietų 
Sąjungos. Pagal jį, kadangi Lietuvoje ke
turi penktadaliai gyventojų sudarė lietu
viai, tad kalbėti apie kokį nors lietuvių 
teisių pamynimą, buvimą mažumoje, juo
kingas dalykas. Todėl pagal jį visai natūra
lu, jog „nacionalinio pavergimo“ jausmą 
dirbtinai kurstė „separatistai“.

O kadangi buvusi kasdien varoma pro
paganda, jog atsiskyrus nuo Sovietų Są
jungos Lietuva gyvens kelis kartus geriau, 
tai, anot Gorbačiov, žmonės tuo ir patikė
jo - nepriklausomybė tapo „idee fixe“. Jis 
visiškai neužsimena apie Baltijos šalių 
okupaciją, padarytą žalą ir istorinę ne
teisybę. Tokiu atveju, žinoma, sunku su
vokti, kodėl kažkoks kraštas nori laisvės.

M. Gorbačiov teigia, kad tuo metu jis 
tikėjosi, jog ekonominės ir politinės re
formos aplenks „skyrybas“, ir Lietuvos 
žmonės supras, kad jiems vis dėlto geriau

Trūksta lietuvių - ateina užsieniečiai
Nerasdami darbuotojų darbdaviai 

dairosi į ne Europos Sąjungos šalis, ieš
kodami pigesnės darbo jėgos. Po kelerių 
metų Lietuvoje galbūt jau bus įprasta kai 
kuriose darbo vietose sutikti užsieniečius. 
Kol mūsų tautiečiai tebeplūsta į Vakanj 
Europą, dauguma darbdavių jau intensy
viai ieško darbo jėgos Rytų Europoje.

Daugiau kaip dešimtmetį Lietuvoje 
gyvenantis libanietis Anvar Najef Dclba- 
ni pastaruosius dvejus metus dirba mik
roautobuso vairuotoju. J į pažįsta nemažai 
kauniečių, kasdien į darbą ir namo va
žiuojančių 41-uoju maršrutu. A.N.Delbani 
turi leidimą gyventi Lietuvoje, tad jis gali 
ieškotis darbo tomis pačiomis sąlygo
mis kaip ir kiti lietuviai. Niekam nebe 
paslaptis, kad vairuotojo specialybė neiš
traukia būrių jaunuolių, o dauguma trans
porto įmonių jaučia darbo jėgos stygių.

“Vairuotojų trūksta ir krovinius ga
benančioms, ir keleivius vežančioms 
bendrovėms. Vyresnioji karta jau savo 
metus atidirbo, o jaunimo nėra. Vairuo
tojų trūksta, nes praradome visą jų kartą”, 
- “Kauno dienai” teigė transporto įmonės 
“Lictmaz-servis” generalinis direktorius 
Jonas Grybauskas.

Kasmet po 15-20% didėja Lietuvos 
transporto bendrovių pervežimų apimtys, 
todėl įmonės galėtų įdarbinti dar daugiau 
vairuotojų. Vežėjai teigia mokantys ne ką 
mažesnius atlyginimus nei Vak. Europoje.

“Gerai dirbantis krovininio transporto 
vairuotojas jau ir Lietuvoje gali uždirbti iki 
2,000 eurų per mėnesį, tačiau norinčiųjų 
dirbti tokį darbą nėra daug. Kitos alter
natyvos neturime - tik ieškoti darbuotojų 
užsienyje”, - tvirtino J.Grybauskas, kurio 
vadovaujama įmonė taip pat šiemet 
įdarbino du Rusijos piliečius.

Lietuvos darbo biržos (LDB) Užsienio 
ryšių skyriaus vedėja Lionginą Beinora-
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Michail Gorbačiov.

gyventi naujoje Rusijos federacijoje. Taigi 
pagal Gorbačiov’ą Lietuvos nepriklauso
mybės siekis - negausios separatistų gru
pės dirbtinės akcijos vaisius. Tačiau tai 
dar ne viskas.

Sausio 13-osios naktis
M.Gorbačiov nekaltina tiesiogiai Vy

tauto Landsbergio “pučo” Vilniuje orga
nizavimu, tačiau kaltina nenoru susikal
bėti. Iš jo, Gorbačiov, pusės buvę ieškoma 
kompromisų, o „bet koks kompromisas 
buvo žudantis Landsbergiui. Veikdamas 
pagal principą „kuo blogiau, tuo geriau“, 
Landsbergis išprovokavęs Burokevičiaus 
ir Co Nacionalinio išgelbėjimo komitetą 

vičienė teigė, kad šiemet kur kas daugiau 
įmonių ieško darbuotojų užsienyje. Per 
visus praėjusius metus LDB išdavė 1565 
leidimus dirbti Lietuvoje, o iki šių metų 
rugpjūčio 9 d. jau išduoti 1508 leidimai. 
Iš jų beveik trečdalis buvo skirti koman
diruotiems užsieniečiams, kurie į Lietuvą 
atvyksta pagal įmonių susitarimus, kai 
mūsų šalies ir užsienio valstybės bendro
vės susitaria įdarbinti viena kitos dar
buotojus. Tokią praktiką ypač dažnai tai
ko laivų statybos ir remonto įmonės, to
dėl neatsitiktinai pernai Lietuvoje buvo 
įdarbinta nemažai laivų statybos ir re
monto specialistų, korpusų suvirintojų.

2005 m. pusė Lietuvoje su leidimais 
įdarbintų užsieniečių dirbo gamybos įmo
nėse, 16 % - transporto bendrovėse, po 
15% - statybos ir paslaugų sektoriuose.

L.Beinoravičienės teigimu, šiemet, kaip 
ir pernai, daugiausia leidimų dirbti iš
duota Ukrainos piliečiams. Iš visų jdar- 
bintųjtį kas trečias - ukrainietis. Šiek tiek 
mažiau įdarbinta Baltarusijos gyventojų. 
Maždaug dešimtadalis leidimų išduota 
Rusijos bei Rumunijos piliečiams. Beje, 
pastarųjų šiemet įdarbinta daugiau nei 
pernai. “Šių metų pirmąjį pusmetį dešim
čia procentų mažiau atvyko užsieniečių 
iš Rusijos, tačiau po septynis procentus 
padidėjo atvykstančiųjų iš Baltarusijos ir 
Rumunijos”, - pastebėjo ji.

Šiemet iki rugpjūčio pirmosios savai
tės Kauno darbo birža jau gavo 16 įmonių 
prašymus įdarbinti užsieniečius. Buvo 
išduoti leidimai įdarbinti 129 komandi
ruotus darbuotojus ir 43 užsieniečius, dirb
siančius pagal darbo sutartis. Daugiausia 
užsieniečių atvyko iš Baltarusijos, Ukrai
nos, Rusijos, Moldovos. Buvo atvykėlių 
iš Tadžikijos, Kinijos, Izraelio, Gruzijos. 
Kaip ir minėta, kol kas dažniausiai darb
daviai pageidavo įdarbinti tolimųjų reisų 
vairuotojus ir statybininkus. (“K.d.”) 

sausio 11-ąją.“ Taip Gorbačiov pateikia 
tuometinę situaciją.

Nereikia daug aiškinti, kad tuometi
niai siūlomi kompromisai visų pirma bu
vo „žudantys“ Lietuvai, o ne Landsbergiui. 
Mykolas Burokevičius būtų veikęs net jei 
ir Landsbergio nebūtų buvę.

