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Naujasis Sydnėjaus Lietuvių Klubas “Dainava”

Prieš pora mėnesių į savas patalpas 16 - 20 Meredith Street, Bankstown, persikėlė 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas. Dabar jis vadinasi “Dainava”. Pažymint šį Sydnėjaus lie
tuviams svarbų įvykį, Klubo Valdyba ruošia atidarymo pokylį, kuris įvyks šeštadienį, 
lapkričio 25 dieną. Klubo Valdyba ragina nepraleisti šios istorinės progos.

Lietuvos įvykių apžvalga

Žinios pasaulio lietuviams - internetu

Siūlo 
ministeriją 

išeivijai 
Anot liberalų 

sąjūdžio lyderio 
Petro Auštrevi- 
čiaus, šiuo metu 
išeivijos reika
lams skiriamas 
dėmesys nepakan

kamas ir šią sritį prižiūrinčios instituci
jos - pernelyg pasyvios ir neefektyvios. 
„Šiemet Vilniuje posėdžiavęs XII Pasau
lio Lietuvių Seimas aiškiai pasisakė už 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to pertvarkymą, užsienio lietuvių ir Lie
tuvoje gyvenančių etninių mažumų klau
simus perduodant prižiūrėti atskiroms 
institucijoms. Mes siūlome žengti dar to
liau ir, atsižvelgiant j tai, kad šiuo metu net 
10% Lietuvos gyventojų įsikūrę užsieny
je, svarstyti galimybę Įsteigti atskirą insti
tuciją, savotišką Išeivijos reikalų ministe
riją”, - pranešime spaudai sakė Petras 
Auštrevičius.

Jis atkreipia dėmesį, jog artėjaTarptau- 
tinė migrantų diena, minima gruodžio 18- 
ąją. Jo nuomone, šiai datai Lietuvos ka
lendoriuje turėtų būti suteikta ypatinga 
reikšmė, galbūt įtraukiant gruodžio 18- 
ąją į atmintinų dienų sąrašą ir minint ją 
kaip išeivių sugrįžimo dieną.

Gėlės ir žuvusiems Lietuvos 
keliuose

Mirusiųjų pagerbimo dienos išvaka
rėse aukščiausioje automagistralės Vilnius- 
Klaipėda vietoje (Šilalės rajone) prie au
kuro, skirto atminti tragiškai žuvusius 
keliuose. Susisiekimo ministerijos ir kitų 
organizacijų atstovai padėjo gėlių bei 
uždegė žvakių.

Lietuva saugaus eismo požiūriu yra 
.didelės rizikos šalis, kurioje dėl gausaus 

eismo įvykių skaičiaus nukenčia ne tik 
šeimos, bet ir visuomenė. Kasmet Lietu
voje užregistruojama nuo 5,000 -7,000 
eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės. 
Šalies keliuose ir gatvėse žūsta apie 700 
žmonių ir daugiau kaip 7,000 sužalojami.

Kasmet dėl eismo įvykių patiriama 
apie 1.3 milijardo litų nuostolių. Vien per 
devynis šių metų mėnesius jau užregis
truota apie 5,000 eismo įvykių, kuriose 
žuvo per 500 žmonių, o sužeista - per 
6,000. Deja, žuvusiųjų ir suluošintųjų ke
liuose skaičius vis auga. Pagrindinės eis
mo įvykių priežastys - leistino greičio 
viršijimas, vairavimas apsvaigus nuo al
koholio, vairavimas neturint teisės vai
ruoti, saugos diržų nenaudojimas.
Tariami šnipai - Rusijos žaidimas

Rusijos žinia-sklaidos paskelbtas žinias 
apie naujų šnipinėjimu Lietuvai įtariamų 
asmenų sulaikymą Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Justinas Ka
rosas laiko tam tikru Rusijos žaidimu. 
Antras agentas, pasak Rusijos žiniasklai- 
dos, buv3s išaiškintas 2006 rugpjūtį Kali
ningrado srityje. Tada esą buvo sulaikytas 
Lietuvos karinės žvalgybos ir kontržval
gybos Antrojo departamento kurjeris 
Vytautas Šiušąs.

“Paskelbus apie Vasilij Chitriuk sulai
kymą sakiau, kad tai yra tam tikras žaidi
mas ir dabar tai pasitvirtino. Iš tiesų, kaip 
pasirodo, tas pavardes, kuriomis operuoja 
Rusijos specialiosios tarnybos, mūsų Kraš
to apsaugos ministerijos Karinės žvalgy
bos ir kontržvalgybos vadovas pulkinin
kas Gintaras Bagdonas paneigė, sakyda
mas, kad tokie asmenys apskritai mūsų 
sistemoje nedirba. Aš manau, kad čia no
rima parodyti, kad I jetuvoje taip pat ne vis
kas gerai. Tai yra atsakas į ruso diplomato 
išsiuntimą, ir kito varianto aš nematau",-

Nukelta į 2 psl.

Nuo lapkričio pradžios pradėjo veikti 
naujas interneto portalas užsienio lie
tuviams www.lictuviams.com Tinkla
pis jungs lietuvių bendruomenes visame 
pasaulyje.

“Tinklapio bendradarbiai dirbs 21 -oje 
šalyje, o iš viso puslapyje bus pateikta ži
nių iš daugiau kaip 30-ies valstybių”, - sa
kė naujojo tinklapio redaktorė Deimantė 
Dokšaitė. Portalo bendradarbiai dirbs iš 
JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, 
Airijos, Ispanijos, Prancūzijos. Argentinos, 
Australijos, Rusijos, Norvegijos, Naujo
sios Zelandijos ir kitų šalių. “Puslapis 
skirtas įvairių kartų emigrantams - ir se
najai išeivijai, ir paskutinei išvažiavusių
jų bangai. Jame informuojama tiek apie 
Lietuvos tradicijas, kultūrą ir istoriją, tiek 
apie galimybes užsienio šalyse dirbti, 
mokytis. įsigyti turto ir kitaip įsikurti”, -

Bausmė už prekybą JAV vizomis
Kaip praneša „Associated Press”, bu

vęs JAV ambasados Vilniuje darbuoto
jas, nelegaliai ėmęs dešimtis tūkstančių 
dolerių už JAV vizas, pripažintas kaltu dėl 
vizų pardavimo organizavimo. Toks spren
dimas buvo priimtas aukštame JAV fede- 
raiiniame lygyje. Bausmė bus paskirta 
vėliau.

Amerikos pareigūnai buvo apkaltinę 
41-erių metų Matthew Christ, kad jis už 
neteisėtai išduotas vizas į JAV paėmė 
42,500 dolerių ir prabangų antikvarinį 
BMW motociklą. Konsuliniame bei Po
litikos ir ekonomikos skyriuose dirbu
siam diplomatui už vieną vizą buvo mo
kama 3.000 -14.000 dolerių.

Išeiviai ragina atverti KGB archyvus
JAV gyvenantys pokario išeiviai iš Lie

tuvos ragina atverti sovietij NKVD, KGB 
ir panašius archyvus. Šiuos išeivijai rūpi
mus klausimus susitikusi su Seimo Pirmi
ninku Viktoru Muntianu aptarė JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos Prezidiumo 
pirmininkė Danguolė Navickienė.

