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Geelong’e - “Multicultural Sunday”

Nuotraukoje - koncertuoja Geelong’o “Aidai” su soliste Tegau Lipšys (centre). Dar 
apie “Multicultural Sunday” skaitykite “M. P.” psl. 3.

VnKStaT Lietuvos įvykių apžvalga

Anglijos karalienes vizitas

Seime dar 
daugiau 

milionierių
Valdžioje esan

čių milijonierių 
gretos didėja, rašo 
„Lietuvos žinios“. 
Nors Seimas per 
metus neteko 
dvicjtj turtuolių, 
vietoj jų radosi net 

7 nauji milionieriai. Iš Seimo pasitraukus 
Viktor Uspaskich’ui, turtingiausio parla
mentaro titulas atiteko kitam Darbo par
tijos atstovui - Antanui Bosui, kuris dek
laravo turintis 58 mln. Lt. turto ir pajamų. 
Antrąją vietą užima parlamentaras Jonas 
Jagminas. Jo šeimos turtas nuo 12.7 mln. 
Lt. išaugo iki 18.5 mln. Trečioji vieta ati
teko Algimantui Matulevičiui, kuris su sa
vo žmona deklaravo turto už 16.3 mln. Lt. 
Pakilo ir „darbietė“ Romualda Kšanienė. 
Vietoj 2004 m. deklaruotų maždaug 3 
mln. Lt. pernai ji jau turėjo 13.2 mln. Lt.

Iš viso Seime pernai milionierių buvo 
28, o šiemet 33. Milijonierių gretas papil
dė parlamentarai Virginija Baltraitiene, 
Viačeslavas Škilis, Bronius Pauža, Aldona 
Staponkienė, Vydas Gedvilas, Vytautas 
Kamblcvičius, Romas Venclovas.

Dėl euro - problema tęsiasi
Lietuvoje viešintis Europos Komisijos 

narys, atsakingas už ekonominę ir pinigų 
politiką, Joaquin Almunia nenurodo, ka
da Lietuva galėtų įsivesti eurą. Jo vizito 
tikslas esąs aptarti euro įvedimo Lietuvoje 
strategiją ir priemones, o ne paskelbti da
tą. Komisaro teigimu, pagrindine proble
ma išlieka infliacija. Jis kaip EK narys 
taip pat atkreipė dėmesį, kad labiausiai 
infliaciją veikia biudžeto politika, atly
ginimų ir kreditų augimas, akcizai ir ener
getikos kainos.

Kaip jau skelbta, šių metų gegužę Eu
ropos Komisija nusprendė, kad Lietuva 

nėra pasiruošusi prisijungti prie euro zo
nos, nes infliacija buvo didesnė nei ES 
sutartyje numatyta pamatinė vertė, ir buvo 
tikimasi, kad ji ir ateityje didės. Neseniai 
finansų ministras Zigmantas Balčytis 
pareiškė, kad euras Lietuvoje gali būti 
įvestas tik 2010 metais ar net vėliau. Pasak 
jo, tam, kad eurą įsivestume 2009 metais, 
jau nuo kitų metų reikėtų priimti “labai 
daug drastiškų sprendimų”. Tarp tokių 
sprendimų ministras paminėjo smarkų ci
garečių ir degalų akcizo didinimą. “Taip 
pat turėtume atsisakyti daugiau negu 2 
mlrd. litų įvairių išlaidų, kad galėtume 
subalansuoti savo biudžetą ir turėti deflia- 
cinį tam tikrą procentą, kuris nusvertų 2008 
m. infliaciją, nes tuo metu vyks priėmimas 
į euro zoną”, - pabrėžė Z. Balčytis.

Vilniaus oro uostui -15 metų
(ELTA) .Vilniaus oro uostas, po Nepri

klausomybės tapęs tarptautiniu, šiemet 
švenčia 15 metų sukaktį. 1992 metais šis 
oro uostas aptarnavo vos 248,000 keleivių. 
Šiemet planuojama, kad per pagrindinius 
valstybės vartus (Vilniui tenka per 90 % 
visų Lietuvos keleivių rinkos) atvyks arba 
išvyks beveik pusantro milijono žmonių. 
Šiais metais tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste rekonstruota nauja riedėjimo tako 
žiburių sistema, įrengtos 5 naujos orlai
vių stovėjimo aikštelės (jų dabar yra 45). 
Oro uoste kyla naujasis keleivių termi
nalas, kurio projektinė vertė - per 100 mln. 
litų. Terminalas bus baigtas statyti kitų 
metų spalį.
Lietuvoje- pratybos “Amber Sea”

(ELTA). Lietuvos teritoriniuose vande
nyse prasidėjo ir iki spalio 7 d. tęsis di
džiausi šiais metais minų paieškos ir lik
vidavimo laivų mokymai “Amber Sea 06”, 
kuriuos rengia ir kuriems vadovaus Lietu
vos karinės jūrų pajėgos. Pratybose dalyvaus 
NATO minų paieškos ir likvidavimo laivų 
junginys, kuriam vadovauja Vokietijos
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(ELTA). Ruošdamasi vizitui Lietuvo
je, Anglijos karalienė Elžbieta II išreiškė 
vienintelį pageidavimą - susitikti ir pa
bendrauti su kuo daugiau Lietuvos žmo
nių, iš jų sužinoti apie Lietuvos istoriją ir 
dabartį, sakė spaudos konferencijoje 
Didž. Britanijos ambasadorius Lietuvoje 
Colin Roberts.

Pirmojo valstybinio vizito į tris Balti
jos šalis atvykstanti Anglijos karalienė Vil
niuje viešės spalio 16-18 dienomis, tačiau 
visi programos renginiai vyks spalio 17-ąją. 
Karalienės iškilmingas sutikimas vyks 
Prezidento rūmuose, kur Elžbieta II ir Pre
zidentas Valdas Adamkus pasikeis dova
nomis ir valstybiniais apdovanojimais. Vė
liau monarche dalyvaus vainikų padėjimo 
ceremonijoje Antakalnio kapinėse, kur 
susitiks su žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
artimaisiais ir tarptautinių misijų kariais.

Lankydamasi Seime, karalienė pasakys 
vieną svarbiausių šiam vizitui parengtų 
savo kalbų ir domėsis Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo istorija. Vėliau ji vyks į 
Rotušės aikštę susitikti su Vilniaus ir vi
sos Lietuvos žmonėmis, o po šio susitiki
mo dalyvaus ambasadoriaus priėmime 
Rotušėje, kur ją sveikins ir kviestiniai jos 
bendraamžiai Lietuvoje. Dabar Lietuvoje 
uoliai ieškoma jos amžiaus asmenų, ku
riems suteikti garbę su ja šnekučiuotis.

Elžbieta II lankysis ir Vilniaus univer
sitete, kur susitiks su studentais bei jaunais 
mokslininkais. Atskira programa numa
toma karalienės vyrui Edinburgo kuni
gaikščiui Filipui. Jis dalyvaus pristatant 
Tarptautinių jaunimo apdovanojimų 
programą Vilniaus universiteto Botani-

Freiburgo meno mokykla - parodoje
(ELTA). Lietuvos dailės muziejus ren

gia jubiliejinę Freiburgo dailės ir amatų 
mokyklos dėstytojų ir mokinių kūrinių 
parodą. Antradienį, spalio 4 d., Vilniaus 
Radvilų rūmuose buvo atidaryta didelė 
ekspozicija skirta šios lietuviškosios me
no mokyklos įkūrimo 60-mečiui.

Parodoje pristatoma per 200 kūrinių - 
Freiburgo meno mokyklos įkūrėjų, dės
tytojų ir auklėtinių tapybos, grafikos, 
skulptūros, taikomosios dailės darbų, 
mokyklos veiklą atspindinčių archyvinių 
dokumentų, fotografijų, knygų, katalogų, 
kitų spaudinių.

Po karo, apdaužytame Vokietijos mies
te Freiburgc dailininkas Vytautas Kazi
mieras Jonynas karo pabėgėliams iš Lie
tuvos 1946 m. įkūrė Dailės ir amatų mo
kyklą, kuri buvo vienintelė Vokietijoje vei
kusi lietuvių meno įstaiga. Joje mokėsi 
žymiausi išeivijos dailininkai, dėstė geriau
si meno specialistai.

Daugiausia šios mokyklos dėstytojų ir 
auklėtinių dailės kūrinių yra sukaupta Lie
tuvos dailės muziejuje Vilniuje, Naciona

Airi j Oj C užpuolė lietuvius sprogstamosios medžiagos. Kolkas niekas
Lisbourne mieste (Šiaurės Airija) buvo nenukentėjo.

užpulti trys namai, kuriuose gyvena lie- Tai ne pirmas kartas, kad Š. Airijoje buvo
tuviai. Per prieš svetimšalius nukreiptas užpulti lietuvių emigrantų namai. Neseniai 
atakas buvo daužomi langai ir mėtomos. . nukpntęjpdųliettiyiiįnamaįĘel£a.się.,..

Anglijoskaralienė Elžbieta II.

kos sode ir sveikins jaunus verslininkus 
Britų Tarybos biure.

Oficialiąją karališkosios poros prog
ramą spalio 17-osios vakarą užbaigs 
valstybinis banketas Prezidento rūmuose. 
Spalio 18-osios ryte Elžbieta II išvyks tęsti 
valstybinio vizito į Rygą.

Kaip paaiškino britų ambasadorius, 
“Pirmuoju savo vizitu į Lietuvą per visą 
Anglijos monaichijos istoriją karalienė 
siekia sužinoti apie Lietuvos pasiekimus 
nepriklausomybės laikotarpiu, pažinti šią 
šalį kaip savo partnerę Europos Sąjungo
je ir NATO, sustiprinti valstybinius ryšius 
tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos”. 
Pasak jo, karalienę šio vizito metu Lietu
voje lydės per 160 žurnalistų, iš jų 40-už
sienio žiniasklaidos atstovų. Svarbiausius 
Elžbietos II susitikimus ir kalbas tiesiogiai 
transliuos Lietuvos televizija. □ 

liniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 
Kaune, Antano Mončio namuose-muzie
juje Palangoje, Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių galerijoje “Židinys”, Lietuvos 
literatūros ir meno archyve, Lietuvos na
cionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Lietuvos dailės muziejaus parodoje 
išryškėja nauji lietuvių dailės istorijos as
pektai, atsiskleidžia sudėtingomis sąly
gomis svetur išsaugotas ir sugrąžintas į 
Lietuvą mūsų kultūros palikimas. Paro
doje eksponuojami mokyklos direktoriaus 
Vytauto Kazimiero Jonyno, dėstytojų 
Viktoro Vizgirdos, Adomo Galdiko, Te
lesforo Valiaus, Adolfo Valeškos, Vytauto 
Kasiulio, Anastazijos ir Antano Tamošaičių 
ir kt. kūriniai. Mokyklos auklėtinių kūry
bai atstovauja Albino Elskaus, Elenos 
Gaputytės, Vytauto Igno, Antano Mončio, 
Elenos Urbaitytės, Romo Viesulo ir kitų 
garsių išeivijos dailininkų tapybos, gra
fikos, skulptūros, vitražo darbai.

Jubiliejinė paroda “Freiburgo dailės ir 
amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai” 
Radvilų rūmuose veiks iki lapkričio 19 d.

Tai ne pirmas kartas, kad Š. Airijoje buvo
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paKs Trumpai iš visur
♦ Spalio 1d. pa
lestiniečių Hamas 
vyriausybės sau
gumo daliniai 
šūviais išsklaidė 
Gazos ruože pro
testuojančius vals
tybės tarnautojus, 
reikalavusius jų 
seniai neišmokė
tų algų.