Gorbačiov laikosi versijos, jog apie 
įvykius Vilniuje nieko nežinojo. Vos tik 
sužinojęs apie tai, jis paskambino KGB 
šefui Kriučkov ir paprašė pasiaiškinti. Šis, 
atseit, nieko nežinojo. Tada Gorbačiov 
skambino [kariuomenės vadui] Dmitrij 
Jazov. Šis irgi nieko nežinojo.

Gorbačiov labai atsargiai iškelia ver
siją, kas iš tikrųjų nutiko tą naktį Vilniu
je. Nors tiesiogiai nerašo, tačiau leidžia 
suprasti, kad tai padarė būtent Boris Jel- 
cin aplinka: „Rusijos separatistai visaip 
kurstė baltus atsiskirti, išnaudojo Vilniaus 
ir Rygos incidentus puolant sąjunginį 
Centrą“. Gorbačiov leidžia suprasti, kad 
po Sausio aukų Baltijos žmonių sąmonė
je įvyko lūžis, Baltijos šalių išstojimas jau 
buvo pradėtas suvokti kaip realybė. Tačiau 
dar svarbiau, kad šie įvykiai buvo panau
doti kaip kovos įrankis prieš Sovietų Są
jungą. Kitaip tariant, tragiški įvykiai bu
vo naudingi tiems, kurie norėjo sugriauti 
Sovietų Sąjungą.

Sąmokslo teorija
Ši mintis yra labai artima „sąmokslo 

teorijai“, kuria aiškinami Sausio įvykiai. 
Detaliausiai ją išdėstė Sergėj Kara-Murza 
savo knygoje „Sąmonės manipuliacijos“.

Karaliaus 500 metų sukaktis
Šeštadienį, rugpjūčio 19 dieną, Pre

zidentas Valdas Adamkus pagerbė prieš 
500 metų mirusio Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 
Jogailaičio atminimą. Ant jo kapo Vil
niaus katedros požemyje Prezidentas 
padėjo vainiką.

Aleksandras Jogailaitis, gyvenęs 1461- 
1506 metais, Jogailos anūkas ir šventojo 
Kazimiero brolis, Lietuvos Didžiuoju ku
nigaikščiu buvo išrinktas 1492 metais. Jis 
deklaravo Lietuvos valstybės teritorijos 
suverenumą ir jos teritorijos integralumą, 
sustiprino Ponų tarybą, tuo padėdamas 
pamatus Lietuvos parlamentarizmui. 
Aleksandro laikais buvo įvykdytos svar
bios Lietuvos valstybės valdymo reformos, 
1501 metais jis buvo išrinktas Lenkijos 
karaliumi. Lietuvos Didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius aktyviai rėmė Lietuvos 
miestų raidą, teikė jiems privilegijas.

Siekdamas didesnės Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės vidinės vienybės 
Aleksandras buvo aktyvus Katalikų ir 
Stačiatikių Bažnyčių vienybės šalininkas. 
Jo valdymą Vilniuje primena jo funduotas 
dominikonų konventas ir Šventosios Dva
sios bažnyčia. Aleksandro iniciatyva 
Lietuvos sostinė buvo apjuosta gynybine 
siena.

1506 metų rugpjūčio 19 dieną Alek
sandras mirė Vilniuje ir buvo palaidotas 
Katedroje. 1931 metais atrasti jo palaikai

Tirs aferų turtą
Kaip praneša “Respublika”, blogai 

pagarsėjusio koncerno EBSW veiklos 
metodus ir tinklą tyrusiai laikinajai Seimo 
komisijai kilo įtarimų, kad skandalin
giems verslininkams priklausęs turtas 
tebėra jų valdomas, tačiau oficialiai - per 
kitus asmenis. Anot komisijos pirmininko 
pavaduotojo Kazio Starkevičiaus, komisi
ja rengiasi pateikti visuomenei EBSW 
nekilnojamojo turto “klajonių” medžiagą. 
Tuo tarpu “Respublika”, nelaukdama ko
misijos darbo vaisių, pati aiškinasi, kas dabar 

Skaityk “Mūsų Pastogę“ — viską žinosi!

Anot šio autoriaus, Sausio įvykiai—tai tik c 
manipuliavimas. Pasak jo, tuo metu 1 
Lietuvoje „Landsbergio režimas“ turėjo 1 
žlugti, nes vis daugėjo nepatenkintų žino- ■ 
nių jo politika - tai ne tik rusakalbiai, bet 
ir kolūkiečiai, kurie nenorėjo, kad žemė ■ 
būtų privatizuota. Ir kaip tik tokiu melu 
įvyksta kruvinieji Sausio įvykiai.

Anot S. Kara-Murzos, sausio 13-ąją 
KGB elgėsi nelogiškai: lyg ir užėmė Vil
niaus televizijos bokštą, bet paliko ramy
bėje Kauną. Visa tai suteikė V.Landsber- 
giui „totalinę valdžią“, o radikaliai nusitei
kę demokratai pradėjo puolimą Maskvoje.

Jei kariuomenė iš tikrųjų būtų norėjusi 
sutriuškinti Lietuvos valdžią, tai būtų 
padariusi per kelias minutes. Tuome
tiniams [Sovietų Sąjungos] opozicijos va
dovams reikėję surasti kelių, kaip su
griauti Sovietų Sąjungą, ir kad tai atrodytų 
įtikinama. Todėl ir buvo sugalvoti tokie 
įvykiai - iš pradžių Vilniuje, paskui rug
pjūčio pučas Maskvoje.

Tokios sąmokslo teorijos dar gyvuoja, 
lačiau jų autoriai akivaizdžiai klysta dėl 
vieno dalyko.

1991-aisiais metais Lietuvoje buvo 
aiškus apsisprendimas dėl nepriklau
somybės. Lietuviai jau buvo iškentę eko
nominės blokados sunkumus, o nepriklau
somybė vistick viliojo. Sovietų Sąjunga jau 
buvo pasmerkta žlugti - ekonomika ju
dėjo į bedugnę. Klausimas buvo tik vienas: 
kiek ilgai tęsis ši agonija.

(Sutrumpinta, Red.)

Carlo Dolci (1616 - 1687) “Šventasis Ka
zimieras” (Florencijos Pitti rūmų galerija). 
Garsiųjų Medičių giminės užsakymu Carlo 
Dolci nutapytas XV amžiuje gyvenusio Lie
tuvos karalaičio Kazimiero atvaizdas yra 
plačiausiai žinomas, dažniausiai tiražuo
tas pasaulyje, įtaigiausiai meiškai įprasmi
nantis šv. Kazimiero asmenybės sampratą. 
2004 m. antroje pusėje paveikslas buvo 
eksponuojamas Vilniaus Taikomosios dai
lės muziejuje.

buvo perkelti į mauzoliejų po šventojo.....
Kazimiero koplyčia.