Danguolė Navickienė Seimo Pirminin
kui įteikė JAV LB Tarybos priimtas rezo
liucijas, iš kurių viena - dėl KGB archyvų 
atvėrimo. “Mūsų rezoliucijoje minimas 
įslaptinimas KGB archyvų. Mūsų išeivi
jai, ypač antrabangiams, ypatingai sunku, 
nežinant, ar tas žmogus, kuriam dabar 
spaudi ranką Lietuvos valdžioje, nėra tas, 
kuris kankino tavo gimines. Norisi, kad 
būtų tokie žmonės pašalinti iš Lietuvos 
valdžios, čia yra labai svarbus dalykas”, - 
po susitikimo žurnalistams sakė ji.

JAV LB atstovė stebėjosi, kodėl “KGB 
archyvai yra taip saugojami, kai čia yra iš

Laidotis ar degintis?
Pagal DELFI užsakymu pravestą 

“Spinter tyrimų” apklausą, dauguma 
Lietuvos gyventojų savo artimųjų kapus 
aplanko dažniau nei kartą per metus. Tik 
17% respondentų teigė norėtų, jog po 
mirties jų palaikai būtų kremuoti (sude
ginti), o didžioji dalis (54%)jrori būti pa

sakė D. Dokšaitė.
Tinklapyje pateikiama informacija 

apie įvažiavimo į užsienio šalis procedūras, 
galimybes dirbti, mokytis, pirkti ar nuo
motis būstą, informuojama apie valsty
bių mokesčių sistemas, reikalingas insti
tucijas, kultūrą bei lietuvių bendruome
nes, lietuviškas organizacijas, žiniasklai- 
dą. Portalo naujienų skiltyje kiekvieną 
dieną nuolat bus atnaujinamos politikos, 
verslo, kultūros žinios iš Lietuvos bei 
lietuvių bendruomenių užsienyje.

Tinklapio lankytojai taip pat galės 
pateikti klausimų, bendrauti tarpusavyje. 
Tinklapį administruoja viešoji įstaiga 
“Informacija lietuviams”. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
užsakymu atlikto ir šią vasarą paskelbto 
tyrimo duomenimis, iš Lietuvos nuo 1990 
metų emigravo 404,000 šalies gyventojų.

Kartu buvo nuteisti ir 9 nelegalių vizų 
įsigijimu kaltinti lietuviai. Dauguma jų 
yra vizų gavėjai. Kaltinamajame akte 
teigiama, kad neįvardintas sąmokslinin
kas Čikagoje pervesdavo pinigus į Vilnių, 
kur vienas iš dešimties kaltinamųjų, 28- 
erių metų Darius Reika, iš M. Christ’o pirk
davo vizas.

Iš pradžių buvusiam ambasados dar
buotojui buvo pateikti kaltinimai pagal 19 
punktų. Jis buvo suimtas Washington’e 
pernai pavasarį, praėjus nemažai laiko po 
neteisėtos veiklos vykdymo. Prekyba vi
zomis vyko nuo 1999 metų rugpjūčio iki 
2001 metų liepos, kai Matthew Christ 
dirbo ambasadoje Vilniuje. ELTA, LGITIC 

tikrųjų jau neegzistuojančios valstybės iš
saugojimas”. “Nėra ko Sovietų Sąjungos 
saugoti. Šitie žmonės tikrai neturėjo Lie
tuvos interesų prie širdies, kai jie veikė už 
KGB ar tą svetimą valdžią, ir mes norėtu
me, kad šis reikalas būtų atitaisytas”, - sakė 
D.Navickienė.

Nuo 2005-ųjų įsigaliojęs Archyvų įsta
tymas 70-čiai metų apribojo priėjimą prie 
Ypatingajame archyve saugumų doku
mentų. Juos, gavę specialius leidimus, gali 
tyrinėti tik mokslininkai. Kaip dabar su
prantama, tada toks įstatymas neaiškiu 
būdu buvo priimtas skubiai, daugumai net 
nesusivokiant, apie ką kalbama. Vėliau, 
įstatymą jau priėmus, į Prezidentą kreipėsi 
visuomenės atstovai bei mokslininkai, 
ragindami inicijuoti įstatymo pataisą, kad 
archyvai būtų atverti visuomenei. Nors 
susilaukiama stipraus priešingumo, šiuo 
metu Seime tokios pataisos jau svarstomos.

laidoti tradiciniu būdu, tai yra, žemėje. No
rą būti kremuojami dažniau išsakė jau
nesnio amžiaus, aukštesnio išsimoksli
nimo, didmiesčių gyventojai. 20% apklaus
tųjų prisipažino niekada apie tai negalvoję.

Idėja iš anksto išsinuomoti vietą kapinė- 
, se nesulauktų šalies gyventojų palaikymo.-.
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Vytautas 
Patašius

♦ Spalio 29 d, 
Jemeno policija 
suėmė 8 užsienie
čius, apkaltintus 
sąmokslu slapta 
gabenti ginklus į 
Somaliją. Suim
tųjų tarpe yra trys 
australai, priėmę 
musulmonų tikė
jimą. Jie studija

vo Islamiškajame įmano universitete, 
kuriam vadovauja al - Qaeda organizacijos 
rėmėjas ai - Žindant.
♦ Spalio 29 d. Fidži kariuomenės vadas 
komodoras Frank Bainimarama pareika
lavo, kad savaitės bėgyje atsistatydintų Fi
dži min. pirmininkas Laisenia Qarase, jei 
nenori būti pašalintas jėga. Komodoras šį 
pareiškimą padarė savo vizito Irake metu. 
Jis protestavo prieš Fidži vyriausybės pla
nus amnestuoti praeito perversmo kalti
ninkus.
♦ Spalio 30 d. australas Fidži policijos 
viršininkas uoste konfiskavo ką tik iš 
užsienio atvykusią amunicijos siuntą 
kariuomenei, kad ji nebūtų panaudota 
perversmui. Lapkričio 1 d. šią siuntą, 7 
tonas amunicijos, Suva uoste kariuomenė 
jėga atėmė iš policijos.
♦ Spalio 31 d. Fidži min. pirmininkas 
Laisenia Qarase su prezidento sutikimu 
atleido kariuomenės vadą iš pareigų, 
paskirdamas pulkininką Mėli Saubuli- 
nayan, tačiau Fidži kariuomenė atsisakė 
priimti naujo vado paskyrimą, pasilikdama 
ištikima komodorui Bainimarama.
♦ Spalio 31 d. mirė 90 metų amžiaus 
Pieter Willem Botha, buvęs Pietų Afrikos 
ministras pirmininkas irprezidentas 1978 
- 1989 laikotarpyje. Savo valdymo melu 
Botha brutaliai slopino juodųjų bandymus 
atsiekti lygybės su baltaisiais. Apartheid

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
žurnalistams sakė J. Karosas, komentuoda
mas žinias apie tariamų šnipų sulaikymą.
Uspaskich paieškomas ir toliau

Kaip praneša BNS, Vilniaus apygar
dos teismas paliko galioti nutartį, kuria 
buvusiam politikui, eksministrui ir eks- 
parlamentarui Viktor Uspaskich’ui skir
tas kardomasis suėmimas. Jei jis kada 
nors bus pargabentas į Lietuvą, jis bus 
pristatytas ikiteisminio tyrimo teisėjui ir 
bus nustatyta, kiek laiko įtariamasis bus 
laikomas suimtas. Dėl buvusio DP lyderio 
sulaikymo buvo išduotas ir Europos arešto 
orderis, tuo atveju, jei jis iš Rusijos bandytų 
išvykti į kurią nors Europos Sąjungos šalį.