Prasidėjus susišaudymui tarp Hamas ir 
Fatah palestiniečių frakcijų žuvo devyni 
žmonės.
♦ Spalio 2 d. Gruzijos vyriausybė ofi
cialiai Tbilisi perdavė keturis rusų kari
ninkus, suimtus už šnipinėjimą, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organiza
cijos pareigūnams. Išlaisvinti karininkai 
spalio 3 d. atvyko į Maskvą. Rusija tačiau 
nutraukė susisiekimą su Gruzija oro, jū
ros ir žemės keliu.
♦ Spalio 2 d. šių metų Nobelio medici
nos premija buvo paskirta dviems ame
rikiečių mokslininkams, Andrew Fire ir 
Craig Mello, už jų genetinius tyrinėjimus.
♦ Spalio 3 d. Nobelio fizikos premija pa
skirta JAV mokslininkams John Mather ir 
George Smoot, už jų darbus išaiškinant 
visatos pradžią.
♦ Spalio 3 d. Šiaurės Korėja paskelbė, kad 
ji ruošia pirmą savo branduolinių ginklų 
bandymą. Šis pareiškimas iššaukė protestų 
bangą visame pasaulyje.
♦ Spalio 4 d. šių metų Nobelio chemijos 
premija buvo irgi paskirta JAV moksli
ninkui Roger Kornberg už genų klasifi
kavimo ląstelėse proceso aprašymą.
Šis Stanford universiteto profesorius tę
sia šeimos tradicijas. Jo tėvas Arthur 
Kornberg 1959 metais laimėjo Nobelio 
medicinos premiją už genetinius tyri
nėjimus.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
karinių jūrų pajėgų komandoras Andreas 
Stricker. Junginį sudaro lOkarinių laivų iš 
devynių NATO šalių: Lietuvos, Vokietijos, 
Danijos, Belgijos, Olandijos, Estijos, Nor
vegijos, Lenkijos ir Didžiosios Britanijos.

Pratybų metu bus ieškoma nuo pasau
linių karų ir pokario laikotarpiu jūroje 
likusių torpedų, minų, giluminių ir avia
cinių bombų ar kitų sprogmenų. Laivų 
įgulos atliks šaudymo, kovos už laivo gy
vybingumą, skęstančiųjų gelbėjimo, navi
gacijos, sąveikos su orlaiviais ir kt. pratimus.

Prezidentas lankėsi Lenkijoje
(ELTA). Lietuvos ir Lenkijos bendra

darbiavimo deklaracija, kurią rugsėjo 29 d. 
pasirašė Varšuvoje su darbo vizitu viešintis 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir 
Lenkijos Prezidentas Lcch Kaczynski, 
paspartins bendrų energetinių projektų 
įgyvendinimą, leis užtikrinti didesnį abie
jų valstybių energetinį saugumą ir skatins 
bendradarbiavimą kultūros, mokslo ir švie
timo srityse, jaunimo dialogą.

Abu prezidentai taip pat dalyvavo pro
tokolo dėl Lietuvos ir Lenkijos energetinių 
sistemų sujungimo ir bendradarbiavimo 
energetikos srityje pasirašymo ceremoni
joje. Šiuo dokumentu patvirtinamas abiejų 
valstybių įsipareigojimas artimiausiu me
tu imtis kurti bendrą Lietuvos ir Lenkijos 
įmonę, kuri pradėtų projektuoti, statyti ir 
įgyvendinti elektros tilto projektą. V. 
Adamkus taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra 
pasirengusi statyti naują modernų ir sau
gų atominės elektrinės reaktorių ir išlikti 
atominę energetiką plėtojančia valstybe. 
Jis pakvietė Lenkiją prisijungti prie šio

CfJt'tK. ■ -r.---
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♦ Irako sveikatos ministerija skelbia 
mėnesinius mirčių ir susirgimų statistinius 
duomenis.
Spalio 4 dienos raporte rugsėjo mėnesį 
Irake buvo nužudyta 2667 civiliai, 2994 
žmonės buvo sužeisti.
♦ Spalio 5 dieną Irako vidaus reikalų 
ministerija paskelbė, kad suspenduos visą 
8-tą policijos brigadą. Gauta daug skun
dų, kad uniformuoti brigados nariai ma
siškai grobia ir žudo savo priešus sunitų ir 
šiitų vendetoje. Brigada veikia Bagdade. 
Apie 1200 brigados policininkų turės vėl 
pereiti per apmokymo procesą.
♦ Spalio 5 dieną NATO pajėgos Afganis
tane perėmė iš JAV atsakoriiybę už taikos 
palaikymą visame krašte. Jau anksčiau 
NATO kontrolėje buvo taikos pajėgos 
Kabule bei šiaurės, vakarų ir pietų 
Afganistane. Dabar JAV kariai rytiniame 
Afganistane bus irgi pavaldūs NATO 
vadovybei.
♦ Spalio 6 dieną Rusija deportavo apie 
130 areštuotų gruzinų, kaip “nelegalius 
emigrantus”.
♦ Spalio 7 dieną Maskvoje buvo nužu
dyta garsi žurnalistė Anna Politovskaja, 
Rusijos žiaurumų Čečėnijoje kritikė. Ji 
buvo žudiko nušauta grįžtant j savo butą 
iš darbo, pastato vestibiulyje. Ji buvo pa
rašiusi knygą “Nešvarus karas - rusė 
reporterė Čečėnijoje”. Jos vėliausias 
straipsnis apie Čečėnijos padėtį turėjo 
pasirodyti spaudoje spalio 9 dieną.
♦ Spalio 8 dieną naujasis Japonijos 
ministras pirmininkas Shinzo Abe atskri
do į Beidžing pasitarimams su Kinijos 
prezidentu Hu Jintao ir ministru pirmi
ninku Wen Jiabao. Japonija ir Kinija ap
tarė Šiaurės Korėjos planuojamą branduo
linių ginklų bandymą ir pareiškė, kad ne
toleruos tokio iššūkio.

□

Baltijos šalių projekto.
Valdovų rūmų komisijai - 

A.Brazauskas
Premjero Gedimino Kirkilo sprendi

mu yra sudaryta nauja komisija Valdovų 
rūmams, kuriai vadovaus Algirdas Bra
zauskas. Komisijos vardas gan biurokra
tinis : “Valdovų rūmų atkūrimo ir paskir
ties koncepcijos įgyvendinimo komisija”, 
tačiau ji turės sprendžiamąją galią ir tuo- 
mi skirsis nuo Valstybinės kultūros pavel
do komisijos, kuri priklausė Kultūros mi
nisterijai ir buvo tik patariamoji institucija.

“Lietuvos žinios” pastebi, kad žiniasklai- 
doje tuoj pasirodė užuominų, jog naujoji 
komisija tam ir sudaroma, kad A.Bra- 
zauskas, iki šiol Valdovų rūmų statybai 
rodęs išskirtinį dėmesį, ir toliau liktų taip 
vadinamo „monumento Brazauskui” vienas 
iš autorių. Be to, klausiama, kodėl reikėjo 
kurti dar vieną „komisiją ant komisijos”, 
kai visai tiko iš ekspertų sudarytoji Vals
tybinės kultūros paveldo komisija.
Rūpesčiai dėl Lietuvos krepšinio

Gan prastas Lietuvos krepšinio ko
mandos pasirodymas Japonijoje vykusiame 
pasaulio čempionate sukėlė susirūpinimą 
ir Vyriausybėje. Kadangi krepšinis Lietu
voje yra prioritetinė sporto šaka, Premjeras 
Gediminas Kirkilas įpareigojo Sporto de
partamentą atidžiau stebėti finansinių 
klausimų sprendimą, vesti derybas su 
krepšinio specialistais, analizuoti rinkti
nės sudarymo klausimus. Pagrindinė prob
lema, kurią reikės spręsti artėjant 2008 m 
Beidžingo olimpinėms žaidynėms, esą 
kaip sukviesti geriausius žaidėjus į rinktinę. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EHA,BNS,LGITICir“Beniardinai”.

ŽVII CJNT
Kodėl sugrįžę vėl 

važiuoja?
Nors tikslios statistikos nėra, lietuviai 

plūste plūsta i užsienius ieškodami kitokio 
gyvenimo. Kodėl? Apie tai,paprastais žodžiais, 
rašo anonime Daiva B., kurios atvirą rašinį 
išspausdino DELFI žinių agentūra. Red.

* * *
Grįžę iš užsienio lietuvaičiai sunkiai 

adaptuojasi savo gimtojoje šalyje, keikia 
valdžią ir ieško menkiausios progos pa
kelti sparnus visam laikui ar bent jau su
sirasti gerai apmokamą darbą (kad galėtų 
kuo dažniau grįžti į Lietuvą aplankyti čia 
pasilikusias šeimas). Išvykstančių lietu
vaičių lūkesčiai įvairūs - vieni svajoja už
sidirbti naujam automobiliui, kiti butui, o 
tada grįžti į Lietuvą ir susikurti gražų, 
nerūpestingą gyvenimą čia. Tačiau ne visi. 
Yra ir tokių, kurių vienintelis siekis - kuo 
greičiau įsitvirtinti svečioje šalyje ir atsi
gabenti čia savo šeimą.

Jauni žmonės keliauja poromis. Dar 
būdami optimistai svajoja kartu susikurti 
savo ateitį. Pasak atliktų tyrimų, apie ku
riuos galima pasiskaityti spaudoje, kaip 
tik tuomet, kai minėtieji tautiečiai (išsky
rus tuos, kurie išsigabeno ir šeimas) grįžta 
į tėvynę, nusiperka butą ar namą, ima 
ieškotis darbo, kaip tik tada ir prasideda 
visos bėdos. Pasirodo, jog darbą greitai 
susirasti ne taip ir lengva, o jei randa, tai 
palyginę už jį siūlomą atlyginimą ir šypteli, 
ir pykteli, nusispjauna ir ieško toliau.

Kodėl taip yra? Logiška būtų manyti, 
jog tie, kurie išvyko iš šalies vos baigę 
vidurinę mokyklą ar dar mažiau, sunkiai 
susiras gerai apmokamą darbą neturėda
mi jokios profesijos. Sunku ir tiems, kurie 
baigę aukštuosius mokslus iš karto išvyko

K. Prunskienė skatina grįžti
Kaip rašo „Lietuvos rytas”, Dubline 

Lietuvos ambasadoje susirinkusiems lie
tuviams žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė patarė grįžti. „Jei jūs norite tik 
pažinti pasaulį, užsidirbti ir ruošiatės grįž
ti į Lietuvą - nepraleiskite palankiausios 
progos tai padaryti. Uždelsę kelerius metus, 
prarasite puikų šansą pasinaudoti Europos 
Sąjungos parama ir įsitvirtinti gimtinėje“, - 
sakė ministrė. Pasak jos, 2007-2013 m. Lie
tuva turės galimybę panaudoti apie 36 mi
lijardus litų Europos Sąjungos finansinės 
paramos, o beveik pusė jos bus skirta kaimui.

„Jauna ūkininkų šeima, norinti įsikur
ti ir pateikusi tik veiklos, net ne verslo 
planą, gali gauti dovaną - apie 150,000 litų. 
Jei ji dar parengs ir verslo planą, numatys 
perspektyvias investicijas, tie pinigai bus

Ragina atiduoti nelegalius ginklus
Kaip praneša ELTA, nuo spalio 1- 

osios asmuo, nelegaliai įsigijęs ginklų ar 
sprogmenų, vėl turi galimybę išvengti 
baudžiamosios atsakomybės. Tikimasi, 
kad įstatymas sudarys prielaidas pagerin
ti kriminogeninę situaciją, nes, išėmus iš 
civilinės apyvartos neteisėtai laikomus 
ginklus, šaudmenis, sprogmenis, turėtų 
sumažėti nusikaltimų, padarytų naudojant 
minėtus daiktus.

Statistikos duomenimis, nusikaltimų, 
padarytų panaudojant šaunamąjį ginklą, 
mažėjo nuo 1994 iki 2002 metų, tačiau 2003 
ir 2004 metais tokių nusikaltimų užregis
truota daugiau.

Lietuvoje ginklų buvo ir tebėra paly
ginti ne mažai. Pavyzdžiui, 1999 metų lai
kotarpiu gyventojai atidavė 1255 ginklus: 
862 lygiavamzdžius, 288 graižtvinius 
šautuvus, 98‘pistoletus. (revolverius)f >7 - 

į užsienį su mintimi, jog iš pradžių užsi
dirbs Ispanijos apelsinų plantacijose ar 
Didžiosios Britanijos kiaulių farmose, o 
tuomet grįžę susiras darbą pagal specia
lybę ir išsilavinimą.

Lietuvoje nuo „Didžiosios emigraci
jos“ (pavadinkime ją taip) laikų daug kas 
pasikeitė. Negali sakyti, kad darbo nėra, - 
jo tikrai yra. Yra ir gerai apmokamo (bent 
jau mūsų, vietinių lietuvių, suvokimu), ta
čiau niekam nereikalingi nepilną vidurinę 
mokyklą baigę vadybininkai ar prieš 5 
metus administravimo aukštąjį laipsnį įgi
ję vadovai, kurie per visą savo darbo stažą 
tik Didžiosios Britanijos farmų kiaulėms 
tevadovavo. Tokie darbuotojai gali papul
ti tik į kai kurias valstybinio sektoriaus 
smulkiausios grandies darbo vietas arba į 
tėvelio, mamos ar dėdės firmą.