ELTA, LGITIC,

valdo 15,000 indėlininkų turtą, kuriuos 
apgavo EBSW strategai. Oficialiai buvusi 
koncerno viršūnėlė - vargšai, o iš tikro di
džiulis veikėjų turtas perėjo jų artimie
siems. Amerikos kalėjime sėdinčio Gin
taro Petriko didžiulis namas Kulautuvoje. 
atiteko jo tėvui, vyriausiosios koncerno 
finansininkės Jolantos Barysienės butas - 
jos motinai, EBSW stratego Kęstučio Ar- 
maičio butas Palangoje - jo uošvei, o žemės 
sklypo kurorte savininku tapo 7 metų 
vaikas. ELTA, LGITIC
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Artėja Lietuvių Dienos, kurios šiais 
metais įvyks Geelonge. Gcclongas yra 
veikli, nors maža lietuvių apylinkė ir Įne
ša gražų indėlį į Australijos Lietuvių 
Bendruomenės gyvenimą. Lietuvių Die
nų programa dar nepaskelbta, tad no
riu pareikšti keletą minčių apie Lietuvių 
Dienųprogramą, kurią kiekviena apylinkė 
sudaro ir praveda savo nuožiūra. Tai labai 
sveikintina, nes tuo išreiškiamas kiekvie
nos mošiančios Lietuvių Dienas apylinkės 
sumanumas bei kūrybingumas. Praėjusio
se AL Dienose buvo labai daug reikšmės ir 
laiko skiriama Lietuvių Dienų Atidary
mui, kuris užtruko net porų valandų ar net 
ilgiau... Vyko lyg ir kažkokios varžybos: 
kas jas suruoš geriau ir įspūdingiau. Vargu 
ar tokios varžybos reikalingos. Be to, po 
tokio ilgo renginio tenka skubėti į namus 
ir ruoštis vakariniam renginiui. Manau, 
kad Lietuvių Dienų atidarymai privalėtų 
būti tmmpi ir oficialūs, o vakare - visų 
atvykusiųjų pabendravimas. Taip būtų 
lengviau ruošėjams ir atvykusiems į Lie
tuvių Dienas, kuriems kartais nelieka lai
ko susitikti su senais pažįstamais ir 
draugais, nes Naujųjų Metų sutikimas yra 
prie rezervuotų stalų ir tarpusavio paben- 
dravimtisyra sunkiai įmanomas.

Nežinau kodėl. Dainų Šventės 
koncertas -vienas iš pagrindinių renginių 
- vyksta ankstokai, dar nespėjus ALB 
Tarybos narių suvažiavimui nutarti se
kančių Lietuvių Dienų vietovės. Paprastai 
Dainų Šventė yra pagrindinis renginys ir 
vyksta gruodžio 30 dienos vakare. Jis yra 
paskutinis prieš Naujųjų Metų sutikimą. 
Tada jau ALB Tarybos narių suvažiavime 
yra nutarta sekančių Lietuvių Dienų 
vietovė ir Dainų Šventės simbolinės kank
lės po koncerto perduodamos jų rengė
jams. Su pagarba Viktoras Baltutis

Dėlpasikeitiinų Redakcijoje ir techninių 
sutrikimų, šį laiškų spausdiname pavėluo
tai. Autoriaus nuoširdžiai atsiprašome.

“M.P.” Redakcija.

Tautybė - vertybė
Algimantas Zolubas

Rašinyje „Biznis ir tautybė“, kurį už
tikau 1936 m. liepos 16 d. I Jetuvos šaulių 
laikraštyje „Trimitas“, rašytojas Petras Ba
bickas apžvelgia tautybės ir verslo santykį. 
Rašytojas pastebi, kad parduotuvių savi
ninkai dažnai šneka ta kalba, kokia kalba 
šneka pirkėjas, nes „biznis yra biznis“, „pir
ma biznis, paskui malonumai“. Nors tokios 
nuostatos esą kiek kritikuotinos, tačiau 
padiktuotos sveiko proto ir gyvenimo iš
mėgintos. Autorius atkreipia dėmesį į lie
tuviškų pavardžių kaitą Amerikoje. „Ja- 
nuch, Kelia, Wersells, Bertach, Juška, 
Waitchcs, Stanley, Czyz, Schamett ir t.t. 
mirgėte mirga lietuviškuose kvartaluose ir 
pagal jų parašymą negali suprasti, kurios 
tautos įmonės savininkas ir todėl jis gali 
sulaukti ne tik lietuvių klientų. Kita vertus, 
Amerikos administracijai ir publikai leng
viau ištarti trumpesnes pavardes, ypač, kad 
ten nevartojama moteriškom pavardėm 
galūnė „aite“, ar „ienė“. Mr. Bertach (ponas 
B.) ir Mrs Bertach (ponia B.), tai, tiesa, 
mūsų aiisiai labai keistai skamba, bet 
Amerikoj, rodos, būtina, ir turime su tuo 
skaitytis...“ Rašytojas pateikia ir kuriozišką 
atvejį: „Bene Detroite man teko skaityti 
vienintelį savo rūšies dokumentą - iškabą 
prie paprastų įstaigos durų. Joje buvo aiš
kiai juodai ant balto parašyta: „Polski 
liekarz“, „Lietuvis daktaras“, „Ruskij 
doktor“. Šita daktarų „trejybė“ buvo vienas 
asmuo, kuris nebuvo vienos kurios minė

Gerb. Redaktore,
Esame alternatyvus fiksuotojo ryšio 

operatorius Lietuvoje. Pradėjome platin
ti naują paslaugą - pokalbiai internetu 
www.spykas.com.

Norėtume internetinj (kompiuterinį) 
telefoną pasiūlyti užsienyje esantiems/ 
gyvenantiems lietuviams. Mes manome, jog 
savo tautiečiams galėtume pasiūlyti tikrai 
naudingą paslaugą, kadangi mūsų paslau
ga suteikia galimybę turėti užsienyje lie
tuvišką telefono numerį, o tai leidžia priim
ti skambučius taip kaip būnant Lietuvo
je ar skambinti į bet kurią šalį labai 
ekonomiškais tarifais.

Pagarbiai,
Jurgita Badaraitė

UAB “Nacionalinis telekomunikacijų 
tinklas”

Biuro administratorė/ 
Reklamos projektų koordinatorė 

tek: +370 5 2056000 
www.ntt.ltwwiv.spykas.com

Mieli Australijos lietuviai,
Nežinodamas, kaip kitaip Jus pasiekti, 

aš nusprendžiau tiesiog parašyti laišką. 
Esu Vilis Normanas, jaunas, dvidešimt
metis lietuvių rašytojas, neseniai išleidęs 
antrąjį romaną “Šventumas”.

Noriu tiesiog Jus informuoti, galbūt 
Jūsų tarpe atsiras žmonių, kuriems patin
ka literatūra, o ypač tėvynainių lietuvių, ir 
jie mielai perskaitys mano knygą.

Daugiau informacijos apie knygą ga
lite rasti:

www.blogas.lt/vilisnormanas
littp://www.patogupirkti.lt/book/ 

book.asp?ISBN = 9986-16-495-8
Knygą galite įsigyti:

www.patogupirkti.lt ir www.supcr.lt
Jeigu ją perskaitysite, būtinai pasida

linkite savo mintimis, nesvarbu kokios jos 
bebūtų.

Pagarbiai, Vilis Normanas
e-mail: vilisnormanas@info. lt 

tos tautos atstovas, o buvo grynas...žydas”.
Čia dera pridurti, kad ir autoriaus sesuo 

aktorė Uršulė Babickaitė, vaidinusi už
sienio teatruose, buvo iškeitusi savo vardą 
ir pavardę į Unc Bayc. Vardą jai „įpiršo“ 
rašytojas Balys Sruoga, o pavardę - pati 
susipratusi, nes amerikiečiai,skaitydami jos 
pavardę, įvardydavo ją „katės vaiku“ (Baby 
Cat), kita vertus, sudėtingas vardas bei 
pavardė aktoriui esąs kliuvinys būti žino
mesnių.