V.Uspaskich’as politinio prieglobsčio 
Rusijoje pasiprašė rugsėjo 15 dieną, kai 
buvo sulaikytas per specialiosios paskir
ties Rusijos milicijos padalinio operaciją, 
bet netrukus paleistas. Jei Rusija V. llspas- 
kich’o prašymą patenkins, jis nebus iš- 

r duotas Lietuvai. Rusijoje jis slapstėsi nuo 
Lietuvos teisėsaugos, kuri jį įtaria apgau
lingų duomenų apie jo vadovautos parti
jos pajamas ir jų naudojimą pateikimu 
Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vy
riausiajai rinkimų komisijai.

Kaime dar yra skurdo
Kaip rašo “Respublika”, Šilalės rajone 

apsilankiusį Prezidentą Valdą Adamkų 
sukrėtė išvystas skurdas. “Jei ir mes gy
ventume tokiomis sąlygomis, nieko švie
saus nematydami, aš nežinau, ar mes 
nesigriebtume stikliuko”, - prasitarė Prezi
dentas. Jis domėjosi, kokios priežastys 
lemia, kad skurdo lygis Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose išlieka didelis ir kinta 

_. nežymiai. Apsilankęs poroje socialiai pa

žeidžiamų šeimų, kurias kaimynai laiko 
tipiškomis kaimo vidutiniokėmis, V. Adam
kus neslėpė, jog pamatytas skurdas bei vis 
didėjantis atotrūkis tarp kaimo ir mieste 
esančios prabangos jį ne tik sujaudino, bet 
ir tiesiog pribloškė, jis pažymėjo, kad ko
vojant su skurdu reikalingos bendros Savi
valdybės, bažnyčios ir mokyklos pajėgos. 
Įkurs Rytų Azijos meno muziejų?

Vilniuje ketinama įkurti pirmąjį Balti
jos šalyse Rytų Azijos meno muziejų. Jo 
atidarymas sutaptų su Lietuvos tūkstant
mečio minėjimu. Vilniaus miesto savival
dybė kartu su fotografu, keliautoju ir ko
lekcininku Pauliumi Normantu muziejų 
ruošiasi atidalyti 2008 metų pradžioje.

Pradžioje muziejaus eksponatų pagrin
dą sudarytų P. Normanto per 14 metų 
surinkti Rytų Azijos šalių tapybos darbai, 
skulptūros iš vario, bronzos, buities daik
tai, papuošalai bei kiti meno kūriniai. 
Planuojama, kad iki kitų metų vasaros P. 
Normanto surinktus.meno dirbinius įver
tins profesionalių vertintojų komisija. Jo 
sukaupta kolekcija taptų muziejaus nuo
savybe ir dovana Lietuvai. Muziejus taptų 
Rytų meno dirbinius kaupiančia bei Azi
jos kultūrų pažinimą bei tyrimus inicijuo
jančia ir puoselėjančia institucija. Jo įkū
rimą remia ir Vilniaus universiteto Orienta
listikos centras.

Šiuo melu Vilnius jau didžiuojasi kitu 
plačiu egzotikos rinkiniu, kurį sudaro 
meno objektai iš Australijos bei Okeanikos. 
Per eilę metus šiuos objektus konteineriais 
j Vilnių atgabeno Sydnėjujc gyvenanti meno 
istorikė dr. Genovaitė Kazokicnė. Jos 
rinkinys - taip pat dovana Lietuvai. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

. da, ELTA, BNS, LGITTCir “Benuuduiai”.
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Trumpai iš visur
sistema griežtai ribojo bet kokius santy
kius tarp juodųjų, baltųjų ir “spalvotųjų” 
Pietų Afrikos gyventojų, dažnai perskir- 
dama net tos pačios šeimos narius.
♦ Lapkričio 1 d. Šiaurės Korėjos vyriau
sybė pareiškė, kad sutinka vėl pradėti 
pasitarimus su JAV, Kinija. Pietų Korėja, 
Japonija ir Rusija dėl branduolinių gink
lų programos sustabdymo.
♦ Lapkričio 2 d. iš Australijos uostų j Fi
dži išplaukė du karo laivai: fregata “New
castle” ir desantinis laivas “Kanimbla”. Jie 
neįplauks į Fidži vandenis, bet bus pasi
rengę evakuoti apie 7000 Fidži šiuo metu 
esančių australų perversmo atveju.
♦ Lapkričio 2 d. Panama buvo išrinkta į 
JT Saugumo Tarybą, Gvatemalai ir Vene- 
cuelai atsiėmus savo kandidatūras jos 
naudai. Per 47 balsavimo ratus Gavatcma- 
la nesurinko reikalingų dviejų trečdalių 
balsų, nors rinkimus laimėjo 46 kartus, tik 
vieną kartą-balsams pasidalinus tarp abie
jų varžovų, Gvatemalos ir Venecuclos.
♦ I .apkričio 2 d. Sydney zoologijos sodą 
(Taronga Park) galiausiai pasiekė keturi 
drambliai iš Tailando, perėję per karanti
no procedūrą Cocos salose. Viena gamtos 
globos organizacija ilgai stabdė šių dramb
lių išsiuntimą iš Tailando.
♦ Lapkričio 2 d. Izraelio kariuomenė ap
supo apie 60 palestiniečių kovotojų, šau
džiusių raketas į Izraelį iš Gazos ruožo. 
Lapkričio 3 d. palestiniečių moterų būrys 
išvadavo apsuptuosius iš mečetės Bet 
Ilanoun vietovėje, juos pridengdamos sa
vo kūnais, bet nuo Izraelio kulkų žuvo dvi 
moterys, 6 sužeistos.
♦ Lapkričio 5 d. Irako.teismas paskelbė
mirties bausmę buvusiam Irako preziden
tui Saddam Hussein už nusikaltimus prieš 
žmogiškumą, išžudant daug šiitų miestelio 
gyventojų po nepasisekusio bandymo prieš 
jo gyvybę. □

Valdui Adamkui - 80
Penktadienį, 

lapkričio 3?čią, 
Prezidentūrą už
plūdo valstybės pa
reigūnai ir visuo
menės veikėjai, 
norintys pasvei
kinti Prezidentą 
Valdą Adamkų su 
80-ties metų jubi
liejumi. Užplūdo jie žodžiais, o dar la
biau - dovanomis, kaip Lietuvoje gyvy
biškai įprasta.