Sakysite, visi geri darbai Lietuvoje per 
pažintis? Sutinku, tačiau ar įdarbinsite 
vadovą, kuris nemoka vadovauti? O kur 
dar darbo užmokestis, kokio norėtų tie 
lietuviai-užsicnicčiai! Ar koks nors darb
davys leis sau tiek mokėti? Žinoma, yra 
visokių išimčių. Tačiau, kaip žinia, jos tik 
patvirtina taisyklę. O taisyklė tokia: di
džioji dalis grįžusiųjų ir vėl kelia sparnus, 
nes kadaise išplėšę save iš Tėvynės, jos jau 
nebeturi, vienintelis matas, kuriuo matuoja 
(juo dažniausiai matuojame ir mes), yra 
pinigai ir gero gyvenimo galimybė. Visi 
žinome, kad, ko gero, nepaisant karų, su
kilimų, žemės drebėjimų, tropinių audrų 
ir kitų nelaimių, geriau yra tuose kraštuo
se, į kuriuos būriais traukia įvairaus plau
ko lietuvaičiai.

O man gerai čia. Gal bijau savo pačios 
išvardintų nelaimių, gal skrydžio lėktuvu 
ar plaukimo keltu... Gal tiesiog nedrįstu 
atplėšti savęs nuo miesto, kuriame gyve
nu... Žodžiu, gal tiesiog dėl visų šių bai
mių... O geriau pagalvojus, man gera Lie
tuvoje, o ir nelabai didelio atlyginimo man 
pakanka... Nors visai norėčiau naujo buto...

daug didesni“, - aiškino K.Prunskienė.
Siūlymas grįžti ir pasiimti Lietuvoje pi

nigus atkreipė jaunosios emigrantų kartos 
dėmesį, rašo „Lietuvos rytas”. Sakoma, 
dauguma lietuvių Airijoje nelaiko savęs 
emigrantais. Jie gyvena ir dirba, bet pri
pažįsta, jog čia yra tik svečiai.

„Airijoje dabar veikia apie 200 lietu
viškų prekių parduotuvių, dirba keli šim
tai lietuvių verslininkų“, - sakė naujai įsi
kūrusios Airijos lietuvių verslo asociacijos 
prezidentas 26 metų Mindaugas Maciu
levičius, kuris turi savo reklamos agentū
rą. Verslininko nuomone, dauguma lietu
vių anksčiau ar vėliau grįš j Lietuvą. Ta
čiau savo galimybes pažinę žmonės sako 
nevažiuosią j tėviškę vėl dirbti už 800 litų 
algą. (“L.r”) 

kitus ginklus. 2000 metais gyventojai 
atidavė 712 ginklų: 416 lygiavamzdžių 
šautuvų, 207 graižtvinių šautuvus, 86 pis
toletus (revolverius), 3 kitus ginklus.

Tuomet, atsižvelgiant į asmenų prašy
mus 630 ginklų buvo užregistruoti juos 
atidavusių asmenų vardu, 13 buvo reali
zuoti atlygintinai, 11 ginklų pritaikyti ko
lekcijoms, 3 ginklai perduoti kariuome
nės nuosavybėn, 11 ginklų perduoti Šau
lių sąjungos nuosavybėn, 44 - valstybės 
nuosavybėn.

Pagal ankstesnius įstatymsus, negalima 
įsigyti ir laikyti didesnio galingumo gink
lų: lokių kaip Makarov, TT sistemų pisto
letų, ginklų šaudančių Para/Luger tipo šo
viniais bei didesnio nei 9 mm kalibro pis
toletų. Kadangi šių ginklų įteisinti nebu
vo galima, tikėtina, kad šių ginklų gyven- 
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Bendruomenės baruose
„Dainava” - verta aplankyti

Pirmosiomis rugsėjo savaitėmis Lie
tuvių Klubo Valdybos nariams žilų plau
kų tikrai padaugėjo, o tie, kurie jų ligtol 
neturėjo, manau, jog šiuo metu jau tikrai 
turi keletu (įskaitant ir šių eilučių autorių).

Dar rugpjūčio pabaigoje buvome 
pasiruošę atverti naujojo Klubo duris. 
Statybos darbai buvo praktiškai baigti, 
personalas pasamdytas ir pasiruošęs dirb
ti, supirktos maisto ir gėrimų atsargos, net 
„Mūsų Pastogėje“ buvo paskelbta, jog 
kavinė pradės dirbti paskutinį rugpjūčio 
sekmadienį.

Deja, ar turėtume kaltinti Murphy dės
nius, ar savo nekantrumą, bet, anot popu
liaraus lietuviško posakio, „neperšokęs 
griovio nesakyk op!”. Įvairūs faktoriai, 
tokie kaip projektuotojų klaidos, staty
bininkų darbo trūkumai ar ne iki galo 
išspręstos pastato, kuriame įsikūrusi 
„Dainava”, problemos sąlygojo tai, kad 
leidimą atverti duris gavome tik likus 
keletui dienų iki Metinio narių susirinki
mo. Na, bet kaip sako protingi žmonės, 
“viskas gerai, kas gerai baigiasi”. Metinis 
susirinkimas įvyko naujojoje „Dainavos“ 
salėje, na o nariai galėjo įvertinti, kokį jau
kų Klubą turi lietuvių bendruomenė.

Malonu, jog Klubo Valdyba pasipildė 
naujais nariais. Kaip jau tikriausiai žino
te, šiemet į direktorius nebekandidatavo 
Kęstutis Skirka, tačiau vietoje jo j koman
dą įsijungė du jauni vyrai - Aistis Bieri ii' 
Paulius Šliogeris. Aistis kartu su Venta 
Protas rūpinsis renginių organizavimu, o 
Paulius prižiūrės „Dainavos“ interneto 
svetainę ir rūpinsis įvairiais reklamos rei
kalais. Lietuvių Klubo prezidentu, kaip ir

Geelong’e - “Multicultural Sunday”
Sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną, 

Geelong Performing Arts Centre įvyko 
daugiakultūrinė popietė, kurią surengė 
Geelong Ethnic Communities Council.

Popietėje Geelong’o lietuvių bendruo
menei atstovavo choras “Viltis”, ansamb
lis “Aidai”, tautinių šokių grupės “Gegu
tė” (vaikučiai) ir “Linas” (vyresnieji”. 
Geelong’o lietuvių dainininkams ir šokė
jams tai buvo lyg generalinė repeticija 
prieš Australijos Lietuvių Dienas, kurios 
įvyks gruodžio pabaigoje Geelong’e.

Įvairūs lietuviški tautodailės dirbiniai 
buvo įspūdingai išdėlioti ant stalo, kad ki
ti galėtų juos apžiurę ti ir pasigrožėti.

Žiūrovėj susirinko virš 300 ir lietuvių 
pasirodymas jiems patiko, nes plojimų 
netrūko. Žiūrovė
Nuotraukoje dešinėje - “Lino” šokėjai 
ruošiasi sušokti “Vestuvinį valsą”. 

Nuotraukoje - Geelong’o lietuvių choras “Viltis” ir dalis vyresniųjų”Lino” šokėjų.

pereitais metais, liko Alis Migus, kuris po 
itin įtempto darbo atidarant Klubą šiuo 
metu atostogauja Europoje. Kęstutis Pro
tas, kuris šiuo metu pavaduoja Alių, kaip 
ir pernai liko sekretoriumi, Arminas Še- 
pokas - iždininku, Petrui Vegiui teko vi
ceprezidento pareigos.

Naujai suformuota Valdyba pasiryžusi 
ir toliau dirbti Klubo bei bendruomenės 
labui, tačiau šiuo metu pats svarbiausias 
uždavinys tiek mums, tiek ir menedžeriui 
Carlos Becerra yra kuo platesnė reklami
nė kampanija, kad pritraukti kiek įmano
ma daugiau naujų aktyvių narių ir lanky
tojų. Šis darbas jau atnešė neblogų re
zultatų, nes iki spalio 5 dienos jau gavome 
daugiau negu 100 naujų prašymų priimti į 
narių tarpą. Tikriausiai jau pastebėjote 
įvairiaspalvius ir akį patraukiančius ba
lionus, plevėsuojančius prie Klubo durų. 
Šią savaitę Bankstowne bus išdalinti keli 
tūkstančiai spalvotų lankstinukų, rekla
muojančių Klubą ir jo restoraną. Visi spa
lio mėnesį įstoję nauji nariai dalyvaus lo
terijoje, kurioje bus galima laimėti $500 
vertės piniginį prizą. Taip pat šį mėnesį 
bus galima papietauti ir išgerti itin pa
lankiomis kainomis, prasidedančiomis 
nuo $10 kainuojančio valgio ir gėrimo 
komplekto. Carlos planuoja netrukus 
pradėti savaitinę loteriją mėsos prizams 
laimėti, o kiek vėliau - ir populiarųjį 
KENO.

Norime taip pat narius informuoti, jog 
bare jau prekiaujame puikiu ir jau ne vien 
Lietuvoje žymiu bei mėgstamu “Švyturio 
Extra” alumi, taip pat “Krupniku” ir kelių 
rūšių lietuviška degtine.

Taigi, šiuo metu jau galime nariams 
pasiūlyti visai nemažai, o ateityje pramogų 
asortimentas dar labiau išsiplės. Platesnė 
informaci ja apie tai - Klubo skelbimuose 
paskutiniame „Mūsų Pastogės” puslapyje.

Tuo pačiu noriu paraginti visus lie
tuviškosios bendruomenės narius ne tik 
aktyviai lankytis, bet ir pareklamuoti 
„Dainavą“ visiems, kuriuos pažįstate. Pra
šau Jūsų visų pagalvoti ir kaip į unikalią 
galimybę pristatyti savo kaimynams, 
bendradarbiams ar šiaip pažįstamiems 
mūsų puoselėjamą lietuviškąją kultūrą. 
Patikėkit, jog ne kiekviena Australijos

Alio Migaus nuotrauka.Sydnėjaus Lietuvių Klubas. Biblioteka.

Bibliotekos naujienos
Biblioteka naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” jau atidaryta. Kviečiame 

skaitytojus apsilankyti ir pasidžiaugti mūsų gražia patalpa. Turim naujų knygų ir lietu
viškų kalėdinių atviručių - sveikinimų.

Pagrerbiant bibliotekos steigėją Česlovą Liutiką (1973), biblioteka vadinama jo vardu.
Biblioteka veikia sekmadieniais nuo 1 vai. p. p. iki 3 vai. p. p. Bibl. inf.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$150,000 - K. Butkus ($800,360) 
$50 - V. Aukštiejus ($860) 

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija Ine. praneša, 
kad spalio 15 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, naujajame

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne įvyks Draugijos 

metinis susirinkimas.
Prašome gausiai dalyvauti. Labai laukiame atvykstant ir naujų narių. 
Primename, kad Engadine vėl švęsime “Melbourne Cup” dieną.

SLMSGD Valdyba

etninė bendruomenė gali pasigirti turinti 
tokios aukštos kokybės centrą, kuriame 
galima pasivaišinti unikaliu lietuvišku 
maistu, alumi ar stipriaisiais gėrimais, 
susipažinti su meniniais dirbiniais.

Tikimės, kad ateityje biblioteka galės 
pasiūlyti anglų kalba išleistus leidinius, 
pristatančius Lietuvą. Tad kiekvienas ben
druomenės narys turėtų būti Lietuvių 
Klubo, o tuo pačiu ir lietuviškosios kul
tūros „ambasadoriumi“. Padėkite austra
lams susipažinti su Lietuva.