Tačiau, jei paklaustume Mr. Bertach 
(Bertašių) ar Mr. Januch (Jonušą), kokia 
jų tautybė, neabejotinai sulauktume at
sakymo - „lietuvis“. Unės Babickaitės ne 
tik tautybės, bet ir pilietybės vertinimas jos 
pačios prisiminimuose yra įspūdingas, 
pamokantis, todėl greta šio rašinėlio 
pateikiama ištrauka iš knygos „Unė Ba- 
bickaitė-Graičiūnienė, atsiminimai, die
noraštis, laiškai” (Scena, Vilnius, 2001).

Keisti vardus ar pavardes gali rastis 
priežasčių ne vien dėl verslo, tačiau iškeis
ti tautybę ar pilietybę dėl verslo ar kitokių 
priežasčių - nepateisinamas reiškinys, 
laikytinas didele tautine nuodėme, nes 
tautybė yra vertybė, todėl ir vardas bei 
pavardė ir net priesagos „ytė“ ar „ienė,” 
atspindinčios tą vertybę, yra brangintinos.

Garbingas Šveicarijos sūnus ir didis 
Lietuvos patriotas Profesorius Juozas 
Eretas-Jakaitis knygoje „Išeivijos klausi
mu“ (Roma, LKMA, 1974) rašė, kad ma
žosios tautos ir jų valstybės nėra tokios 
silpnos kaip mažos, o didžiosios tautos ir

Crime Stoppers International President
Thanks Non-English Media

The President of Crime Stoppers 
International, Mr. Steve Walrath from 
Wisconsin U.S.A, visited the Victoria 
Police Crime Stoppers Unit on Friday 
July 29“', 2006. This followed his 
attendance at the Crime Stoppers Australia 
National Conference on the Gold Coast 
where he was a keynote speaker.

He praised all Crime Stoppers 
programs throughout Australia for their 
commitment and innovation.

Every community has its share of 
crime, and every member of the community 
has the possibility of seeing or hearing about 
particular crimes. Crime knows no 
boundaries, neither geographical nor 
cultural

Victoria’s Crime Stoppers program is 
one of the best in the world and has become 
a benchmark for multilingual, 
technological and global initiatives.

Mr. Walrath (pictured with Victoria 
Police’s Multilingual Project manager, Mr. 
Leigh TRINH) praised the success of 
Victoria’s Multilingual Project. He 
commended the non-English media for 
their leadership in assistingpolice to create 
safer communities. He welcomed 
Victoria’s newly launched website which 
caters for multilingual communities.

On behalf of the President of Crime 
Stoppers International and Crime Stoppers 

jų valstybės nėra tokios galingos kaip 
didelės, ir kad mažųjų valstybių siela yra 
laisvė, pagrindas - teisė, o brangiausias 
turtas - jų kultūra. Kultūros plėtotei pa
lankesnes sąlygas turi mažosios valstybės, 
nes didžiųjų siekiai užimti didesnes teri
torijas, organizuoti ir išlaikyti stipresnę 
gynybai ar puolimu i kariuomenę, sudaryti 
sudėtingą administracinį aparatą ir val
dymą jiems nepalieka vietos rūpesčiui 
kultūra; besiplėsdamos plokštumoje, jos 
negali pakilti. Kas sukaupta Ermitaže, Britų 
muziejuje ar Luvre, labiau atspindi ne rusų, 
anglų ar prancūzų kultūrą, o mažųjų, iš 
kurių tie kūriniai buvo gauti, nupirkti ar 
pagrobti. Ne didieji, o mažieji pasižymi 
moksle, garsėja reikšmingais atradimais ir 
išradimais. Kadangi mūsų vardai ir pavar
dės yra taip pat mūsų kultūros dalis, jas 
turime branginti, tausoti.

Globalizmas, kurį be gailesčio demas
kuoja įžymus visuomenės veikėjas Vilius 
Bražėnas politinės publicistikos knygoje 
„Nauja pasaulio santvarka“ (Kaunas, 
2000), siekia „vieno pasaulio“ santvarkos, 
tautų susiliejimo, taigi ir tautybių išnykimo. 
Autorius juokauja, kad jis nebūtų prieš tokią 
santvarką, „jei Dievas būtų karaliumi“. Ir 
čia pat priduria, kad skaitęs Malachio 
Martino pasakojimą apie Popiežiaus Jono 
Pauliaus II siekius sudvasinti pasaulį, kad 
žmonija galėtų atsispirti prieš materialis
tinę pabaisą. Esą popiežius manąs, kad net 
„didžiausia Dievo bausmė būtų balzamas“, 
palyginti su tuo, kas ištiktų žmoniją, jei 
Rytų ar Vakarų materialistai gautų pasau
linę valdžią. Demokratijos privalumų 
aiškinimas, garbinant tik „pilietinę“ vi
suomenę, net neminint jos tautinio susi
vokimo (iš tikrųjų demokratijos akiratyje 
nei tautos, nei tautybės nėra), labai patogus 
globalistų siekiams visus suvienodinti, 
paversti pasaulio piliečiais. Turint pasaulio 
pilietinę visuomenę, nebeturint Tėvynės, 
jau galima eiti prie „vieno pasaulio” san
tvarkos... Rusų rašytojas Michail Bulgakov 
Tėvynės meilę vadino šeštuoju jausmu, o 
vadinamus internacionalistus - vargšais, 
neturinčiais tokio svarbaus jausmo žmo
nėmis. Koks būtų gyvenimas „vieno pa
saulio“ santvarkoje tarp bejausmių materia
listų, kur bendrautų tik biosocialinės būty
bės, ekonominiai veiksniai, o ne Dievo pa
veikslai, nesunku įsivaizduoti.

The President of Crime Stoppers 
International, Mr. Steve Walrath and 
Multilingual Project Officer I^eigh ’lYinh.

Victoria, our thanks go to “Mūsų Pastogė”, 
LITHUANIAN NEWSPAPER for your 
continued support of the important 
community-based work of Crime Stoppers.

Crime Stoppers
1800 333 000

www.crimcstoppers.coin.au

Gal iš nesusivokimo, gal iš kitų paskatų, 
Lietuvoje pasigirsta nuostata atsisakyti 
moteriškų pavardžių priesagų, rodančių 
santykį su santuoka.

Gražiai skamba pavardės Rūta, Baliu- 
konė, Astra, Dėka ir pan., gal jos ir geros 
kaip slapyvardžiai, tačiau kitokiais atve
jais tikrųjų pavardžių neatstoja, žeidžia 
mūsų tradiciją, kultūrinį paveldą. Negerai, 
kad Antrosios Lietuvos Respublikos pa
suose neberašoma tautybė, mūsų svarbi ir 
brangi kultūrinio paveldo dalis, kuri, be to, 
saugo tautinį orumą, priešinasi nutauti
nimui, globalizmo ekspansijai.

Kai Pirmojoje Lietuvos Respublikoje 
vyko pavardžių lietuvinimo vajus, Jonas 
Aistis pasisakė prieš tokį dirbtinį lietuvi
nimą, paveldo pažeidimą ir tvirtino, kad 
Basanavičiaus pavardė labai lietuviška ir, 
patriarchą pavadinus Basaniumi, jis lietu
viškesnis tikrai nebebus. Tais atvejais, kai 
surandamos giminės šaknys, nustatomas 
pavardės dirbtinis pakeitimas, pavardės 
atstatymas yra pateisinamas.