Taip pirmųjų buvo Seimo Pirmininkas 
Viktoras Muntianas, jo pirmasis pavaduo- 
tojas.Česlovas Juršėnas, visų Seimo frak
cijų atstovai. Prezidentui jie įteikė prie 
Seimo stovinčios metalinės skulptūros 
„Gražina” kopiją. Po Seimo atstovų apsi
lankė Vyriausybės nariai, o Vyriausybės 
vardu žemės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė Prezidentui įteikė pedagogės 
sukurtą karpinių paveikslą.

Prezidentą su jubiliejumi pasveikino ir 
Prezidentūros darbuotojai, kurie šalies 
vadovui įteikė atverstos knygos formos 15 
kilogramų sveriantį.tortą ir proginį me
dalį su šalies vadovo atvaizdu, Prezidento 
herbu, Prezidento rūmų fasadu. Ant me
dalio taip pat iškaltos dvi V.Adamkaus 
inauguracijos datos.

Vėliau Prezidentą sveikino teisėtvar
kos, kitų valstybinių institucijų, teismų 
atstovai, tarp kurių buvo Konstitucinio 
Teismo pirmininkas Egidijus Kurys, įtei
kęs Prezidentui Konstituciją, generalinio 
prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis, 
kuris padovanojo jo atstovaujamos insti
tucijos ženklą, Advokatų tarybos pirmi
ninkas Rimas Andrikis, Valstybės kon
trolės vadovė Rasa Budbergytė. Pastaroji 
teigė, kad kontrolės dovana buvo „skaidri” 
- meno kūrinys iš stiklo.

Nauja pakaita į Afganistaną
Spalio 30 d. buvo palydėta į Afganista

ną ketvirtoji Provincijos atkūrimo grupė 
(PAG-4). Ceremonijos melu PAG-4 vadui 
pulkininkui leitenantui Almantui Leikai 
bus įteikta Lietuvos Respublikos vėliava. 
Ją kariai išskleis virš savo naujos stovyk
lavietės Čagearane. Lapkričio viduryje 
ketvirtoji Provincijos atkūrimo grupė Go
to provincijoje turėtų pakeisti karius, 
tarnavusius trečiojoje grupėje.

Pirmą kartą į aukštesnio intensyvumo 
misiją vyksta kariai savanoriai, kurie su
darys per 50% provincijos atkūrimo gru
pės. Su jais yra sudarytos karo tarnybos 
sutartys misijos laikotarpiui. Likusi gru
pės dalis, kaip ir ankstesnės grupės, suda
ryta iš specialistų: logistų, medikų, išmi
nuotojų, finansininkų. Į Afganistaną iš

Ar LR Seimo nariai moka angliškai?
Laikraščio “ L.T.” reporteris sumanė 

pasidomėti, kiek Seimo nariai galėtų 
susikalbėti angliškai. Štai, toks buvo jiems 
klausimas (irgi netobulas angliškai) ir 
tokie buvo jų atsakymai ar pokalbiai.

„Good morning Sir, my name is Joe 
Brighton, I am a journalist for the 
„Reuters”. Can I ask few questions about 
Queen’s visit to your country?”

Antanas Bosas:..,,! daunt spyk yn 
ynglyš”. (Padeda ragelį.)

Nijolė Steiblicnė: „Alio... pakalbėk tu 
už mane...” (Perduoda ragelį savo asistentei, 
kuri bendrauja puikiai ir pasiūlo atsakyti į 
visus dominančius klausimus elektroni
niu paštu.)

Česlovas Juršėnas: „Mhhhh hhh, būkit 
malonūs - arba lietuviškai, arba „rašian”, 
arba „poliš”... L.T.: „I am sorry, I speak no 
Lithuanian, don’t you speak English at all?” 
Č Juršėnas: „No..,np:..” L.T.t „Ok, thanks

Policijos departamento vadovai ir Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos direktorius įteikė 
savo tarnybų ženklus, kariuomenės vadas. 
Valdas Tutkus - durklą. Prezidentą pasvei
kino ir Valstybės saugumo departamento' 
direktorius Arvydas Pocius.

Popiet Prezidentas priėmė Signatarų 
klubo atstovus, vėliau - Lietuvos tautinio' 
olimpinio komiteto vadovus, olimpinę 
čempionę Vidą Vencienę, Lietuvos spau
dos fotografų klubo atstovus. Pastarieji 
įteikė specialiai jam pagamintą .1 kvadra
tinio. metro fotografijų-kpliažą. Meno 
kūrinyje sukomponuota 80 skirtingų nuo
traukų, kuriose Lietuvos spaudos fotogra- 
fų akimis užfiksuotos Prezidento gyvenimo 
akimirkos. „Kiekvieniems metams - po 
vieną nuotrauką", - buvo paaiškinta.

Šių metų konkurso „Dainų dainelė” or
ganizatoriai - ansamblis „Duok penkis”, 
kurį sudaro du septynmečiai berniukai ir 
mergaitė - Prezidentui atliko liaudies dainą.

V. Adamkus gimtadienio pobūvį suren
gė sekančią dieną „Stiklių” restorane.

V.Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 
d. Kaune ir po Antrojo pasaulinio karo 
penkis dešimtmečius praleido JAV. Jis yra 
žinomas aplinkosaugininkas, 1988 m. jam 
buvo suteiktas Tarptautinis gamtosaugos 
apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus 
tarptautinėje arenoje. Taip pat jis apdova
notas JAV aplinkos apsaugos agentūros 
aukso medaliu už ypatingus nuopelnus 
tarnyboje bei JAV Prezidento apdovano
jimu už pasižymėjimą tarnyboje. Be to, jis 
yra kelių užsienio ir Lietuvos universitetų 
garbės daktaras, UNESCO geros valios 
ambasadorius.

1998 m. V.Adamkus buvo pirmą kartą 
išrinktas Lietuvos Prezidentu. Užpernai 
laimėjęs pirmalaikius prezidento rinki
mus V.Adamkus liepos 12 d. buvo antrą 
kartą prisaikdintas eiti Prezidento pareigas.

vyks ir 10 karių moterų. Vienas karys į mi
siją Goro provincijoje vyks jau antrą kar
tą. Iš viso į Afganistaną vyks 1201 Jetuvos 
karių.

Ketvirtosios Provincijos atkūrimo gru
pės vadas pik. Itn. Almantas Leika sakė, 
kad jis gerai vertina karių savanorių pasi
rengimų. Jie visi kartu tęs ankstesniųjų 
grupių pradėtus darbus: padės Goro 
provincijos valdžiai, toliau plėtos vietinių 
vyriausybinių ir nevyriausybinių organi
zacijų veiklą, saugos provinciją nuo des
tabilizuojančios įtakos iš pietinių provin
cijų, kur vis aktyviau veikia prieš “oku
pantus” nusistatę vietiniai sukilėliai. 
Individualus ir kolektyvinis PAG-4 pasi
rengimas misijai pagal patvirtintą prog
ramą vyko tris mėnesius. ELTA LGITIC 

a lot, have a great day. Bye bye!” Č. 
Juršėnas: „Bei bei”.

Viktoras Muntianas: „Eskuzmy”. (Pa
deda ragelį.)