Petras Vegys
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

$50 - E. Margan-Marganavičius 
($365)

21 m. tėvo mirties sukakčiai pažymėli 
$20 - Z. Prašmutaitė ($370) 
a.a H. Gaškienės atminimui: 
$20 - Z. Pranekūnienė ($590)

B. Prašmutaitė ($2995)
$10 - M. Sodaiticnė ($600)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata 

ALF iždininkas
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Lietuva iš arti _____________
Iš nesenos istorijos

Kaip buvo parvežtas Mykolas Burokevičius
Lietuvoje apkaitintas ir tarptautinės policijos ieškomas Viktor Uspaskich dabar gyvena 

Rusijoje. Neaišku, ar Rusijos teisėsauga j j atiduos Lietuvai. Šia proga Lietuvoje yra prisi
menamas kitas atvejis, kai Lietuvos pareigūnai iš Baltarusijos parsivežė Mykolą Burokevi
čių ir Juozų Jermalavičių - kompartijos veikėjus, kurie kadaise buvo apkaltinti dėl Sausio 
13 dienos (1991 m.) įvykių, kai gindami Nepriklausomybę Vilniuje žuvo keliolika patriotų. 
Apie šių dviejų asmenų atsivežimų Lietuvon prakalbo Generalinės Prokuratūros tardytojas 
Kęstutis Betingis, kuris asmeniškai dalyvavo toje operacijoje. Red.

1994-ųjų sausio 15 dieną Lietuvos sie
ną kirto nedidelis „Peugeot“ markės au
tomobilis -juo po pustrečių metų paieškų 
iš Minsko j gimtinę buvo pargabenti du 
kruvinųjų 1991 metų sausio įvykių orga
nizatoriai, Lietuvos komunistų partijos 
veikėjai Mykolas Burokevičius ir Juozas 
Jermalavičius.

Perversmininkus padedamas Prokura
tūros vairuotojo ir dviejų Lietuvos polici
jos pareigūnų parvežė Kęstutis Betingis. 
Baltarusiai, dar prieš kelias dienas žadėję 
lydėti sulaikytuosius iki sienos, paskutinę 
akimirką atsisakė tai daryti.

Netrukus ir Baltarusijos, ir Rusijos in
formacinėse priemonėse pasipylė prane
šimų, kad M. Burokevičius ir J. Jermala
vičius, kaltinti 1991 metų sausį-rugpjūtį 
rengę sąmokslą nuversti teisėtą Lietuvos 
valdžią bei bendrininkavus įvykdant tyči
nę žmogžudystę, buvę Lietuvos išvogti.

„Jokių pagrobimų nebuvo. Tai buvo 
bendras Lietuvos, Baltarusijos. Rusijos ir 
kiti) valstybių specialiųjų tarnybų ir teisė
saugininkų darbas, remiantis teisinės pa
galbos sutartimi bei susitarimu su Balta
rusijos prokuratūra. Reikia apgailestauti, 
kad vėliau tai daryti sekėsi sunkiau, bet tuo 
metu bendradarbiavimas buvo veiksmin
gas. nes dirbo patriotų iš visų valstybių, 
maniusių, kad nusikaltimą valstybei pada
rę asmenys negali išvengti atsakomybės“, - 
savaitraščiui „Panorama“ pasakojo šiuo 
metu Kauno apygardos prokuratūrai va
dovaujantis K. Betingis.

M. Burokevičius, padedamas sovietų 
armijos Vilniaus garnizono karininkų, iš 
Lietuvos paspruko iš karto po nepavyku
sio 1991 metų nigpjūčio 22 d. Maskvos 
pučo. Tą dieną Lietuvos generalinė proku
ratūra išdavė sankciją sulaikyti Lietuvos 
komunistų partijos vadovus, tačiau jųdvie
jų beieškant, o vėliau besiderant dėl išda
vimo - prabėgo beveik treji metai.

Lietuvos teisėsaugininkai, sausio 13- 
osios žudynių ir planuoto perversmo ren
gimo tyrimą pradėję dar 1990-aisiais, turė
jo duomenų, kad beveik visi įtariamieji 
pasislėpė už Lietuvos ribų - kas Rusijoje, 
kas Baltarusijoje, kai kurie įsikūrė visai 
šalia mūsų šalies pasienio.

„Esminis paieškos persilaužimas įvy
ko pralaimėjus Maskvos pučui. Tada ir 
Rusijos, ir Baltarusijos teisėsaugos insti
tucijos bei specialiosios tarnybos su mumis 
pradėjo aktyviai bendradarbiauti. Pažan
gioji Rusijos, Baltarusijos visuomenė jau
tė, kad ir jų šalyse gali įvykti apsivalymas. 
Tuo metu teisinė bazė nebuvo iki galo reg
lamentuota. tad daugeliu atveju veikėme 
vedami bendrų pažinčių ir bendro noro, 
kad perversmininkai sulauktų atsakomy
bės“,- aiškino K. Betingis.

Dar 1993 metų pabaigoje Rusijoje lei
džiamas laikraštis „Literatumaja gazeta“ 
(„Literatūrinis laikraštis“) atkreipė dėme
sį į „Baltarusijoje įsikūrusį komunistų 
draustinį“. „Baltarusijos teritorijoje slaps
tosi kitos valstybės komunistų partijos 
vadovai Burokevičius, Švedas. Gyvena be 
rūpesčių, kaip draustinyje, nors savo valsty
bėje yra patraukti atsakomybėm už nu
sikalstamą veiklą“, - rašė Rusijos leidinys.

1994-ųjų pradžioje Lietuvos pareigū
nai jau turėjo pakankamai duomenų apie
---------------------------------------------------------- -  teisinės pagalbos prašymą, bet jau tik iš 
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Mykolas Burokevičius.

Juozas Jermalavičius.

Baltarusijoje besislapstančius perversmi
ninkus. Tų metų sausio 11 d. į Baltarusijos 
generalinę prokuratūrą išvykę Lietuvos 
generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, 
prokuroras Kęstutis Vagneris ir K Betingis 
vežėsi dvylikos asmenį), dalyvavusių sausio 
įvykiuose ir prisiglaudusių kaimyninėje 
šalyje, sąrašą.

Jame buvo ne tik M. Burokevičiaus ir J. 
Jermalavičiaus, bet ir generolo Vladimiro 
Uschopčik’o, sausio 13-osios karinio per
versmo metu vadovavusio Vilniuje dislo
kuotai sovietų kariuomenės motošaulių 
divizijai, kitų Lietuvos komunistų parti
jos veikėjų bei sovietinių draugovininkų 
pavardės. Baltarusijos pareigūnų buvo praš
oma vykdyti teisinės pagalbos prašymą - 
tokia sutartis su šia valstybe buvo pasirašy
ta dar 1993 metų spalį.

Lietuvos prokurorai teiravosi, ar vado
vaujantis teisinės pagalbos sutartimi jų nu
rodyti asmenys bus išduoti Lietuvai. Tada 
Baltarusijos atstovai pareiškė, kad oficia
lios minimų asmenų paieškos jokių rezul
tatų nedavė, bet jeigu 1 .ietuvos teisėsaugos 
institucijos žino ieškomųjų buvimo vietą - 
kliūčių juos sulaikant nebus. Susitarimą 
Baltarusijos generalinio prokuroro pava
duotojas patvirtino savo parašu.

Sausio 14 d. į Minską išvyko keturi Lie
tuvos teisėsaugininkai, vadovaujami K. 
Betingio. Važiavo nedideliu „Peugeot“ au
tomobiliu. mat buvo sutarta, kad Lietuvos 
nurodytus asmenis sulaikys Baltarusijos 
pareigūnai. Jie turėjo perversmininkus ir 
atvežti iki Lietuvos-Baltarusijos sienos.

„Deja, jau nuvykę j Baltarusiją pajutome, 
kad kažkas negerai. Nebegalėjome rasti 
generalinio prokuroro pavaduotojo, su ku
riuo buvo tartasi prieš kelias dienas. Per 
pietus mums buvo paaiškinta, kad operaci
ją vykdyti paskirta Baltarusijos vidaus rei
kalų ministerijai. Man teko ten vykti ir ke
lias valandas sėdėti prie ministro durų - 
laukti, kol jie priims sprendimą, ką daryti. 
Vėlai vakare - jau buvo sutemę - gavome 
patvirtinimą, kad baltarusiai imasi vykdyti 

dalies“,-pasakojo K. Betingis.
Tą dieną baltarusiai jau visiškai nebe

kalbėjo apie V. Uschopčik’o išdavimą, ne
tiesiogiai atsisakė ieškoti kitų - sąraše li
ko tik M. Burokevičius ir J. Jermalavičius.

Operacija buvo pradėta vykdyti sausio 
15-osios rytą. Išvakarėse lietuviai Balta
rusijos vidaus reikalų ministerijos parei
gūnų grupėms pateikė duomenų apie ieš
komų asmenų buvimo vietas. Iš ryto jas 
patikrinus M. Burokevičius ir J. Jermalavi
čius buvo sulaikyti Baltarusijos pareigūnų 
ir pristatyti į Minsko milicijos valdybą. Ten 
juodu perėmė lietuviai.

„Kas vyksta, juodu suprato tada, kai 
buvo atvesti į milicijos būstinę ir aš pasiti
kęs lietuviškai pasisveikinau. Dar liko įs
pūdis: su lapine kepure ateina ar M. Bu
rokevičius, ar J. Jermalavičius, įtariai pasi
žiūri į mane, civiliai apsirengusį. Kai pa
sakiau „labą dieną“, pratarė: „Viskas aišku,

Nesutariama del lėktuvo Prezidentui
Diskusijos dėl Lietuvos Prezidento 

kelionėms skirto lėktuvo pirkimo prasi
dėjo tik atkūrus nepriklausomybę, tačiau 
valstybiniams vizitams skirto specialaus 
orlaivio šalies vadovas neturi iki šiol. Dvi 
kadencijas nuosavo lainerio laukusiam 
Prezidentui Valdui Adamkui teks tenkin
tis nauju, bet visgi kariniu lėktuvu, kuris 
neatitinka valstybės lyderiui ilgo skrydžio 
metu reikalingų darbo ir poilsio sąlygų

Lietuva turi tik vieną didesnėms dele
gacijoms skraidinti tinkamą lėktuvą. Tei
giama. kad jis yra ir moraliai, ir techniškai 
atgyvenęs. Tad Lietuvos delegatams nuolat 
tenka arba nuomotis orlaivius, arba sėsti į 
kiti) valstybių lėktuvus, arba skristi komer
cinių oro linijų lėktuvais kartu su papras
tais keliautojais.

Apkartęs prezidento skrydis į Kiniją 
(kai dėl oro linijų sutrikimo Prezidentas 
suvėlavo visą dieną) yra ne vienintelis ne
malonus įvykis per Lietuvos prezidentų 
keliones. Anekdotinės istorijos apie at
sitiktinai nuo kitų malonės priklausančius 
aukščiausius Lietuvos valstybės pareigū
nus sklando jau senokai.

Plačiai nuskambėjo istorija, kai pra
ėjusių metų pavasarį iš bendrovės „Aurela“ 
lėktuvo Romoje išlipusiems septyniems 
aukščiausio rango mūsų valstybės parei
gūnams teko raudonuoti: mūsiškius suti
kusieji palaikė į popiežiaus Jono Pauliaus 
II laidotuves atvykusiais neegzistuojan
čios „Aurelos“ valstybės delegatais.

Prieš kelerius metus Lenkijoje sugedus 
V. Adamkų atskraidinusiam lėktuvui, pa
gelbėjo tuometis Lenkijos vadovas Alek
sander Kwašniewski-jis paskolino savo 
lainerį. Lietuvos Prezidentas ne kartą į ofi
cialius priėmimus buvo priverstas skristi 
Ukrainos orlaiviu. Pernai aplankyti karių 
į Afganistano Goro provinciją jis skrido 
lėktuvu „An-74“, ant kurio šono puikavo
si Ukrainos valstybinė vėliava, 'fliomet V. 
Adamkų sutinkantys pareigūnai sutriko 
pamanę, kad atskrido kuris nors Ukrainos 
vadovas.

Savaitraščio „Panorama“ kalbinta Pre
zidento atstovė spaudai irgi pažymėjo, kad 
skraidymas nuomojamais lėktuvais vargi
na. „Išsinuom jjus lėktuvą į vieną pusę nėra 
tiksliai žinoma, kada teks grįžti. Be to, 
dažnai tenka po keletą valandų laukti kito 
skrydžio tarpinėse stotelėse. Įsivaizduokite, 
iki Berlyno skrendi išnuomotu orlaiviu, iš 
šio miesto j Dresdeną - Vokietijos valsty
biniu lėktuvu. Iš ten nedideliu septynių vie
tų išnuomotu lėktuvu -į Londoną“, -pasa
kojo R. Grumadaitė.