Dėl naujų vardų trūkumo, ypačpasta- 
ruoju metu, pasipylė naujadarų vardų kruša, 
kurie ne tik laužia liežuvį, bet ir rėžia ausį. 
Kadangi sukurti naują vardą jokių taisyklių 
nėra, kas kaip išmano, taip ir padaro. Kai 
ūgtelėjusi Vilma susidomi savo vardo 
kilme, sužino, kad tai - Vilniaus ir Maskvos 
santmmpų jungtis arba firmos, Vilniuje ga
minusios magnetofonus, pavadinimas, 
blondinė Gitana sužino, kad jos vardas is
paniškai reiškia čigonę, berniukai, norint 
apsaugoti nuo Mykolo ir Dovydo neva 
pasenusių vardų, pakrikštyti Maiklais ir 
Deividais, sužino, kad jie nepabėgo nuo 
Mykolo ir Dovydo. Lietuvių žodynas labai 
turtingas, todėl, kuriant naują vardą, bent 
lietuvišką šaknį reikėtų pasirinkti, vengti, 
anot Vaižganto, Šikfridų ar Perdinandų 
(Zigfridų ar Ferdinandų) nelietuviškų 
vardų.

Apie tautines nuodėmes, kai pavardes 
ir vardus parduodame arba dovanojame 
kitoms tautoms (mišrios vedybos), skaudu 
kalbėti, nes tai - ėjimas į globalizmo 
smauglio nasrus. Tikras atoveiksmis 
tokiam ėjimui - nacionalizmas, t.y. 
tautiškumas. Lietuviais turime būt, nes tą 
garbę gavome užgimę. □
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Sportas
Lietuviai krepšininkai pasaulio čempionate

Hamamatsu mieste (Japonija) pralai
mėję pirmas dvejas rungtynes, lietuviai 
krepšininkai kartu su Kataro komanda 
tapo Cgrupės autsaideriais.

Į planetos pirmenybių aštuntfinalį iš 
grupės pateks pirmos keturios komandos. 
Lietuvos krepšininkams, šeštadienį, rug
pjūčio 19 dienų, 74:76 pralaimėjus tur
kams, o rugpjūčio 20 d. po pratęsimo 76:81 
- graikams, dar liko akistatos su Kataru. 
Australija ir Brazilija. Nuo šiol lietuviams 
kiekvienas susitikimas - tarsi finalas, o 
kiekviena pergalė - aukso vertės.

■ Lietuvius išties užgulė psichologinė 
našta po dviejų iš eilės apmaudžių pra
laimėjimų rungtynėse, kuriose vienas 
tikslus perdavimas ar taiklus metimas vis
ką galėjo apversti aukštyn kojomis.

„Kovingumo netrūksta. Proto trūksta“, 
-podvikovos su turkais pasakė ASireika. 
Panašiai treneris kalbėjo ir po pralaimė
jimo su Europos čempione Graikijos ko
manda: „Kuo arčiau varžybų pabaiga, tuo 
daugiau klaidų. Dar įstengėme išlyginti, 
tačiau per pratesimą buvo daugiau azarto 
nei šalto proto“.

Lietuvos komanda abiejose rungtynėse 
buvo arti pergalės. Tačiau kai jau atro
dydavo, kad žaidimo gijos pagaliau atsi
dūrė lietuvių rankose, visą atliktą darbą 
niekais paversdavo absurdiški sprendimai 
nesudėtingose situacijose.

„Abu kartus pralaimėjome dėl savo 
žioplų klaidų“, - pripažino Simas Jasaitis.

Lietuviai krepšininkai.

Pro varžovus veržiasi Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Macijauskas.

Turkams lietuviai padovanojo 14 ka
muolių, o graikams - net 24.

Antradieni, rugpjūčio 22 d.. Japonijoje 
vykstančiame pasaulio krepšinio čem
pionate C grupės dabarties autsaiderių 
susitikime Lietuvos rinktinė rezultatu 
106:65 įveikė Kataro krepšininkus ir 
iškovojo pirmąją pergalę turnyre. Kataro 
komandai tai buvo trečioji nesėkmė per 
tiek pat varžybų.

Nerimą vis dar kelia lietuvių baudų me
timai - tikslo nepasiekė 11 iš 30 mėginimų. 
Džiuginti turėtų faktas, kad Lietuva vėl 
žaidžia komandini žaidimą ir atliko dvi
gubai daugiau rezultatyvių perdavimų ne
gu varžovai. Lietuvos rinktinėje rezultaty
viausiai žaidė Kšyštofas Lavrinovičius, 
pelnęs 20 taškų.

Trečiadienį, rugpjūčio 23 d., 
Japonijoje vykstančiame pasaulio 
krepšinio čempionate C grupės 
varžybose Lietuvos rinktinė rezul
tatu 78:57 nugalėjo Australijos 
krepšininkus ir užsitikrino vietą 
aštunlfinalyjc. Rezultatyviausiai 
šiose varžybose Lietuvos rinkti
nėje žaidė Arvydas Macijauskas, 
pelnęs 20 taškų ir atlikęs 7 re
zultatyvius perdavimus. Puikias 
varžybas sužaides Robertas Jav- 
tokas surinko 16 taškų ir atkovojo 
12 atšokusių kamuolių. Dariaus 
Songailos sąskaitoje 14 taškų. 
Lietuviai sėkmingai gynėsi prieš

Sportininkai ir žurnalistes dalyvaus 
automobilių slalomo varžybose

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį, rugsėjo 3- 
iąją. Vilniuje vėl rengiamos naujų auto
mobilių lenktynės, kuriose antrą kartą dėl 
“SEB VB lizingo” taurės ir piniginio prizo 
kovos komandos, sudarytos iš sportinin
ko, žurnalistės ir automobilius pristatan
čių kompanijų atstovo. Iš viso dalyvaus 18 
komandų.

Slalomo varžybose, kurios vyks Vilniaus 
Vrublevskio gatvėje tarp Mindaugo tilto ir 
Gedimino prospekto, bus lenktyniaujama 
įvairiais standartinio komplektavimo au
tomobiliais - BMW. “Citroen”, “Dacia”, 
“Fiat”, “Honda”, “Hyundai”, “Kia”, 
“Lexus”, “Nissan”, “Opel”, “Renault”,

Lietuvos sportinių šokių poros - prizininkėfs
Kauno “Sūkurio” klubo šokėjai Arūnas 

Bižokas ir Edita Daniutė Stutgartt’e vy
kusiose atvirosiose Vokietijos sportinių 
šokių pirmenybėse antrąją vietą užėmė 
“IDSF Grand Slam Standard” varžybose.

Finale lie tuviai pralaimėjo italams Do
menico Soale ir Gioia Cerasoli, o trečiąją 
vietą užėmė turnyro šeimininkai - Saša ir 
NatašaKarabėjai.

Vienuoliktoji vieta tarp 274 porų ati

rezultatyviausius Australijos krepšininkus
C. J.Bruton ir Andrew Bogut, tačiau sta
tistika ir toliau byloja apie dažnas lietu
vių klaidas ir prastą baudų metimų pa
taikymą.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 24 d., Lietuvos 
rinktinė po permainingos ir atkaklios 
kovos rezultatu 79:74 įveikė Brazilijos 
krepšininkus ir užsitikrino trečią vietą C 
gmpėje.

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje 
žaidė A.Macijauskas, pelnęs 24 taškus ir 
atkovojęs 7 kamuolius. Geriausias rungty
nes perkarjerą rinktinėje sužaides G.Gus- 
tas surinko 13, Darjušas Lavrinovičius ir
D. Songaila - po 12 taškų.