Algis Čaplikas:... (Padeda ragelį.)
Audronius Ažubalis: „Journalist from 

where?” L.T.: „Reuters.” AAžubalis: „Ohh 
yes yes yes, but something wrong with the 
phone, I can’t hear you properly, could 
you call me again?” L.T.: „Sure”. (Sis po
litikas pasirodė geriausiai mokantis anglų 
kalbą iš visų kalbintųjų, tačiau telefono 
lyšys prastas nebuvo ir norėdamas galėjai 
susikalbėti be problemų.)

Kęstutis Daukšys: „Mmhhh...No, this 
moment I am in travel.” L.T.: „Can I call 
you later? K.Daukšys: „You can send me 
questions by email and I’ll answer you”. 
L.T.: „That’s great, thanks a lot! Good bye”.

Ramunė Visockytė: „Ekskuzmi, ai 
daunt spykyngliš.” ■■■□<■
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Bendruomenės baruose
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 

susirinkimas
Sekmadienį, spalio 22 d., įvykęs ALB 

Sydnėjaus Apylinkės metinis narių susi
rinkimas sutraukė apie 60 finansinių Apy
linkės narių. Susirinkimą Lietuvių Klubo 
“Dainava” naujose patalpose pravedė 
Apylinkės pirmininkas 'Feodoras Rotcas. 
Susikaupimo minute buvo prisiminti mirę 
Bendruomenės nariai.

Pirmininkas pristatė susirinkimui 
Apylinkės Valdybos narius: vicepirminin
ką Arvydą Rupšį, sekretorę Gretą Savic
kaitę - Fletcher, renginių koordinatorę Ni
jolę Bartkienę ir Apylinkės juridinį asmenį 
(Public officer) Vincą Bakaitį. Valdybos 
narė Rymantė Geli - visuomeninių ryšių 
koordinatorė - šiuo metu lankosi Lietuvoje.

Nuotraukoje - ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. Iš kairės: Rymantė Geli, Teodoras Rotcas 
(pirniipiųkas), Yincąs Bakaitis,. Nijolė Bartkienė, Arvydas Rupšys (vicepirmininkas). 
Nuotraukoje trūksta Gretos Savickaitės - Fletcher.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos metinis susirinkimas

Bendntomenės metinis narių susirin
kimas įvyko sekmadienį, spalio 22 dieną, 
2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, Hackett. 
Susirinkimą atidarė ir pravedė Bendruo
menės pirmininkas Viktoras Martišius. 
Pasveikinęs 27 narius, pirmininkas primi
nė, kad Bendruomenė metų bėgyje nete
ko dviejų narių - a. a. Tado Grinčelio ir a.a. 
dr. Kazio Kemežio. Mirusieji buvo pa
gerbti tylos minute. Valdybos narė Sigita 
Gailiūnaitė perskaitė praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, kurį susirinkimas 
priėmė. Sekė pirmininko pranešimas.

Pirmininkas Viktoras Martišius išsa
miai apžvelgė Valdybos veiklą per pra
ėjusius metus. Jis priminė, kad Valdyba 
suruošė nariams kalėdines vaišes Yowani 
Klube, Vasario 16-osios minėjimą Can
berra Klube, kuriame meninę programos 
dalį išpildė svečias iš Lietuvos Vytautas V. 
Landsbergis. Vasario 26 d. buvo suruoštas 
LR Prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmo
nos Almos priėmimas. Pirmininkas apgai
lestavo, kad pagerbimo vakarienėje nega
lėjo dalyvauti visi Bendruomenės nariai, nes 
dėl saugumo suvaržymų buvo ribojamas 
svečių skaičius. Kovo 8 - 9 dienomis prel. 
Edmundas Putrimas pravedė rekolekcijas. 
Ta proga, kad žmonės galėtų ir su juo 
pabendrauti, buvo suruošta vakarienė. 
Drauge su latviais ir estais birželio 11 dieną 
suruoštas Trėmimų paminėjimas, o 
Valstybės Šventės minėjimas surengtas 
liepos 23 d. Canberra Klube. Tuomet 
meninę programos dalį su dideliu pasise
kimu išpildė Sydnėjaus choras “Daina”. 
Spalio 12 dieną Valdyba suruošė bendruo

Perskaičius ir patvirtinus ilgoką pra
ėjusio metinio susirinkimo protokolą, 
Valdybos pirmininkas savo pranešime nu
švietė vėliausių dvylikos mėnesių Apy
linkės veiklos bruožus. Ilgi mėnesiai be 
savų patalpų žymiai sunkino bendruome
nės veiklą. Visgi, ypač daug dalyvių su
traukė trys Apylinkės Valdybos suruošti 
renginiai Nepriklausomybės šventės, 
Motinos Dienos ir Valstybės šventės 
progomis.

Apylinkės Valdyba buvo atstovaujama 
įvairiuose susitikimuose su garbingais 
svečiais, kaip, pvz. Katalikų Kultūros Drau
gijos ruoštame priėmime prelatui Edmun
dui Putrimui, susitikime su J.E. kardinolu 

menės susitikimą su iš Lietuvos atvykusia 
advokate Danute Morkūniene. Advokatė 
padarė pranešimą ir atsakinėjo į klausimus 
apie Lietuvos teisę. Taip pat pirmininkas 
išvardino eilę organizacijų ir asmenų, 
kuriems buvo suteikta finansinė parama: 
Lietuvių namams Vilniuje, “Oremus” Kau
ne, gen. Jono Žemaičio Karo akademijai 
(premija 4-tą kursą geriausiai baigusiam 
kariūnui), įsteigtos dvi stipendijos Šiaulių 
gimnazijoje geriausiai baigusiems moki
niams, kurie nutaria toliau tęsti studijas. 
Valdyba parėmė Dvasinės pagalbos centrą 
Klaipėdoje. Almos Adamkienės labdaros 
fondą, studentų ir dėstytojų mainų prog
ramą tarp Melbourne ir Kauno Technolo
gijos universitetų, restauruojamą Ogins
kio dvarą Plungėje, “Mūsų Pastogę” ir 
Bendruomenės organizacijas - pensininkų 
“Paguodą”, L.K.V.S. “Ramovę” bei skautų 
“Židinį”. Taip pat buvo išsiųstos 3 dėžės 
knygų į Šiaulių universiteto biblioteką.

Baigdamas savo pranešimą, pirminin
kas padėkojo Valdybos nariams - Romui 
Katauskui, Laimai Žilinskienei, ypač Sigi
tai Gailiūnaitei ir Barbarai Šilinis, kurios 
išsiuntė knygas ir sutvarkė būstinės kny
gyną, bei tiems, kurie prisidėjo darbu.

Iždininkas Romas Katauskas kruopš
čiai išaiškino “Chartered Accountants” 
revizoriaus patikrinimo apyskaitą, kuri 
prieš susirinkimą buvo išdalinta, ir pasi
džiaugė, kad, nežiūrint visų finansinių 
paramų ir kitų išlaidų, investicinis kapita
las padidėjo. Susirinkusieji plojimu ne tik 
priėmė iždininko pranešimą, bet išreiškė 
padėką Valdybai už sumanų darbą. Dr. A. 

George Pell bei Australijos gen. guberna
toriaus suruoštuose pietuose priimant 
Prezidentą Valdą Adamkų Canberroje.