Prezidento įstatymo 18 straipsnyje, nu- 
statančiame šalies vadovo valstybinį aprū
pinimą ir aptarnavimą, įrašyti ne tik du 
automobiliai, bet ir specialios paskirties 
lėktuvas. Jau šešerius metus Lietuvos va
dovai tokio lėktuvo neturi: 1994 m. tuo
metinio Prez. Algirdo Brazausko iniciatyva 
nupirktas nedidelis 21 metų senumo lėk

kas čia dabar vyksta“, - savaitraščiui „Pa
norama“ pasakojo K. Betingis.

K. Betingis prasitarė, kad vykdami į 
Baltarusiją lietuviai turėjo ir atsarginį pla
ną, kaip reikėtų veikli, jeigu iškiltų nenu
matytų aplinkybių. „Šiandien galiu pasa
kyti tik tiek: tuo metu Minske, be mūsų, 
buvo ir daugiau žmonių, pasirengusių rea
lizuoti kitą planą. To neprireikė, tačiau ir 
ne iki galo įvykdėme užduoti - visų nc- 
parvežėme“, - aiškino prokuroras.

Sulaikytųjų perdavimo procedūra įvy
ko akimirksniu: Lietuvos teisinės pagal
bos prašymą vykdę baltarusiai paaiškino 
neturintys duomenų, kad M. Burokevičius 
ir J. Jermalavičius yra jų šalies piliečiai, 
todėl patvirtino juodu atiduodantys. „Bet 
susitarimo palydėti iki sienos jie jau ne
silaikė. Jau buvo kilęs negeras šurmulys, 
su mumis ne itin norėjo bendrauti ir leido

Nukelta Į 7 psl.

tuvas „Jetstar“ buvo nuostolingas, todėl 
2000-ųjų pradžioje parduotas už mažesnę 
nei likutinė vertė kainą. Anuomet visuo
menės pasipiktinimą sukėlė tai, kad devy
nių vietų orlaivis, įskaitant atsargines dalis 
ir lakūnų mokymus, kainavo 10 mln. litų, 
nors, ekspertų teigimu, jo rinkos vertė buvo 
perpus mažesnė. Tada lėktuvo pirkimui 
tarpininkavo JAV žydų kilmės lietuvis, 
kuris tuo metu vadovavo A.Brazausko 
prezidentinei kampanijai JAV-ijose.

Rolandui Paksui tapus Prezidentu, vėl 
imta dairytis šalies vadovo reikmėms skir
to lėktuvo. Tuo metu buvo teigiama, esą 
šiam tikslui gali būti skirtas bendrovei Lie
tuvos avialinijoms priklausantis 120 vietų 
lėktuvas „Boeing 737-200“, pagamintas 
1982 m. pabaigoje. Tačiau ketinimų atsi
sakyta paaiškėjus, kad šis lėktuvas dėl 
skleidžiamo didžiulio triukšmo negalėtų 
leistis Europos Sąjungos šalių oro uostuose.

Dabar, buvęs Lietuvos kariuomenės va
das gcn. maj. Jonas Kronkaitis savaitraš
čiui „Panorama“ sakė, kad Lietuvai turėti 
prezidentinį lėktuvą būtų per didelė pra
banga. „Tokius lėktuvus turi tik didelės 
valstybės. Mano manymu, lai veikiau šalies 
statuso, o ne patogumo ir ekonominio 
išskaičiavimo klausimai. Įsigyti nuosavą 
lėktuvą tikrai nebūtų pigiau nei nuomotis 
ar skraidyti reisiniais orlaiviais. Žinia, ne
užtenka nusipirkti lėktuvą - jį dar reikia 
išlaikyti, o tai itin brangu: įskaičiuokite 
įgulą, infrastruktūrą, technikos specialistus, 
nuolatinę lėktuvo priežiūrą ir eksploata
ciją“,-aiškino J. Kronkaitis.

Netylant diskusijoms, ar verta pirkti 
aukštų pareigūnų vizitams skirtą lėktuvą, 
pernai rudenį buvo priimtas politinis spren
dimas suderinti šį pore ikį su būtinybe ka
rinėms oro pajėgoms (KOP) turėti kelis 
šiuolaikinius karių ir karinių krovinių ga
benimui skirtus orlaivius. Pirmas Italijoje 
pagamintas, nesunkiai ir pakankamai 
greitai iš krovininio j keleivinį perdaromas 
lėktuvas, kuriuo galės skraidyti Preziden
tas. Lietuvą turėtų pasiekti lapkričio pabai
goje. Nepaisant to, Prezidento aplinka 
planus šalies vadovą skraidinti kariniu 
lėktuvu vertina skeptiškai. V. Adamkaus at
stovė spaudai R. Grumadaitė teigė, kad 
naujųjų lėktuvų salono įranga su Preziden
tu derinta nebuvo. Kiek anksčiau pats 
Prezidentas žiniasklaidai sakė, kad šiuose 
kariuomenės lėktuvuose tikisi sąlygų po
ilsiui ir darbui. „Manau, jei jau tie lėktuvai 
bus. jie turi būti paruošti taip, kad juose 
būtų galima dirbti, būtinos komunikacijos 
ir poilsio priemonės ilgesniems skry
džiams“, - kalbėjo V. Adamkus.

Atrodo, kad šiems Prezidento lūkes
čiams nelemta išsipildyti. Nors pagal rei
kalą svarbių asmenų salone bus galima 
prijungti modernias komunikacijos prie
mones ir įrengti internetą, daugiau prezi
dentinio lygio darbo ir poilsio sąlygų tikėtis 
neverta. (Pagal “Panoramą”)
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Iš ekspedicijos po Sibirą sugrįžus
Čikaga-Vdnius-Maskva-Syktyvkaras-Vorkida-Inta ir atgal - tokiu maršrutu 12 dienų 

keliavo projekto „Misija: Sibiras“ trečiosios grupės dalyvis čikagiškis Justinas 
Riškus, sutikęs pasidalinti kelionės įspūdžiais su “Amerikos Lietuvio” žurnaliste Da
lia Cidziką ite. Perspausdiname jų pokalbį. Red.

Emigrantai perka nekilnojamą turtą

Žinoma, kad Rusijos 
ambasada Lietuvoje ne
išdavė vizų antrajai „Mi
sija: Sibiras“ ekspedici
jai Ar jūsų grupei nekilo 
jokių problemų dėl vizų?

Ne, nebuvo jokių 
problemų. Visi mūsų 
ekspedicijos dalyviai 
gavo vizas.

Papasakok detaliau 
apie aplankytas vietas 
ir nukeliautą atstumą.

Iš Vilniaus skridome 
(Maskvą, iš ten - j Syk- 
tyvkarą. Po poros dienų 
-į Vorkutą, kurijai: yra 
už poliarinio rato. Iš Vor
kutos su traukiniu - j In
tą. Ten aplankėme kaimus. Iš ten - atgal į 
Syktyvkarą. Visa ekspedicija truko 12 
dienų.

Ar teko daug keliauti pėsčiomis?
Daugiausia važiavome autobusu. Vor

kutoje vieną dieną ėjome 15 km pėsti.
Vienas iš jūsų kelionės tikslų buvo ap

lankyti lagerius. Ar ten dar yra tokių iš
likusių?

Dauguma jų jau neišlikę. Pavyzdžiui, 
Vorkutoj tik supuvę medžiai likę. Vienoj 
vietoj lageriai dar yra išlikę, bet po 20 metų 
ir ten jau nieko neliks.

Ką dar darėte ekspcdicįjos metu?
Tvarkėm kapines. Kadangi kryžiai 

mediniai, tai ir juos bandėm šiek tiek 
aptvarkyti. Žinoma, tik simboliškai. Vie
tiniai žmonės kapinių netvarko, po 10 me
tų tose vietose nieko neliks. Y ra likę tik 
numeriai. Padarėm jų nuotraukas. Apti
kom pora lietuviškų paminklų.

Kok| įspūdį tau visa tai paliko?
Labai įdomu buvo. Ir truputį liūdna. 

Galėjai matyt, kad... Nenoriu sakyt, kad 
rusai kalti - buvo kita valstybė, bet gal 
reikėtų tas kapines tvarkyti. Reikėtų pa
minklo. Aišku, kitas laikotarpis buvo, 
norima pamiršti, kas atsitiko.

Kas vadovavo jūsų ekspedicijai?
Gintautas Alekna, kuris turėjo pažįsta

mų Komijoje. Beje, netoli Syktyvkaro 
susitikome lietuvį - Anatolį Smilingį. Jis 
dar kalba lietuviškai. Su kome žmona 
tvarko muziejų, skirtą Komijos kultūrai ir 
genocidui. Klausiau: ar norėtum grįžt į 
Lietuvą? Norėtų, bet negali - nori pabaig
ti pradėtą darbą. Jis parodė mums 1938- 
1959 metais veikusį lagerį, j kurį siųsdavo 
nusilpusius kalinius mirti. Radome kaulų. 
Anatolis ten pastatė kryžių. O iš bendros 
kapavietės statyboms smėlį į miestą vežė...

O kokį įspūdį paliko pati Rusija?
- Buvo labai įdomu. Kaip amerikonas 

nesu tokių vietų matęs. Viskas Rusijoje ap
leista, bet ne Maskvoje. Maskva - norma
lus miestas. O Vorkutoje viskas apleista. 
Sunku buvo tikėt, kaip vargingai žmonės 
gyvena. Nenoriu kaltint, bet liūdna, kad 
žmonės netvarko kapinių. Žmonės nelabai

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Ihx deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Nuotraukoje-Justinas Riškus.

žino apie genocidą, nors daug knygų yra 
prirašyta. Galėtų būti daugiau apie tai 
spaudoje kalbama. JAV knygose ar vado
vėliuose apie tai irgi tik pora eilučių pa
rašyta. Ne tik apie lietuvius, bet ir ukrai
niečius, lenkus. Po 10 metų nieko neliks. 
Vokietijoje viskas yra atstatyta, o čia - nie
ko nėra. Rusijos valstybė turėtų kažką pa
daryti. Galbūt pastatyti bendrą paminklą.

Ar teko pasikalbėti su vietiniais Sibiro 
gyventojais?

Taip. Su vietiniais buvo labai įdomu 
pakalbėti. Su jais gerai sugyvenom. Jie žmo
nės malonūs, bet į mūsų ekspediciją nela
bai kreipė dėmesį. Aš interviu vienai Komi
jos stočiai daviau. Žinai - amerikonas...

Kokių klausimų tavęs klausė?
Klausė. kaip.gyvenimas skiriasi Ameri

koje ir Rusijoje; ką čia darom; ar patinka 
Rusija; ką studijuoju... Jau po interviu klau
sė, kaip JAV rašo apie Rusiją po Antrojo 
pasaulinio karo.

Kai kalbėjomės prieš tau išvykstant į 
kelionę, minėjai, jog tave vilioja ir pati 
Sibiro gamta?

Tundroje labai patiko. Nebuvau tokios 
matęs. Nors šalta buvo.

Iii vienintelis iš visos ekspedicijos bu
vai ne iš Lietuvos. Ar sunku buvo susigy
venti su grupe?

Labai gerai susigyvenom. Prieš kelionę 
nežinojau, ką galvot: aš - amerikonas, jie - 
lietuviai. Bet visi labai malonūs buvo. Tikiu, 
kad dar bus proga su jais susitikti ateityje.

Ką žadi daryti su parsivežtais įspū
džiais ir įgyta nauja patirtimi?

Lietuvoje kc tinama išleisti bendrą visų 
ekspedicijos grupių leidinuką. Ten trumpai 
parašysime apie save. Aš pats ketinu pa
rašyti j „Lithuanian Heritage“žurnalą. No
rėčiau parašyti ir į amerikietiškus Čikago
je leidžiamus laikraščius - „Chicago 
Tribūne“ ir „Chicago Sun-Times“. Taip pat 
bus organizuojami pokalbiai-susitikimai 
čia, Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Aš 
- būsimas gimnazijos mokytojas. Noriu, 
kad ne tik lietuviai apie vežimus ir geno
cidą žinotų, bet ir amerikiečiai.

“Amerikos Lietuvis”

Aukštiems pareigūnams aimanuojant 
apie nenutrūkstamą lietuvių upę, srū
vančią uždarbiauti į Vakarus, pagaliau šis 
masinis tautos bėgimas ima nešti vaisių ir 
Lietuvai. Išvykę lietuviai pradeda tėvynėje 
investuoti pinigus.