Šeštadienį, rugpjūčio 26 d., Lietuvos 
rinktinė po itin dramatiškos ir atkaklios 
kovos rezultatu 71:68 įveikė Italijos krep
šininkus bei pateko (pirmenybių ketvirt
finalį. kur susitiks su Ispanijos komanda.

Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai 

“Seat”. “Subaru”. “Suzuki”, “Toycyota” ir 
“Volkswagen”. Kiekvienos komandtdos na
riai varžysis savo grupėse, o bendrlrą per
galę iškovos trijose kategorijose dataugiau- 
sia taškų surinkusi komanda.

Tarp varžybų dalyvių bus penkiaiakovi- 
ninkai Andrejus Zadneprovskis irEdidvinas 
Krungoleas, plaukikas Vytautas Januhišaitis, 
imtynininkas Mindaugas Ežcrskis. i, bok
sininkas Jaroslavas Jakšto, buvę s spor
tininkai Lina Kačiušytė. Vida Vencicienė, 
Vilma Bardauskienė, Sergejus JovvatSa, 
Robertas Žulpa ir kiti Žurnalisčių gmipėje 
daugiausia bus įvairių televizijos 1 laidų 
vedėjų. ELTA.LG5ITIC 

teko kauniečiams Donatui Vėželiui bei 
Linai Chatkevičiūtei, kurie pasirotdymą 
baigė pusfinalyje bei nepateko tarp r šešių 
finalininkų.

Klaipėdos “Žuvėdros” klubo atstovai 
I mantas Joneckis ir Martyna Mickutė jau
nimo klasikinių šokių programoje buvo 
antra, o trečiąją vielą užėmė “Kylančių 
žvaigždžių” varžybose.

Pagal Lietuvos spaudą

rungtyniavo A.Macijauskas pelnęs 155 tšk., 
D. Lavrinovičius ir D.Songaila pridėėjopo 
12 tšk. Po 7 taškus pelnė M.Kalniettfs bei 
L. Kleiza, po 6 - G.Gustas, Robertas Jav- 
tokas ir Kšyštofas I .avrinovičius.

Lietuvos aistruoliai, jeigu dar netapo, tai 
netrukus taps pačiais garsiausiais krepši
nio mėgėjais, sugebančiais ne tik Išradin
gai palaiky t i savo mylimą komandą, bet ir 
keliaujančiais su ja nors į pasaulio kraštą.

Hamamatsu arenoje išsiskyrę vienin
gais tautinių spalvų marškinėliais, spal
votais perukais, savita "amunicija”, lie
tuviai į savo pusę palenkė ir nemažai ja
ponų. Tiesą sakant, ši krepšinio aistruolių 
draugija, kad ir kokioje šalyje būtų, visada 
tampa arenos siela.

Vilniečio Tomo Balaišio, geriau žino
mo Sėklos pravarde, ir jo kelių draugų 
iniciatyva susibūrusi kelių dešimčių krep
šinio aistruolių grupė kartu su Lietuvos vy
rų rinktine keliauja jau ne vienus metus.

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU 
VANDENYNO KELIU

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš 
nr. 26

BENDIGO
Jo apylinkės, 

sakoma, turtingiausios aukso klodais vi
same pasauly. Pasakojama, kad anksty
vaisiais “aukso karštinės” metais, net 
smuklių, kur gerdavo auksakasiai, grindys 
nubirdavo aukso dulkėmis nuo jų drabužių. 
Smuklininkai, aišku, jas sau susišluodavo. 
l;1. Su didžiuoju “gold rush” 1850 m. į 
Bendigo atplūdo ir kiniečiai emigrantai. Iš 
seno pasižymėję biznieriškais gabumais, 
jie nelindo (šachtas bendrovėms aukso kasti, 
bet steigė užeigas, pigias virtuves ir greičiau 
- lengviau tapo Bendigo turtingaisiais.

Paminklais gausios jų to meto kapinės 
rodo, kad kiniečių bendruomenė čia nuo 
seno buvo didelė. Dabar šiam mieste jie 
turi savo centrus, garsų “Auksinio Slibi
no” muziejų, Kuan Yin šventyklą, dar
želius ir sodus bei triukšmingas šventes, 
kada tradicinę slibino galvą neša net 10 
žmonių, tokia ji sunki. Primena Čikagos
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“China Town”.
Gaila, kad “Auksinio Slibino” muzie

jaus neapžiūrėjom, bet Geoff nuvairavo 
Pegasą į seniausią Australijoje puodų 
žiedyklą / keramikos dirbtuvę (nuo 1858 
m.)-Bcndigo Pottery. Ir ko čia nebuvo! Ir 
aukštakrosnės molio gaminiams išdegti, ir 
puodžiai prie žiedimo ratų, ir didžiulė mo- 
linių/keramikos indų.vazų, dėžučių, lėkš
tučių niekniekių paroda-parduotuvė. 
Apsipirkę puodais ir puodeliais, keliavom 
toliau.

Važiuojant pro Katamatite miestelį, 
mūsų “visažinis” Geoff tuojau papasakojo 
šio keisto vardo kilmę. Būtent, girtas vyras 
liepęs žmonai paduot jam arbatą, tik 
susipymis liežuviui, vietoj “Kate, I have my 
tea!” išgargaliavo - Katamatite.

Toliau riedėjom per Australijos “vynų 
kraštą”: pakelės reklamos skelbė įvairius 
jų vardus. Viena iš jų gyrėsi, kad “Sydney 
has a great Harbour, but we have - great 
Port!”

Už Yarrawanga miestelio, kuris giriasi 
gaunąs daugiausia saulėtų dienų, įvažia
vom į Mulwalą, jau New South Wales 
valstybėj, ant didžiosios Murray upės 
krantų. Upė rami, platikaip trys Nemunai, 
patogi populiariam vandens pačiūžų 
.sportui. Pavakary pasiekiam nakvynės 

miestą.
ALBURY

Vėl “Sundowner” motelis (žymiai 
šaunesnis už kitus) ant Murray kranto. 
Nuėjau paupin pasivaikščiot. Auksinis 
vakaras, ir upė lyg stiklo rėžis - nei bange
lės. Laukinės antys sutūpę ant vandenin 
nulinkusių pakrantės krūmų. Netoliese 
plūduriuoja “paddle boat”-Cumbcroona. 
Ant denio patogių kėdžių eilės ir keli 
uniformuoti jūreiviai tvarkosi aplink. “Už 
poros valandų išplaukiami Pirk bilietą!” 
siūlo. Nors to bilieto neperku, bet jie ne
šykšti man informacijos, būtent, kad Murray 
upė nuo aukštupio vingiuoja net 2,700 km. 
ir įteka į vandenyną ties Adelaide miestu.

Grįžtu vakarieniaut, kažkodėl galvo
dama apie Mississippi, tikriau apie Mark 
Twain Huckleberry Finn išdykėlį ir jo 
keliones, ir dainelę “there around the bend 
my Huckleberry friend. Moon River and 
me...”

IX DIENA. Skaistų, šaltą rytą palie
kam Albuiy. Pravažiuojant pro didelį 
pastatą kuriame patogiai sutelpa miesto 
mokesčių įstaiga ir policija, Geoff pa
aiškina, kad Albury gyventojai šią keistą porą 
vadina “Cops and Robbers”, laikius 
alburicčių humoras!