Būta ir nesklandumų. Pirmininkas pa
brėžė, kad Sydnėjaus Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba buvo aplenkta ruošiant 
Lietuvos Respublikos Prezidento susiti
kimą su Bendruomene Sydnėjuje. Bet tai 
jau praeityje. Ateičiai pirmininkas ragino 
jungti visas jėgas kovai su visišku nutau
tėjimu ir ypač stengtis rodyti daugiau to
lerancijos naujai atvykusioms tėvynainiams.

Apylinkės pirmininkas perskaitė susi
rinkimui ir iždininko pranešimą. Metų 
bėgyje pajamų turėta $1385.14 (Lietuvio 
mokestis - $270.00, aukos - $645.05, 
palūkanos -.$470.09). Susidarė $1201.00 
išlaidų (statutiniai mokesčiai ALB Krašto 
Valdybai $660.00, registracijos mokestis 
valdžiai $41.00, salių nuoma $500.00). 
Apylinkės ižde likutis $10,107.99. Be to, 
Apylinkės Valdybos žinioje dar yra “Pa-' 
galba Lietuvai” sąskaita su $2189.71 
likučiu, sumokėjus $1111.00 už archyvi
nės medžiagos persiuntimą Išeivijos ins
titutui Kaune, vykdant pereito metinio Apy
linkės susirinkimo nutarimą. Valdybos 
kontroliuojamo Sydnėjaus Lietuvių In
formacijos Centro (SLIC) sąskaitoje liku
tis yra $612.17.

■ Ramona Ratas - Zakarevičienė pateikė

Kabaila prašė, kad toji pati Valdyba pasi
liktų dar sekantiems melams. Valdyba su
tiko, bet pirmininkas V Martišius sakė, kad 
jam po šešerių nietų darbo rcikiapakai- 
talo. Kitaip sakant - “naujos šluotos”. 
Tacitui bendruomenės nariai galvoja, kad 
“senoji šluota” dar nenudilusi' ir galėtų 
dar ilgai šluoti. Kas bus ta “naujoji šluo
ta”, paaiškės kitais metais.

Sekė Bendruomenės Revizijos Komi
sijos pranešimas. Jos pirmininkas J. 
Mockūnas pranešė, kad patikrino trijų 
organizacijų - pensininkų “Paguoda”. 
L.K.V.S “Ramovė.” ir sporto klubo “Vil
kas” - pajamų - išlaidų apyskaitas ir rado, 
kad knygos vedamos tvarkingai, o patei
sinamieji dokumentai atitinka įrašus. Taip 
pat Revizijos Komisijos pirmininkas sa
kė, kad skautų “Židinys” savo knygų patik
rinimui nepateikė, nors jis (o prašė.

Canberros I Jet. Bendntomenės Sąjun
gos pirmininkas V. Martišius pabrėžė, kad 
tai gali neigiamai atsiliepti ateityje, kuo
met iš Bendruomenės bus prašoma finan
sinė parama. Po pranešimo Revizijos Ko

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba. Iš kairės: Romas Katauskas, Bar
bara Šilinis, Viktoras Martišius (pirmininkas), Sigita Gailiūnaitė ir Laima Žilinskienė.

Prašome informacijos
Šiuo metu yra sudaromas tautiečių, apdovanotų ORDINAIS Lietuvoje sąrašas. Šis 

sąrašas bus paskelbtas lietuvių svetainėje www.slic.org.au
Prašome atsiliepti ir atsiųsti žinias per:
c-mail: isod@dodo.com.au arba
paštu: Isolda Poželaitė - Davis AM,
3/23 Laurina Avenue, Engadine, NSW 2233.
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išsamų SLIC veiklos pranešimą. Ji pasi
džiaugė, kad SLIC svetainėje sukaupta 
medžiaga naudojasi lankytojai ne vien iš 
Australijos, bet ir iš viso pasaulio. Pagal 
svetainės naudotojų skaitliuką, per 18 
mėnesių užregistruota 15,000 lankytojų.

Vytautas Patašius perskaitė Kontrolės 
Komisijos pranešimą. Apylinkės atskaito
mybė vedama pavyzdingai. Pastebėta, kad 
Valdyba buvo labai taupi išlaidose, jų dalį 
padengdama iš savo asmeniškų lėšų.

Apylinkės susirinkimas priėmė Kon
trolės Komisijos rekomendaciją uždaryti 
atskirą “Pagalba Lietuvai” sąskaitą, jos 
likutį perkeliant į bendrą Apylinkės Val
dybos sąskaitą. Lietuvių Klubo “Dainava” 
Valdybos vardu Kęstutis Protas patvirti
no, kad Lietuvių Klubas padengs $500.00 
išlaidų sumą už salių nuomas.

Sydnėjaus Apylinkė turi teisę siųsti 9 
rinktus atstovus į ALB Krašto Tarybą. 
Neatsiradus pakankamai kandidatų, išrink
ti tik 7 atstovai: Arvydas Rupšys, Vincas 
Bakaitis, Greta Savickaitė - Fletcher,, 
Rymantė Geli, dr. Ramutis Zakarevičius, 
Ramoną Zakarevičienė ir Laura Belkienė.

Diskusijų metu visi kalbėtojai entuzias
tingai pasisakė už tai. kad 2008 metų 
Lietuvių Dienos būtų ruošiamos Sydnėjuje.

Susirinkimas baigtas Tautos himnų.
Vytautas Patašius

misija sutiko pasililkti’dar vienai kadencijai, 
bet mirus K. Kemežiui, sąstatas sumažėjo 
- liko: pirmininkas - J. Mockūnas bei 
narys T. Žilinskas. '

Sekė atstovų į ALB Krašto Tarybą rin
kimai. Bendntomenės pirmininkas Vik
toras Martišius sakė, kad jis pats Lietuvių 
Dienose Geelong’e nedalyvaus, bet iš 
Canberros reikia dviejų atstovų irpaklau- 
sė kas važiuoja? Atsiliepiau aš (L. Budzi- 
nauskas), nes į Geelong’ą planuoju važiuo
ti. Pirmininkas pasakė, kad vieną atstovą 
jau turime, bet dar reikia antro. Pagaliau 
sutiko Valdybos narė Sigita Gailiūnaitė. 
Nesant daugiau kandidatų, plojimu iš 
Canberros į Krašto Tarybos suvažiavimą 
buvo išrinkti du atstovai: Sigita Gailiūnai
tė ir Liudas Budzinauskas. Šį reikalą 
išsprendus ir neiškilus daugiau klausimų 
ar pasiūlymų bendruomenės reikalais, 
pirmininkas padėkojo susirinkusiems už 
kantrybę ir pakvietė pasivaišinti Valdybos 
parūpintais užkandžiais, vynu, alumi, ka
va ir pyragais.

Liudas Budzinauskas
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Lietuviai pasaulyje___________ __
“Broliai lietuviai” - kaip kuriasi užsienyje

Lietuvos spaudoje daugėja įspūdžių apie gausią šių dienų emigracijų ieškant darbo ir ge
resnio gyvenimo Vakarų Europoje. “Lietuvos rytas"išspausdino Augusto UidŽ- 
galvio rašinį apie dar vieną dabarties aspektą, būtent apie tai, kaip patys naujausi 
emigrantai savo ruožtu sukelia galvos skausmą pažįstamiems, kurie svetiniame krašte jau 
kelis metus padirbėjo ir patys šiek tiek įsikūrė. Red.