Išeiviai itin aktyviai perka Lietuvoje 
butus, namus bei žemės sklypus tikėda
miesi juos išnuomoti, perparduoti ar grįžę 
į Lietuvą juose apsigyventi patys.

Airijoje dirbąs lietuvis atstovas tvirti
no, kad Lietuvos bankai labai palankiai 
žiūri į tautiečius, plušančius užsienyje. 
“Bankai tiesiog veržiasi išduoti paskolas 
besidarbuojantiesiems užsienyje“, -savait
raščiui „Panorama“ tvirtino prisistatyti 
nenorėjęs lietuvis, jau penkerius metus 
gyvenantis Airijoje. Jis sakė pats šią vasarą 
įsigijęs butą Lietuvoje.

Anot jo, norint gauti banko paskolą 
užtenka laiško iš darbdavio, kelių algala
pių ir pusmetį veikiančios banko sąskai
tos. Lietuvos bankai ir patys ieško klientų 
išeivijoje, siunčia lietuvių bendruomenėms 
užsienyje įvairių siūlymų, kviečia į nekil
nojamojo turto muges.

Daugelis užsienyje dirbančių lietuvių 
savo vasaros atostogas panaudoja tam, kad 
įsigytų nekilnojamojo turto Lietuvoje. 
Kartais svetur uždarbiaujantys lietuviai 
butus perka deramai nepagalvoję ir nepa- 
svėrę savo galimybių, kiti griebia pirmus 
pasitaikiusius. Apdairesni siekia įsigyti 
būsto miesto centre, senamiestyje arba 
naujos statybos brangesnius butus.

Dažnai lietuviai ima pavyzdį iš airių, 
kurie turi po kelis butus, juos nuomoja, 
perparduoda ir iš to gyvena. Daugelis lie
tuvių irgi nori įsigyti žemės ir nuosavą na
mą gimtinėje. Dažniausiai perkami nuo
savi namai, nuo miesto nu tolę 20-30 kilo
metrų - tokį pasirinkimą dažnai irgi le

Iš Redakcijos pašto
Neseniai (“M.P.” Nr. 37) atspausdi

nome protesto laišką, kurį Nijolė J. Val
kūnas pasiuntė ABC televizijai po to, kai 
Sis kanalas pristatė programą apie Kryžių 
kalną. Žemiau spausdiname ABC atsa
kymą, (kurį, atrodo, gavo ir daugiau lie
tuvių) ir Nijolės tolimesnį laišką.

Red.

Dear Nijole J. Salkunas,
Thank you for your fax of 13 September 

2006 and your comments about the Hill 
of Crosses story broadcast on “Foreign 
Correspondent” the previous evening.

The interviews in the story were 
conducted in Russian, a language shared 
by the interviewees and by the 
correspondent and the producer. None of 
the interviewees expressed any concern or 
dismay about speaking Russian with the 
“Foreign Correspondent” team. In fact, 
some advised the team that they would 
prefer to speak to them in Russian.

We regret thatyou were offended by the 
segment. We appreciate your feedback and 
your comments have been brought to the 
attention of the program team.

Yours sincerely
Kristin McLiesh

Head, Audience & Consumer Affairs

Dear Kristin McLiesh,
Thank you for your letter dated 27th 

September 2006 and your explanation 
about the Hill of Crosses story broadcast 
on “Foreign Correspondent” on the 
evening of 12 September 2006.

While I accept your explanation that 
for the sake of expediency the story was 

mia airių, kurie mėgsta gyventi tolėliau 
nuo triukšmo, pavyzdys.

Anot specialistų, pastarieji metai nekil
nojamojo turto rinkoje buvo gana aktyvūs
- tai didele dalimi lėmė ir išeivių inves
ticijos. Uždarbiaujantys užsienyje lietu
viai gimtojoje šalyje dažnai perka ekono
minės klasės butus miegamuosiuose rajo
nuose. Greit išgraibstomas ir naujos sta
tybos būstas, statomi ar dar tik ruošiami 
statybai butai. Orientuojamasi į 2-3 kam
barių butus, kurie Vilniuje šiuo metu kai
nuoja 300,000-400,000 litų.

Apie 70% butų išeiviai perka sau, 30%
- nuomai arba pardavimui. Kartais per- 
kami2-3 butai, vėliau tikintis juos brangiau 
parduoti. Labiau mėgstama nauja statyba, 
nes uždirbdami daugiau išeiviai gali imti 
didesnes paskolas ir pirkti prabangesnius 
būstus. Jei perkami senos statybos butai, 
emigrantai išsiverčia be paskolos - užten
ka uždirbtų ir sutaupytų lėšų. Išeiviai mie
lai investuoja ir į žemės sklypus, ypač 
esančius aplink Vilnių.

Kelerius metus Airijoje gyvenanti Auš
ra ketina pirkti 3-4 kambarių butą Šiau
liuose. Ji „Panoramai“ sakė, kad Lietuvos 
bankai be didelių problemų suteikia pa
skolas užsienyje dirbantiems tautiečiams. 
Tačiau sutvarkyti visus nekilnojamojo 
turto pirkimo ir pardavimo dokumentus 
užtrunka nemažai laiko, tenka daug 
skraidyti arba šiuos reikalus tvarkyti au
kojant atostogas. Aušra sakė ieškosianti 
naujesnės statybos būsto. Kol ji dirbs už
sienyje, naujajame būste gyvens jos sūnus. 
Ji pastebėjo, kad emigrantams labai rūpi 
investuoti svetursunkiaiuždirbtus pinigus.

„Daugelis žmonių planuoja grįžti, todėl 
skuba pasirūpinti saugiu ir aprūpintu gy
venimu tėvynėje“, -sako Aušra.

“Panorama”

conducted in Russian, because it was a 
language shared by the interviewees, the 
correspondent, and the producer, 
nevertheless there was one interviewee who 
spoke Lithuanian, and you did manage to 
have her conversation translated into 
English. The same could have applied to 
the other interviewees.

What was so disturbing to us in the 
Lithuanian Communities here in Australia 
was the false impression given that in 
today’s independent Lithuania herpcople 
are unable to speak in their own language 
and can only speak in Russian.

Why is that so distressing to us? It was 
due to the Soviet occupation that our 
people lost not only their country, many 
lost families, personal belongings, and 
social position. They were cast adrift as 
Displaced Persons. This is reason we’re 
here in Australia.

Showing a program on our beloved 
Hill of Crosses whith interviewees 
speaking predominantly Russian, was the 
biggest faux pas made byyour corporation. 
Yours was a mistake in etiquette and 
propriety. Asocial blunder of the highest 
order.

One that must be avoided especially 
when dealing with a program to be shown 
to an audience in Australia.

Your intentions may have been the best, 
but in future kindly do your homework 
and background research, before 
commiting a program to air.

After all as the saying goes: “The road 
to hell is paved with good intentions!”

Respectfully,

(Mrs) Nįjolė J. Šalkūnas
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Atostogos Lietuvoje
Tęsinys iš MP nr35.

Kitas pavyzdys yra Australijoje gimęs 
kroatas A Bogut. Šis 23 metų amžiaus 213 
cm. ūgio, dabar vienas geriausių centro 
jaunųjų puolėjų Amerikoje, pasakė: “Aus
tralija man davė krepšinio pagrindus iras 
niekuomet neatsisakysiu žaisti už ją. nes 
man laibus garbė ir pasididžiavimas”.

Įdomus buvo klausimas ir palyginimas 
Lietuvos spaudoje. “Kas yra geresni ir 
nuoširdesni sportininkai Lietuvai: ar tie 
trys milijonieriai - Ilgauskas, Jasikevičius 
ir Šiškauskas kurie tik su Lietuvos pa
galba užsidirbo tuos milijonus ir dabar 
atsisako reprezentuoti ją, ar pasaulyje 
geriausia amerikietė krepšininkė Katie 
Douglas, kuri atsisakė žaisti už gimtąją 
Ameriką ir jos vyro graiko gimtąją Grai
kiją, ir jau keli metai žaidžia Lietuvoje bei 
norėjo reprezentuoti tik Lietuvą. Gaila, 
kad Prezidentas Valdas Adamkus nesu
teikė jai Lietuvos pilietybės, o be jos ji ne
gali atstovauti Lietuvai. Tačiau Preziden
tas ją apdovanojo Lietuvos Riterio Kry
žiumi”.

• Dalyvaujant Lietuvos olimpiados 
uždaryme Panevėžyje, vienas iš vietinių 
krepšinio vadovų manęs paklausė:

“Girdėjau, kad jūs nevedęs, o aš galė
čiau jums gerą žmoną pripiršti. Pasaky
kite man, kokio amžiaus jūs norėtumėte?”

Prisiminimai

Vietinės Rinktinės kario prisiminimai 
po nuginklavimo

Mielas skaity
tojau,

Metų našta 
nusinešė daug 
skausmo ir ne
užrašytų aima
nų, einant per 
pasaulį be tėvy
nės, lik per ste
buklą išvengęs 
sušaudymo Vil
niuje, stengiausi užrašyti visas skriaudas 
ir nelaimes, kurios pasitiko mane kelyje. 
Neturint didelio išsilavinimo (tik šeši sky
riai) tai buvo nelengva.

Skaudžiausi momentai yra, kai išgirsti 
neužtarnautus kaltinimus. Buvo jų iš žydų 
pusės, kuriems aš nieko blogo nepadariau. 
Londono “Daily Mail” (1986 m.) straips
nyje pervisąpuslapį paminėjo mano-kaip 
karo nusikaltėlio - pavardę. Palygino mane 
su Eichmannu, Klaus Barbie ir Mengele. 
Padaviau į teismą. Daugsukainavo. Nenu
baudė žydų už mano asmens apšmeižimą, 
o manęs net neatsiprašė.

Mesta dalis purvo nubyra, bet dalis 
pasilieka. Žmonės kurį laiką apeidavo ma
ne lanku, nežiūrint to, kad tuo metu buvau 
14 metų ir ganiau pas tėvą karves.

Mano atsiminimai nelaisvėje dar nie
kur nebuvo atspausdinti. Negaliu pamiršti 
to gero vokiečio, kuris pavaišino mano 
dalinį, rizikuodamas savo kailiu ir nepai
sydamas nacių moterų grasinimų.

Šiuose atsiminimuose nieko nėra iš
laužta išpiršto. Gal kai kur per mažai pa
teikiu detalių. Palieku jūsų nuožiūrai: jeigu 
kartais ką nors daugiau žinote apie tai, 
parašykite ir jūs. Negalima visų tų prisimi
nimų nusinešti į kapus. Antanas Kramilius 

________________________________________ prie stalo kilo baimė. Juk prieš tris dienas
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Nusišypsojęs pasakiau, kad Australijoje 
žmonės nėra taip išrankūs, ir aš nežinau.

“O kaip jūs galvojate, ar jums tiktų 
trijų karvių senumo moteris?

Aš ir su manimi buvę draugai, išgirdę 
tokį keistą pasiūlymą, pradėjome juoktis, 
nes nė vienas nežinojome, kiek metų kar
vė gyvena. Pasirodo, kalvės amžius yra 12 - 
15 metų, tai gal ir nebloga būtų buvusi ta 
moteris, tačiau nebuvo laiko apžiūrėti nei 
moters, nei karvės.

• Atlikdamas išpažintį kunigui jau
nuolis jo klausia: “Pasakyk, tėve, ardidelė 
nuodėmė miegoti su mergina?”

“Žinoma, kad ne", - pasakė kunigas, “lik 
visa bėda, kad jūs, jaunuoliai, tada ne
miegate”.

O kaip dabar gyvena Lietuvoje
Man, beveik kiekvienais metais va

žiuojant į Lietuvą, yra gana sunku paste
bėti didesnius pasikeitimus. Tačiau žmo
nės, atvažiuojantieji rečiau, tai aiškiai juos 
mato ir sako, kad pasikeitimai vyksta lik į 
gerąją pusę.

Labiausiai keičiasi sostinė Vilnius. Kur 
tik beeisi - vis matosi didžiuliai aukšti 
statybų kranai, nes statoma visur. O kai
nos, kainos - Vilniuje tikrai pasakiškos. Jau 
ne tik namo, bet ir geresnio buto be milijo
no litų nenupirksi.