Aukštyn, aukštyn į šiaurės rytus! Artyn 
į Sydney, į dabartinius mano namus. Pro 
Pegaso langus vėl slenka tos apvalios nu
rudę kalvos. Arbatą geriam Tarcutta 

miestely. Čia gražiai pagerbti keliuose žuvę 
sunkvežimių vairuotojai: tai atminimo lentų 
siena su žuvusiųjų vardais ir mirties dato
mis. Pagrindiniam paminkle nuotraukos 
“country music” muzikantų, kurių dainelės 
tolimų atstumų vairuotojams labiausiai 
patinka.

Į šiaurės rytus pirmyn, mano nuostabios 
kelionės pabaiga artyn... Ir štai vėl

GOULBURN
miestas. “Apsukom visą ratą!” šaukia 

Geoff, o Lynette įjungia Bccthoven’o“Odę 
džiaugsmui” CD. Šiuo momentu ši odė 
manęs nedžiugina, nes dar norėčiau 'Iš
keliaut ilgiau, gal dar dešimtą, gal vienuo
liktą dieną, bet jau čia pat Sydney prie
miesčiai..

Per rankas siunčiame dailų “Ačiū ir 
sudie!” atviruką mūsų geriems, iškalbin
giems vadovams pasirašinėdami ir pri
dėdami doleriuką kitą. Nežiūrint, kad Sun
kiai suprantu populiariąją, ne TV prane
šėjų, “aussie” šneką, šios kelionės vadovai 
man buvo tikros “informacijų knygos”. 
“You are Books of Wisdom!” sakau jiems 
atsisveikindama, oLynette jau duoda 'man 
glėbį lankstinukų skelbiančių kitas, jų 
vadovaujamas, ekskursijas.

Sudie, sudie, Miss Desperacija, Mara 
Sabiha ir Radzer Sabih! Gero apetito, 
Rykly, ir linksma ponia su bantu! Visi jūs 
ilgai pasiliksit šios ypatingos, smagios 
kelionės atminimuose! (Pabaiga)
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XXIV Australuos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006 

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo dar

bus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti įrėminti, paruošti 
pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x 70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų.

In memoriam
A 4? A Juozas Šeštokas

tačiau suinteresuoti pirkėjai tai galės padaryti asmeniškai.
Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome Įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi

mui. Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.
Paveikslai turi būti pristatyti i West Geelong Town Hall, 155 Pakington Street

Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 930 vai. ryto 
iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29dienos,penktadienio, nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo lOval. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.geelonglitliuanians.coni
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saundcrs-Kisiclis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vic3228

Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; motinėle 

sengalvėle, tėvelį, mergele ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežeras, žalius laukus ir tamsius miškus, seną ąžuolą, svyruojantį 
berželį, vienišą pušelę, rūteles, bijūnėlius, alyvas, žibutes, 
lelijėles, ramunėles, rožes...

Maloniai kviečiame į Geelongą 2006 m. gruodžio 28 d., 
kada suvažiuos chorai iš Adelaidės, Melbourne ir Sydnėjaus,

ir kartu iškilmingai atšvęs

XXIV Australijos Lietuvių 
Dainų Šventę

Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 6.30 v.v.
Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš įgimtuosius 

laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime!

Padėka
Viktorijos Universiteto vardu nuoširdžiai dėkoju Canberros lietuvių 

bendruomenei ir pirmininkui Viktorai Martišiui už gausią $1000 auką paremiant 
Viktorijos ir Kauno Technologijos universitetų mainų programą.

Gražina Pranauskas 
Marketing and Recruitment 

Europe, Americas and Domestic Australia 
Victoria University International

Learn Lithuanian !
Lithuanian language classes are held for high school students 

(Y7 to Y12), Saturdays, 8:38am- 10:3Dam 
Strathfield Girls’ High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-358-107
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Juozas Šeštokas. Joe to most people, 
but Dad to me, was born in Lithuania on 
25th October 1926. He was resident of 
Yallourn North since 17th January 1948.

At the age of just 17ycars, Dad. together 
with a refugee and a neighbour, was 
rounded up by the German military in 
Lithuania and sent to a prisoner of war 
Stalag 111. in the present day Poland.

When the war was over and the 
Russians took over his camp. Dad was put 
to work by the Russian Army.

In time. Dad and another Lithuanian 
friend escaped and spent three days, on 
bicycles, travelling to a displaced persons 
camp in what was then the British sector 
of West Germany.

There he remained in UNRRA camp 
for around 12 months before he moved to 
the American sector and joined a US 
engineering company. It was in this camp 
that Dad met and became life-long friend 
with Vince Šamatauskas, late husband of 
our Aunty Ruth.

In October 1947 Dad heard Australia 
was seeking to attract migrants to the 
country and he quickly made up his mind. 
As part of the first contingent of people 
from t he Baltic states to travel to Australia, 
he joined 800 others aboard a ship, the 
“General Heintzelman”, which sailed from 
Bremerhaven and took around one month 
to reach Fremantle. Dad first set foot on 
Australian soil on 28111 November, 1947.

After six weeks at Bonegilla Dad was 
sent to work at Yallourn. At that time, the 
electricity and briquette industries were 
well underway and he went to work for the 
SECV, initially on the railway tracks used 
for carting coal Forthe first two years. Dad 
lived in tents on SECV land and was taken 
to work, along with many other migrants, 
in trucks.

Dad spent 43 years, until retirement, 
working for the SECV at Yallourn where 
he undertook duties as varied as train 
driving, leading hand and control 
operation.

Early in those years he moved from a 
tent to a cubicle and later a bungalow on a 
block of land he purchased at 4 Baillie St.

Yallourn North. He found, as he said, “a 
nice local girl” in Yallourn North resident, 
Betty Gardner, got married and went on to 
have children Wendy, Jon, Josef and 
Andrew. The bungalow was too small for a 
family so he built a bigger house when 
Wendy was bom.

In 1992, Mum and Dad travelled to 
Lithuania as a “pilgrimage” of sorts - they 
spent three weeks with family and visited 
all of the tiny country.

Coming to Australia, however, was not 
a decision Dad has ever questioned. He had 
a wife, children and grandchildren here and 
there was nowhere else he believed he could 
have had this sort of future.

In the early days there were more than 
100 Lithuanians in the area and a 
community flourished with social outings 
held regularly.

Many of the families slowly drifted away 
with the conclusion of work contracts and 
there are not many Lithuanians left in the 
area.

Just days before Dad died, he said that if 
he had his time over again, he would change 
nothing, not one thing.

A special Dad, a very special man.
(Son) Jon Sestokas

Anglijoje sunkiai
Kaip praneša Lietuvos spauda, Man- 

chesterio teisme paskelbtas nuosprendis 
vienoje didžiausių kontrabandos bylų. 
Kartu su likusiais gaujos nariais keliolikai 
melų Didžiojoje Britanijoje nubausti ir du 
klaipėdiškiai - 27 metų Marius Renkė ir 
25 metų Antanas Vaišnoras. Lietuviai 
teisme buvo pripažinti kaltais dėl ginklų 
kontrabandos ir neteisėto disponavimo, 
ketinant sukelti pavojų. Prokurorai įrodė, 
kad vienoje didžiausių ginklų kontraban
dų dalyvavusių klaipėdiečių M. Renkės ir 
A Vaišnoro užduotis buvo saugiai paslėp
ti ginklus automobilyje ir juos pervežti į 
Didžiąją Britaniją. Vėliau krovinį perėmę 
britai turėjo juos parduoti Manchesterio 
nusikaltėliams. Teismo sprendimu ginklus

nubausti lietuviai
Manchesterio gaujoms gabenęs M. Renkė 
kalės 18, A. Vaišnoras -14 metų, 'teismas 
taip pat nusprendė, kad klaipėdiečiai 
bausmes atliks Didžiojoje Britanijoje ir 
tik tada bus deportuoti į Lietuvą.