Statistika grėsmingai rodo apie masinę 
lietuvių emigraciją ir jos neigiamus pada
rinius Lietuvai. Tačiau toje statistikoje ne
atsispindi kita medalio pusė - apie tai, kaip 
lietuviai kuria savo gyvenimus užsienyje.

Kadangi pats esu Vokietijoje, galiu pa
pasakoti apie tam tikrus ypatumus, o 
tiksliau - apie brolių-lietuvių sindromą, 
nemenkai paplitusį tarp daugybės naujųjų 
emigrantų. Tiksliau tai ne tiek sindromas, 
kiek pasekmė įžūlumo bei naivumo su 
egoizmu kai kurių, išvykstančių svetur 
laimės ieškoti. Pats girdėjau ir, laimei, tik 
iš dalies susidūriau su tokiais keliautojais, 
kurie, švelniai tariant, pakankamai pri
mityviai žiūri į savo “gyvenimo susitvar
kymo” klausimus.

Žmogus palieka Lietuvoje savo bustąjį 
kam nors išnuomodamas ir iš to gaudamas 
fiksuotas pajamas, savo svarbiausius da
lykus sandėliuoja, išsiverčia į svetimą kalbą 
savo visus svarbius dokumentus, apsidrau
džia, atiduoda visas savo skolas, atiduoda 
paskolas ir išmoka nuomos mokesčius, kur 
nors ar susiorganizavęs transportą perveža 
į savo “naujuosius namus” ir išsinuomavęs 
būstą svetur įsikuria, susiranda savo jėgo
mis darbą, atranda vietinę lietuvių ben
druomenę ir prie jos prisideda. Apie tokius 
atvejus ir rašyti ir nėra ko, čia viskas beveik 
savaime suprantama bei normalu, tikiu 
kad tokių atvejų (tiesa, galbūt su nedideliu 
detalių nukrypimu) tūkstančiai, jei ne 
dešimtys tūkstančių.

Tačiau pastaruoju metu tiek ir pats 
pastebėjau, tiek ir paklausyti teko kardi
naliai priešingo scenarijaus: žmogus at
važiuoja su keliomis dešimtimis eurų (ar 
kitų pinigų) pas žmones, kuriuos menkai 
pažįsta ir tampa jų galvos skausmu. Iš 
pradžių - jam nori-nenori tenka viską 
skolinti: ne tik maistą ar rūbus, tačiau ir 
pinigus bei kitą turtą.

Nepaskolinus, tučtuojau pasipiltų kal
tinimai nedraugiškumu ir nebroliškumu. 
Bet tai dar būtų pusė bėdos ir, beje, ma
žesnioji. Blogiau, kad toks asmuo atsako
mybę dėl savo likimo ir “įsikūrimo” be
matant užkrauna jį pakvietus'iems arba 
tiesiog šiaip pažįstamiems. Neinvestuoja 
norėdamas save kuo brangiau parduoti 
tinkamam darbdaviui, o tiesiog intuityviai 
tiki kad darbas, liaudiškai tariant, “nukris 
iš dangaus”. O tiksliau-iš aplink esančių. 
Jie mat turi būti suinteresuoti labiau už at
vykėlį padėti it klapčiukai broliui-lietuviui.

Iš pradžių, pirmosiomis dienomis, ap
linkiniai noriai padeda, dalijasi, pasakoja 
savo sėkmės istorijas, skolina ir gerano
riškai rūpinasi - juk, kaip žinoma, brolis- 
lietuvis atvyko, reikia vis dėlto padėti ir 
pasirūpinti... Kažkada mes tokiais buvo
me, o čia žmogui kaip tik reikia pagalbos. 
Tačiau supratę, jog tai pamažu tampa 
sistema ir kad kalbos apie “blogą gyveni
mą” tėra tik nevalingo žmogaus verkšle
nimai, savo siūlomos paramą ima riboti. 
Galų gale, kai atvirai matyti “naujojo lie
tuvio” egoizmas ir vienpusiškumas, teikia
mi nedviprasmiški pasiūlymai “pasiieško
ti darbo” ir vengiama kontakto su tokiu 
įnamiu ar pažįstamu, kuris tėra svarstis 
ant kaklo kasdieniam gyvenime.

Įdomiausia tai, jog “brolis-lietuvis” 
kartais tuo metu netgi nuoširdžiai pasijun
ta įžeistu, atstumtu, keikia savo tautiečius 
dėl to, kad jie net nepadeda, nesistengia jo 
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“prastumti”, manydamas kad seniau įsikū
rę turi galybę pažinčių ir galimybių užsi
imti jo “problemomis”, tačiau... Ak, tas 
lietuviškas šaltumas.

“Po kiekvienu akmeniu galima rasti 
lietuvį” - teigia senas lietuvių priežodis ir
tame yra tiesos: jei lietuvis Kolumbijos 
sostinėje net meru tapo, galima pagrįstai 
sakyti, jog esame pasaulyje paplitę it ko
kie airiai ar armėnai su turkais. Vadinti 
lietuvius išeivijos tauta galbūt kiek per 
anksti, tačiau prielaidų esama. Taigi, yra 
visa eilė veikėjų, kurie stengiasi tai šūktelti 
sau naudinga linkme, pešti iš to naudos.

Tarytum Lietuvoje man kas nors ieško
tų darbo ir kitaip šelptų. Žinoma, padėti 
užpildyti painią anketą ar supažindinti su 
savo draugais - viena, tačiau kai bandant 
sukelti gailestį prašoma be jokių garantijų 
naujų pažįstamų paskolinti reikšminges
nes sumas arba reikalaujama “padėti bro
liui-lietuviui įsikurti”...

Tokios situacijos neretai perauga į gro
teską - žmogus lyg ir norėtų padėti tau
tiečiui, tačiau tonas, kuriuo prašoma pa
galbos neretai yra reikalaujantis. Maža to, 
užmirštami bet kokie etikos skrupulai, į 
pirmą planą nuolat išstumiant motyvą “aš 
štai iš Lietuvos, mes viena maža tauta, pa
dėkit man ir kada nors aš jums padėsiu 
kuo galėsiu”. Ir nei žodžio apie savo pa
ties pastangas, nuolat primenamos nesėk
mės, “kvailas” užsienio tautos mentalite
tas, “biurokratinė” sistema ar nepakanka
mos kalbos žinios. Tipiniu atveju toks žmo
gus net nekaltina savęs - kaltos aplinky
bės, visuma, visa eilė sutapimų, tačiau tik 
ne pats žmogus.

Dar kalti aplink jį esantys ir nepakan
kamai padėję bei nežinia kur dingę visi 
pažįstami su draugais, tačiau tik ne paties 
nevalingumas ar tingumas. Tokiems atve
jams puikiausiai tinka Mark Twain’o po
sakis, jog “yra daugybė pasiteisinimų, ta
čiau nei vienos geros priežasties“.