Kadangi kitais metais euras Lietuvoje 
nebus įvestas, kainos truputį aprimo, ta
čiau tai tikrai neilgam. Parduotuvės tie
siog lūžta nuo įvairiausių prekių, nors 
mėsos ir žuvies kainos tokios pačios ir net 
aukštesnės negu Australijoje. Benzinas taip 
pat brangesnis, nors automobilių yra la-

Antanas Kramilius

Tarnavau 310-ame batalione, kuris bu
vo išsiųstas į Vilniaus kraštą ir su antra 
kuopa dislokuotas Šalčininkėliuose. Pir
ma dalis atsiminimų iki išvežimo į Vo
kietiją buvo atspausdinta “Karyje” nr. 5,6 
ir 7 (1986 m.) “Momentas mirties šešėly
je”; Martinonio “Vietinė Rinktinė”, J. Ke- 
džio “Naikinama ir Terorizuojama Lie
tuva”, Australijoje - “Tėviškės Aiduose” ir 
“Mūsų Pastogėje”.

Didžioji dalis Vietinės Rinktinės (VR) 
karių, tarnavusių Vilniaus krašte, po 86-ių 
VR karių sušaudymo Paneriuose buvo iš
vežti į Vokietiją įvairiems darbams. Tar
navusieji Didžiojoje Lietuvoje ir dalis Ka
ro Mokykloje. Marijampolėje, buvo paleisti 
ir vėliau sudarė partizanų judėjimo Lie
tuvoje pagrindą.

1944 metų gegužės 17 dieną buvome 
atvežti į Kauną ir įkurdinti medinėse ka
reivinėse. Aukštojoje Panemunėje. Aplin
kui stovėjo ginkluoti sargybiniai, apsiren
gę rudomis uniformomis. Kai kurie kal
bėjo lietuviškai. Viduje kareivinių esančio
je siuvykloje dirbo jaunos žydaitės. Jos 
siuvo ar taisė Luftwaffe uniformas (su 
lietuvišku skydeliu ant rankovių), kurio
mis vėliau aprengė mus. Skydelyje buvo 
užrašas - LITAUEN. Teko trumpai šnek
telti su liūdna žydaite. Jos žodžiai liko 
amžinoje atmintyje: “Jums gerai. Jus išveš 
į Vokietiją, o mus, kai baigsime darbą, 
sušaudys...”

Gegužės 18 dieną prasidėjo registraci
ja. Prie kelių stalų stovi eilės mūsų vyrų. 
Jie pasako savo pavardes ir adresus. Kaž
kas pasiūlė nesakyti neipavardės, nei adreso, 
nes jeigu pasiseks pabėgti - niekas tavęs 
nesuras. Pagunda buvo didelė, bet artėjant

Kauno muzikinio teatro sodelyje. Iš kairės: sydnėjiškis Viktoras Ratkevičius, prof. dr. J.. 
Banytė ir .sydnėjiškis Antanas Laukaitis.

bai daug ir judėjimas, ypač prieš ir po dar
bo, labai didelis. Jaunieji vairuotojai, 
turėdami stiprias ir geras mašinas (jos čia 
pigesnės negu Australijoje), važinėja labai 
greitai, neatsargiai ir gana nemandagiai. 
Alkoholiniai gėrimai, cigaretės ir maistas 
Lietuvoje vis dar yra daug pigesni nei 
Australijoje.

Lietuvoje labai išpopuliarėjo kaimo 
turizmas. Populiaru užmiestyje turėti so
dybas, ir turtingesni žmonės (jų dabar atsi
rado nemažai ir tai ne mafiozai) perka so
dybas bei senus namus prie ežerų ir ten 
įrengia gražias turistines sodybas. Ne tik 
Vilniuje, bet ir kituose miestuose bei pake
lėse atsirado gražių viešbučių bei kavinių. 
Svarbiausia, kad jie visuomet pilni žmonių.

Nežinau, iš kur žmonės turi pinigų 
kiekvieną dieną valgyti bei vaišintis 

sušaudė 12 vyrų iš mūsų bataliono. Kokia 
bus bauda, jeigu pagaus meluojant? Išdrį
sau adrese vietoje Lepšių kaimo įrašyti 
Pelenių kaimą. Taip ir buvo įrašyta mano 
Soldbuch’c (pase). Šiuos atsiminimus ra
šau Lietuvoje, o išlikusi užrašų knygutė 
pasiliko Australijoje, todėl gali skirtis datos.

Sekančią dieną suvarė mus j pirtį ir 
įvykdė Entlausung-nuutėlinimą. išėję pro 
kitas duris radome ant suolų sudėtas 
Luftwaffe aviacijos uniformas. Ant apy
kaklių buvo prisiūti juodi skydeliai. 
Soldbuch’ą gavome po kelių dienų. Visi 
buvome pavadinti Kampfhclfer, Bau- 
batallion - priklausantys Statybos ba
talionui.

Po kelių dienų išdavė ir paruoštus 
Soldbuch su nuotrauka. Kiek prisimenu, 
gegužės 25 dieną reikėjo pasiruošti iš
vykimui) Kauno geležinkelio stotį. Išėjus 
iš kareivinių mus išrikiavo vokiškai - po 
tris. Vertėjas lietuviškai pasakė: “Nors 
aplink nesimato sargybinių, bet negalvo
kite, kad jų nėra. Bandantys pabėgti bus 
nušauti be įspėjimo”.

Atėjo vokiečių dūdų orkestras. Pasi
rodė ir filmuotojų grupė. Orkestras užgro
jo žygio maršą ir mes paskui jį nužygiavo
me į geležinkelio stotį. Neabejoju, kad šis 
vaizdelis vėliau buvo panaudotas propa
gandiniam filmui: štai - lietuviai vyksta į 
Vokietiją padėti karo pramonei ar kažkas 
panašaus.

Stotyje mus suvarė j prekinius vago
nus. Pajudėjome link Vakarų. Apsauga bu
vo tik paskutiniame vagone. Rodos kažkur 
prie Kazlų Rūdos, sumažėjus traukinio 
greičiui, iš vagonų iššoko keli vyrai. Gir
dėjome šūvius iš paskutinio vagono. Trau
kinys nesustojo. Vyrai, bėgdami link miš
ko, pamojavo rankomis. Neįtikėtina!

Traukinys sustojo Vilkaviškyje. Kiek
viename vagone buvo po du pagyvenusius 
vokiečių sargybinius su raudonais spy- 
geliais ant apykaklių. Perone, už kokių 20 
metrų, stovėjo didelė grupė civilių, atvyku
sių mus išlydėti Platforma lakstė Luft

restoranuose ir kavinėse? Pas mus. tuo > 
tarpu, jie daugiausiai vaišinasi tik savai- • 
tės pabaigoje.

Šiais metais per didžiuosius kaiščius. . 
kai buvo virš 40 laipsnių karščio, Palan- ■ 
goję, Šventojoje ir mažesniuose kuror- • 
tuose buvo neįmanoma išsinuomoti net . 
paprasto kambarėlio. Kainos buvo gana i 
didelės ir žmonės kalbėjo, kad Turkijoje, . 
Jugoslavijoje ar kitur Europoje atostogos . 
gerokai pigesnės.

Nors ir pakilo Lietuvoje gerbūvis, bet 
pensininkams, kad ir pakėlė pensijas, gy
venimas nėra lengvas. Po kaito) labiausiai 
skundžiasi dzūkai, nes miškuose nebuvo nei 
grybų, nei uogų. Pagal dainos žodžius, "Jei 
ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų 
nuogos”. Kaip buvo, kaip nebuvo, bei 
Lietuvoje vasaroti labai malonu. □ I 

waffe karininkas ir šaudė į viršų, neleis
damas civiliams prieiti arčiau. Civiliai 
bandė pro atviras vagonų duris įmesti 
įvairius paketukus. Į mūsų vagoną įlėkė 
nemažas ryšulys. Gimnazisto Orentpko 
motina iš Šakių įmetė ilgi) paltą. Sūnus 
tuojau ji apsivilko, paslėpdamas uniformą. 
Jis įsimaišė tarp sargybinių ir. atsisukęs j 
mus vagone, bandė kalbėti. Sargybiniai, 
pagalvoję, kad tai civilis, greitai nustūmė jį 
prie toliau stovinčios civilių grupės. Ma
ma griebė sūnų už parankės ir dingo. Mū
sų sargybinius nusivedė ir atvedė kitus. 
Kas atsitiko su buvusiais mūsų sargybi
niais, galima tik spėlioti. Nemanau, kad jie 
buvo apdovanoti, nebent kulka į pakaušį...

Traukinys pajudėjo link Virbalio ir Vo
kietijos. Užrašų knygutėje užsirašiau 
daugumos stočių iki Poznanės pavadi
nimus. Iš stoties vėl mus nuvarė į kareivi
nes. kurias sudarė dviejų aukštų mūriniai 
namukai, aptverti tvora, o prie vartų - 
sargyba. Iš jų į gatve neišleido. Gavom 
valgyti. Prasidėjo užsiėmimai-cxerzieren, 
žygio ir bendrai vokiškos komandos. Už 
klaidą bauda - gult. kelt, gult, kelt... 
Sustatydavo žygiui ir jeigu vėl pasikar
todavo ta pati klaida, tai sekdavo vėl ta pati 
bauda. Tarp mūsų buvo toks vyrukas - 
KristupavičiuS, kilęs nuo Raudondvario. 
Vaikščiodavo jis normaliai, bet kai duoda
vo žygio komandą, tai jis pradėdavo eiti ta 
pačia ranka ir koja į priekį. Dėl to kentė
davo visa grupė vyrų, kurių gretoje stovėjo 
Kristupavičius. Vokiečiai rėkdavo: “Kris- 
tupavyčius”, o jis lietuviškai atgal su tokiu 
akcentu: “Nu ka. aš negaliu”.

Atėjo Sekminių rytas. Per lytinį patik
rinimą prie mūsų dalinio paskirtas ryšių 
karininkas Guoga. apsivilkęs Luftwaffe 
kapitono uniforma, pranešė, kad po pus
ryčių eisime j sporto aikštę. Sakė, kad ten 
bus aukojamos šv. Mišios ir po jų duosi
me priesaiką. Ragino vyrus eiti išpažinties. 
Šie teisinosi, kad nemoka vokiškai. Kapi
tonas pasakė, kad išpažintį galima atlikti 
ir lietuviškai. Tęsinys kitame MP nr.
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XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006

Meno ir Tautodailės
Parodos

Kviečiami menininkai, kurie nori parodyti savo darbus 
Meno Parodoje. Pagal Jūsų pageidavimus mes nenustatome

paveikslų dydžio, tačiau prašome, kad jie nebūtų didesni kaip 100 cmx 140 cm.
Meno ir Tautodailės parodos bus erdvesnėse salėse šalia anksčiau reklamuotos West

Town Hali. Naujas adresas:
Virginia Tbdd Centre, 9 Clarence Street, West Geelong, 3218.
Kaip ir anksčiau reklamuota, paveikslai turi būti pristatyti j Virginia Todd Centre ne 

vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 1030 vai. ryto iki 12.00 vai. (vidurdienio).
Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 

29 dienos, penktadienio, nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.
Pasibaigus parodoms, paveikslus ir rankdarbius prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, 

šeštadienį, nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).
Geriausi darbai bus apdovanoti piniginėmis premijomis:

bendra tema - $200, lietuviška tema - $200, jaunimo kategorijoje iki 18 metų - $100.

Meno Parodai formas galima gautiperwebsite www.geelonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saundcrs-Kisielis, 1204 Ilorshoe Bend Road, Torquay, Vic.3228

Tautodailės parodai vadovauja p. Birutė Vaitkienė ir joje bus eksponuojami 
geelongiškių rankdarbiai bei dovanos iš Tėvynės.

Kaip buvo parvežtas Mykolas Burokevičius
Atkelta iš 6psl.
suprasti, kad kuo greičiau išsinešdintume 
iš Minsko“, - aiškino K Betingis.

Jis neneigė, kad lietuvių užduotį pa
lengvino ir būtent tą dieną Minske vykęs 
oficialus JAV prezidento Bill Clinton vi
zitas: Amerikos vadovo apsaugai buvo 
mestos visos Baltarusijos teisėsaugininkų 
pajėgos. „Prisimenant, kuo mūsų operacija 
galėjo baigtis - ta aplinkybė mums padėjo“, 
-patvirtino prokuroras.

Nedidelis „Peugeot“ į Lietuvą vežė jau 
šešis žmones. Baltarusijos pasienyje teko 
sugaišti apie valandą: vienas perversmi
ninkų neturėjo paso, tad teko derėtis, ar iš 
tikrųjų išspręstas jųdviejų išvežimo į Lie
tuvą klausimas. Pagaliau gautas leidimas 
važiuoti.