Nusikaltėliai buvo sulaikyti praėjusių 
metų rugpjūčio 3 d. Stratford’e. “Volvo” 
automobilyje pareigūnai aptiko 30 vokie
čių gamybos perdarytų 9 mm automati
nių pistoletų su duslintuvais ir apie 1,220 
įvairių šaudmenų. Siunta slėpta dviejose 
slėptuvėse automobilio grindyse. Britų 
teisėsaugininkai įtaria, kad kontraban
dininkai. su kuriais kartu veikė ir lietuviai, 
vietines gaujas ginklais galėjo aprūpinti jau 
keletą metų.

Pagal I jetuvos spaudą

Išeivijos šaulių suvažiavimas
Pagal Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivi

joje nuostatus, visuotinis organizacijos 
atstovų suvažiavimas turi būti rengiamas 
kas treji metai. Šiais metais (2006) kaip tik 
tokį suvažiavimą reikėjo rengti. Gegužės 6 
-7 dienomis išeivijos kuopų atstovai su
sirinko Čikagos Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose apžvelgti paskutiniųjų 
trejų metų veiklą ir išrinkti vadovybę.

Naujos valdytos rinkimuose pasiūlyta 
vadui Mykolui Abariui pasilikti dar vienai 
trejų metų kadencijai Nebuvus kitų kan
didatų. aklamacijos būdu išrinktas vadu.

Išrinktasis į Valdybą pasiūlė jo pasi
rinktus kandidatus: pirmasis pavaduotojas 
Vytautas Pečiulis, antrasis pavaduotojas ir 
sporto vadovas Jonas Šostakas, sekretorė 
Ona Abarienė, iždininkas Leonas Petronis, 
moterų vadovė Aldona Balčiūnienė, kul
tūros reikalams Stasys Sližys, spaudos

informacijai Regina Juškaitė - Švobicnė, 
jūrų šaulių atstovas Sigitas Astrauskas, 
turto tvarkytojas Albinas Grigaitis ir ka
pelionas kun. Alfonsas Batonas.

Lietuvos Šaulių Sąjunga išeivijoje gy
vuoja 52 metus. Buvusi gausi daliniais JAV, 
Kanadoje ir Australijoje su dideliu skai
čiumi narių. Dabartiniu metu veikia 3 kuo
pos Kanadoje, 1 kuopa Australijoje ir 11 
kuopų JAV. Nustojo veikusios 5 kuopos 
Kanadoje, 1 Australijoje ir 5 JAV. Sąjunga 
išeivijoje yra labai sumažėjusi narių skai
čiumi, naujų narių įsijungia labai mažai o 
esamų narių skaičius mažėja dėl garbin
go amžiaus. Taigi šauliška veikla išeivijoje 
pamažu silpnėja. Daug metų išlaikyta 
šaulių organizacija perduota Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę, kur labai dar
bingai veikia.

Vytautas Pečiulis, JAV

Nuoširdžiai užjaučiame mielą bendradarbę Onutę Kapočienę 
O AM. mirus jos broliui Lietuvoje.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba

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

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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dirba naujose patalpose:
16-20 Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)
Darbo valandos:

Šeštadieniais, nuo 10 vai- ryf0 va^ dienos

D AIHI F J
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 

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

Apie tikslią Klubo atidarymo datą bus pranešta artimiausiuose “Mūsų 
Pastogės” numeriuose ir SBS lietuviškosios radijo valandėlės metu.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082 
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

cicibs of Baltic SIjŪŽps _

Australasia Chapter

Call for Papers
13th Baltic Studies Conference in Australia

“Baltic Identity and Europe: Past, Present & Future 
Perspectives.”

October 20-21,2006 
Lithuanian House - Melbourne 

44 Errol Street - North Melbourne 
Friday 20 October - Conference Dinner 

Saturday 21 October - Conference Papers

The field of Baltic Studies is necessarily broad and previous papers have focused 
on:

* Linguistics & Literature
* Geography-Topography

* Sociology

* Cultural Studies
* Historical Studies

* Political Science

It is customary that at least one section of the conference be devoted to papers by 
students. If you have a topic you would like to explore in a presentation please submit 
a brief abstract of 150 words for review to both:

Dr. Paul Kabaila: Mr. Andrew Blumbergs:
Tbl: (03)9479 2594 Tel: (03)969 05225
Mob: 0421191404 Mob: 0434144728
Email: P.Kabaila@latrobe.edu.au Email:

ALB Melbourne Apylinkes Valdyba praneša, kad
Tautos Šventės proga, sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 11 vai. ryto 

vyks šv. Mišios Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje. Prašome organizacijas 
dalyvauti iškilmingose pamaldose su savo vėliavomis.

Kviečiame visus tautiečius skaitlingai dalyvauti.

Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 2 vai. p.p. Geelongo lietuvių tautinių šokių 
grupė kviečia visus atvykti į

(folkloro popietę,
Pettitt Park salėje (Geelongo Lietuvių Namuose).
Dainuos “Kaimas”, jaunimas pašoks, pamatysite įvairių 
tautinių rūbų parodą.
Įėjimas-$5.
Paremkite Geelongo jaunimą!
Taip pat bus: kava, pyragai, auksinės monetos auka, loterija.
Lauksime visų! Rengėjai

LI

Ieškome kandidato į 2006/2007 metų Valdybą
Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo25 

dieną, 130 vai. p.p. Kandidatų pareiškimai turi būti pristatyti Valdybai ne vėliau 
kaip rugpjūčio 25 dieną.

Pageidaujame, kad daugiau antros kartos lietuvių kilmės asmenų prisidėtų 
prie mūsų bcndntomenei svarbaus darbo. Jaunimo įtaka yra labai svarbi Klubo 
išlaikymui.

Taip pat prašome ir pirmosios kartos atstovus, sugebančius dirbti visuome
ninį darbą, prisidėti prie Klubo administracijos. Be jūsų mes negalėsime apsieiti 
Norėtume, kad ir kandidatai, kurie galbūt dar neįeis j formalų Valdybos narių 
skaičių, taip pat prisijungtų prie Valdybos darbų.

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba
44 Errol Street, North Melbourne, 3051 VIC

info@lithuanianclub.com
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine. 
maloniai kviečia nares ir svečius į mūsų tradicinę metinę 

Kugelinę
kuri įvyks sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 1 vai. p.p. 

23 Laurina Avenue, Engadine.
Kviečiame visus pasivaišinti skaniais pietumis, pasigrožėti gražia “Sodybos” 

aplinka, veiks loterija. SLMSGD Valdyba

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Mielų skaitytojų žiniai pranešame, kad “Mūsų Pastogės” Redakcija jau persi

kėlė į nuolatines patalpas naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
“M.P.” Redakcijos ir Administracijos adresas pasilieka tas pats:
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Naujas Redakcijos telefono numeris: (02) 9782 0080.
Tačiau e-mail adresas kol kas lieka tas pats: mpastoge@bigpond.com
Kaip ir anksčiau, skelbimus ar skubias žinutes Redakcija turi gauti iki 10 vai. 

ryto pirmadieniais, nes po pietų laikraščio lapai persiunčiami spaustuvei.
“M.P.” Redakcija a

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2S71
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 Tasmania.....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9782 0080, Faksas: (02) 9782 0081, E-mail: mpastoge@bigponcl.com 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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