„Tik kertame neutralią zoną, ir matome, 
kad Baltarusijos ginkluota sargyba bėga 
mūsų link. O Lietuvos pusėje jau pasitinka 
mūsų tarnybos. Tačiau visi veiksmai buvo 
apgalvoti iš anksto, smulkiai: perversmi
ninkai greitai perkeliami j kitą automobilį, 
išgabenami, o mes liekame kalbėtis. Pa
sirodo, baltarusiai mus norėjo sugrąžinti 
atgal ir pakartoti sienos kirtimo procedū
rą. Paaiškinome, kad jau per vėlu, kad 
esame neutralioje teritorijoje, ir taip po tru
putį išsiskyrėme“,-prisiminė K. Betingis. 
Pasak jo, dar kelyje kamuojant negerai nuo
jautai dėl pasikeitusių aplinkybių buvo 
minčių pasinaudoti ir kitomis iš anksto ap
tartomis galimybėmis. Pvz., užstrigus pasie
nyje Lietuvos automobilis su perversmi
ninkais būtų galėjęs neva netyčia nuva
žiuoti, o K Betingis būtų likęs aiškintis, 
nes tai būtų turėjęs daryti išlipęs iš mašinos. 
Juo labiau kad Lietuvos pusėje jų jau laukė 
-svarbu buvo kirsti sieną.

Pasak prokuroro, perversmininkai ke
lionėje elgėsi gana ramiai, buvo šiek tiek 
sutrikę. Palydovai nenuleido nuo sulaiky
tųjų akių - buvo įtariama, kad šiuodu gali 
mėginti atsikratyti turimų svarbių doku
mentų. „Nepaleidome jųdviejų iš akių, 
nors buvome sustoję, juodu ėjo atlikti 
gamtinių reikalų. Vis dėlto sugebėjo važiuo
dami suplėšyti svarbų raštą. Kelyje jo iš
mesti nespėjo, tačiau jau atvykus į Proku
ratūrą, kai lydinėtųjų budrumas atlėgo, 
pasiprašė į tualetą ir išmetė raštą į klozetą. 
Bet nespėjo nuleisti vandens—pasisekė iš
traukti ir tai, kas ten buvo“, - prisiminė K. 
Betingis. Jis griežtai neigė anksčiau Lietu
vos žiniasklaidoje keltą versiją, esą Bal
tarusijoje buvo veikiama tik savo jėgomis. 
„Buvo susitarimas. Nebuvo tik formalaus 
parašo, kad juodu mums perduoda”, - tvir
tino jis.

Pagalba Lietuvai atsisuko prieš sutartį 
vykdžiusius Baltarusijos pareigūnus. Ne
trukus po M. Burokevičiaus ir J. Jermala- 
vičiaus sulaikymo buvo atleistas Baltaru
sijos vidaus reikalų ministras Vladimiras 
Jegorovas, per trumpą laiką darbo neteko 
daugelis žemesnių grandžių pareigūnų.

„Tas laikotarpis ir vėlesni įvykiai paro
dė, kad reakcingos jėgos yra stiprios, kad 
naujajai demokratijai jos neduos įsitvirtin
ti. Nuo to laiko situacija Rusijoje, Baltaru
sijoje ne gerėjo, o tik blogėjo. Nors teisinis 
bendradarbiavimas, sprendžiant ano me
to perversmininkų išdavimo klausimus, 
tarsi vyksta, realių veiksmų dėl konkrečių 
asmenų išdavimo beveik nėra“, - pažymėjo 
K. Betingis. Jo teigimu, vėliau ir kitais 
klausimais teisinis bendradarbiavimas 
darėsi keblesnis - nebeliko to laikotarpio 
dvasios. “Panorama”

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų spalio 1 dieną Coffs Habour 

(NSW) mirė Jadvyga Levickienė, anksčiau gyvenusi Newcastle ir Adelaidėje.

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

Gold Coast lietuviai

Aft A Kęstučiui Varnui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Elenai, vaikams Ramunei ir Linui, 

motinai Onai, seserims Elenai, Zenaidai ir Kristinai bei jų šeimoms. Liūdime 
kartu su Jumis. Laitna ir Kęstutis Protai

Australijos Lietuvių Dienų
PROGRAMA

Geelong, 2006 m. gruodžio 26 d. - 2007 m. sausio 1 d.

Gruodžio 8G d. — antradienis
10 vai. - 6 vai. - Sporto klubų registracija Lietuvių Namuose, Pettitt Park, 

Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnet.com.au) 
Sekretorė: Liucija Koszela (eddiek@pipeline.com.au)

Gruodžio 87 d. — trečiadienis
10 vai. - Pamaldos, St Peter & Paul bažnyčioje, Mercer Street, Geelong
1 vai. - XXIV Australijos Lietuvių Dienų ir 56-tos Sporto Šventės

Atidarymas, Arena, kampas Vietoria Street ir Baxter Road, 
North Geelong.
Šventės Komiteto pirm: Stasys Šutas (stanpsutas@bigpond.com)

3 vai. - Sporto Varžybos, Arena ir Arena Annex, kampas Victoria Street
ir Baxter Road, North Geelong.
Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnct.com.au)

7 vai. - Susipažinimo Vakaras, Lietuvių Namuose, Pettitt Park,
Beauford Avenue Bell Post Hill

Gruodžio 88 d. — ketvirtadienis
9 vai. - ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas, salėje šalia Lietuvių Namų,

Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Koordinatorius: Kaja Starinskas (kajstar@jc.com.au 03-5278 3660)

10 vai. - Meno ir Tautodailės parodos atidarymas, Virginia Todd
Centre, 9 Clarence Street, Geelong West.
Organizatorės: Sue Kisielis, tel. (03) 5261 9730 ir Birutė Vaitkus

9 vai. - Bendra chorų repeticija, Geelong Performing Arts Centre,
50 Little Malop Street, Geelong (įėjimas yra ir iš Ryrie Street) 
Administratorė: Stasė Lipšys (03-5278 5686).
Dainų Šventės vadovė: Aldona Scano (aldona@pipeline.com.au)

10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnet.com.au)

2 vai. - Mokytojų Konferencija, salėje šalia Lietuvių Namų, Pettitt Park,
Beauford Avenue, Bell Post Hill.

630 vai. - DainųŠventė,GeelongPerformingArtsCentre,50LittleMalop 
Street, Geelong (įėjimas yra ir iš Ryrie Street).
Administratorė: Stasė Lipšys (03-5278 5686)
Dainų Šventės vadovė: Aldona Scano (aldona@pipeline.com.au)

Gruodžiu 89 d. — penktadienis
9 vai. - ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas (II-oji diena), salėje šalia

Lietuvių Namų, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Koordinatorius: Kaja Starinskas (kajstar@jc.com.au 03-52783660)

10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnet.com.au)

10 vai. - Meno ir Tautodailės paroda, Virginia Todd Centre, 9 Clarence
Street, Geelong West.
Organizatorės: Sue Kisiclis (03-52619730) ir Birutė Vaitkus.

130 vai. - Dainos ir Literatūros popietė, Lietuvių Namuose, Pettitt Park,
Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Vadovas: Tom (Romas) Ženk (ritz@pipeline.com.au)

7.30 vai. - Jaunimo Talentų vakaras, Lietuvių Namuose, Pettitt Park,
Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Vakaro organizatorė: I ee-Anne Koszela (leeanne 100@hotmafl.com)

Gruodžio 353 d. — šeštadienis
8.30 vai. - Tautinių šokių repeticija, Arena, Victoria Street, North Geelong

Choreografė ir koordinatorė - Loretta Čižauskaitė-Tigani 
(cldti@yahoo.com.au)

9 vai. - ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas (III-toji diena), salėje šalia
Lietuvių Namų, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill. 
Koordinatorius: Kaja Starinskas (kajstar@jc.com.au 03-5278 3660)

10 vai. - Meno irTautodailės paroda, Virginia Todd Centre, 9 Clarence
Street, Geelong West.
Organizatorės: Sue Kisielis (03-5261 9730) ir Birutė Vaitkus.

10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnet.com.au)

130 vai. - FLB Lietuvos Baleto Bičiulių popietė, Lietuvių Namuose, Pettitt 
Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Organizatorė: Jovita Starinskienė (jovita@jc.com.au)

6 vai. - Tautinių Šokių Šventė, Arena, Victoria Street, North Geelong.
Choreografė ir koordinatorė-Loretta Čižauskaitė-Tigani 
(cldti@yahoo.com.au)

Gruodžio 31 d. — sekmadieois
10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.

Pirmininkas: Alex Wiasak (stevenandalex@optusnet.com.au) 
Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto Šventės ir ALD Uždarymas, Arena 
Annex, Baxter Road, North Geelong.
8 vai. - Naujųjų Metų Balius - Geelong West Town Hall, kampas

Pakington ir Albert Street, Geelong West 
Administratorė: Liucija Koszela (eddiek@pipeline.com.au)

Sausio 1 d. — pirmadienis
1230 vai. - Atsisveikinimo BBQ, Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford 

Avenue, Bell Post Hill
Sausio 2-10 d. - Rajoninė Skautų Stovykla - “Eumerella” stovyklavietėje, Great 

Ocean Road, Anglesea
Sekretorės: IRENA LUSCOMBE- i_iuscombe@yahoo.com.au

IRENA STUMBRAS - irenastum3@bigpond.com
Website: www.geelongbthuanians.com
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Brand New Boutique Club Brand New location

FULLFUNCTION FACILITIES AVAII ABLE 
FORANYSPECIALOCCASION-FOR 

FUTIIER DETAILS CONTACTTHE CLUB

$2 Membership per year
Join by October 30th and be in the 
draw to win share of $500 in prizes 
Draw date: November 15th - 7 pm 

must be present to claim prize

LITHUANIAN MEALS 
entrees
Home Made Salad with Brawn

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414
Fax: (02) 9796 4962

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

"■-(įįįį,.

DAINAVA
Lithuanian Club

Mushroom & Herring Salad
Roast Pork & Beetroot Salad
soups
Cold Beet Soup
Lithuanian Borsch
mains
Potato Dumplings with Meat
Pedalo Dumplings with Cottage Cheese
Potato Pancakes
Cabbage Rolls
Baked Potato Pudding

Cafe Specials for the month 
of OCTOBER ONLY

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

MEAL DEAL $12
Rump or T Bone Steak 
or Chicken Schnitzel 
with chips, salad or vegetables 
Garlic Foccacia bread
Glass Wine, Schooner Beer or Soft Drink

FAMILY MEAL DEAL $35 
per family of four
ADULTS - Schnitzel or Rump Steak or 
Grilled Fish of the day 
with chips and vegetables or salad 
Bottle of McWilliams Rivergum 
Chardonnay or Rivergum Cab Shiraz 
Cabernet
KIDS-Fish & Chips or Crumbed Chicken 
Tenders or Mini Pizza
Jug of favourite soft drink

MADE TO .
ORDER ■ *
SANDWICHES
Commences al

I Daindva ( ■
Į First Week in October Lunch time onlly

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

sengalvėlę, tėvelį, mergelę ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežerus,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 Sidnėjaus,
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 į gimtuosius 

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visus Sydnėjaus ir apylinkių 
tautiečius į rengiamą

Metinį susirinkimą,
kuris įvyks šių metų spalio 22 dieną (sekmadienį), naujose Lietuvių 

Klubo “Dainava” patalpose (Function Room). Pradžia -2 vai. p. p.
Susirinkimo dienotvarkėje numatyta:

1. Atidarymas, mirusiųjų pagerbimas.
2. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. Iždininko pranešimas.
5. SLICpranešimas.
6. Revizijos Komisijos pranešimas.
7. Pranešimų diskusijos ir priėmimas.
8. Einamieji reikalai: a) Krašto Tarybos atstovi) rinkimas;

b) Lietuvių Dienų 2008 m. prognozė; c) Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Prie įėjimo bus renkamas nario mokestis ($5) už 2006 / 2007 metus.
Valdybos vardu Teodoras J. Rotcas, pirmininkas

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

savo įsikūrimo 50-ties metų sukaktį š.m. lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
nau jame Sydnėjaus Lietuvių Klube.

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

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

Židinio Vadįja
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Skaityk “Masu Pastogę“ — viską žinosi!

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

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastagė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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.Zclandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimi; 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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