Teko* girdėti ir apie lietuvius Londono 
autobusų stotyje, it ruoniai šturmuojan
čius atvykstančiųjėvynąinių autobusus ir 
kone už skvernų griebiančius tokio auto
buso keleivius klausinėjant “ar neatsirastų 
kokio darbelio, tautieti?”. Pats to nema
čiau ir nepatyriau, tačiau visai nenusteb
čiau - mitas, kad tik nuvykus į užsienį tuč
tuojau plūs pelningo ir nesudėtingo darbo 
pasiūlymai bei lengvai uždirbami pinigai 
Lietuvoje vis dar gajus.

Ne kartą teko išgirsti, kaip provincijos 
jaunuoliai susikrauna vos kelis daiktus į 
lagaminą, pasiima kokį šimtą ilgai taupytų 
svarų ir be jokit; kalbos žinių ar dokumen
tais įrodomos specializacijos lekia Jung
tinės Karalystės kryptimi laimės ieškoti. 
Tikimasi, kad visur iškabinėti skelbimai 
apie siūlomą gerai apmokamą darbą su 
visais patogumais iš karto. Naivu ir neadek- 
vatu. Štai tokie ir laukia lietuviški] autobusų 
ir prašosi būti pavežti Lietuvon skolon, mat 
čia jau nebeliko pinigų ir baigiasi maistas.

Kad lietuviai moka integruotis pasau
lyje, nėra jokia paslaptis - tai tiesiog šaltai 
liudija statistika. Problema ta, jog dalis 
tiesiog nenori integruotis. T.y. teoriškai jie 
lyg ir būtų nieko prieš, tačiau tik tiek. 
Nededa tam jokių pastangų, įsivaizduoja 
kad esantieji čia seniau turėtų juos integ
ruoti, laikydami tai nerašyta jų pareiga.

O kodėl senbuviai turėtų tai daryti? Nes 
brolis-lietuvis atvyko, kaulyja pagalbos ir 

įkyri savo prašymais. Nedirba norėdamas 
rasti gerą darbą, o tiesiog parazituoja. Tai, 
kad darbo ieškoti irgi yra darbas, manau, 
aksioma. Tačiau iš pradžių tai atidedama 
kitai dienai, po to - kitai savaitei, dar vėliau 
- susirandamas koks nors primityvus ir 
menkai apmokamas darbas, dėl jo nuolat 
skundžiamasi, uždarbio vos užtenka, o 
dargi norisi išsiųsti bent keliasdešimt eu
rų, svarų ar dolerių Lietuvon, pademons
truojant “kaip puikiai sekasi”...

XXI amžius! Išmokti kalbą šiais lai
kais nėra jokia problema - tam yra spe
cializuotos mokyklos, kursai, seminarai, 
be to, ir filologijos studentai noriai už
darbiauja mokydami kalbų. Internete 
susirasti, kaip teikiamas gyvenimo ap
rašymas los šalies, į kurią vykstame, kom
panijoms - jei ne sekundžių, tai minučių

Mažėja norinčių išvykti į JAV
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) 

gerokai sumažėjo prašančiųjų Jungtinių 
Valstijų vizos. Tuo pačiu sumažėjo ir JAV 
vizų režimo pažeidimų, o tai Lietuvą pri
artina prie bevizio režimo su JAV. Taip 
žurnalistams teigė JAV ambasados konsu
las James Fellows.

Pernai JAV vizas gavo daugiau nei 
8,300 Lietuvos piliečių - pora šimtų dau
giau nei 2004 metais. Anksčiau, kol Lietuva 
nepriklausė Europos Sąjungai ir Lietuvos 
piliečiai negalėjo laisvai vykti dirbti į ES 
valstybes, skaičiai buvo gerokai įspūdin
gesni. Pavyzdžiui, 2000 metais JAV vizas 
gavo beveik 14,000 žmonių, 2001 metais - 
20,000 žmonių, 2002 metais - 12,000 
žmonių, 2003 metais - 9,200 žmonių.

Vizas paprastai gauna per du trečda
lius prašančiųjų. Norint, kad šalis prisi
jungtų prie vadinamosios Vizų atsisaky
mo programos, reikia, kad JAV vizos turi 

Šių metų rugpjūčio 26 dieną „Lietuvių Centro” patalpose (Buenos Aires mieste) įvyko 
2006 metų ALIS Sporto Žaidynės. Dalyvauti Žaidynėse užsiregistavo daugiau negu 50 
dalyvių (žiūr. nuotr. viršuje). Žaidynėse vyko futbolo, krepšinio, tinklinio bei kortų varžy
bos. Labai smagu buvo, kad dalyvavo nemažai mergaičių iš Buenos Aires, Berisso ir Rosa
rio. Visi užėmusieji pirmas vietas buvo apdovanoti nugalėtojų taurėmis.

Juan Ignacio Fourmcnt Kalvelis

Kryptis į profesinę veiklą - stipendija 
konkurso laimėtojui

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga (LIS) rengia programą-konkursą studentams, kurie 
planuoja pradėti praktiką savo specialybės srityje.

Tiems, kas jau turi darbo vietą, bus skiriama piniginė suma karjeros pradžiai. Tiems, 
kas tik ieškosi darbovietės, LIS gali padėti suteikdama tam tikrą materialinę paramą. 
Jums reikia parašyti 500 žodžių rašinį apie jūsų norą siekti karjeros pasirinktoje profesi
nėje srityje. Geriausio rašinio nugalėtojui bus paskirta JAV LJS stipendija.

Rašinį siųskite iki šių metų lapkričio 17 dienos, nugalėtojas bus paskelbtas lapkričio 
24 dieną.

Rašinius prašome siųsti šiuo ei. pašto adresu: javĮjs@hotmail.com.

Skaityte “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

reikalas. Knygyne ar bibliotekoje susiras
ti knygelę apie šalies papročius ir men
talitetą bei gyvenimo būdą tikrai nesu
dėtinga (jei sudėtinga, galima pasiteirauti 
darbuotojo).

Vidutinius darbo užmokesčius galima 
perskaityti praktiškai kiekviename užsie
nio lietuvių forume. Darbo pasiūlymai 
neretai būna tiesiog lietuviškuose laikraš
čiuose (užtenka šeštadienį atsiversti “Lie
tuvos ryto” paskutinius puslapius). Reika
lingų dokumentų vertimas net ir provin
cijoje neužtruks ilgiau kelių dienų. Deja, 
dažnas prieš išvažiuodamas apie tai pa
miršta arba tiesiog prisiminti nenori. 0 
kam? Juk atsiras brolių-lietuvių, kurie 
tiesiog dega noru padėti naujai atvyku- 
siems. Kokie pagalbininkų motyvai - tai 
jau kita tema. □ 

būti išduodamos ne mažiau kaip 97%bcsi- 
kreipiančių atitinkamos valstybės piliečių.

„Visi žmonės, prašantys vizos, mums 
yra potencialūs imigrantai. Per pokalbį 
ambasadoje jie turi įrodyti, kad yra kitaip, 
kad jie neketina pasilikti Jungtinėse Vals
tijose. Jei jie neįrodo, vizos neišduodame“, 
- sakė JAV konsulas..

Anksčiau JAV ambasada Vilniuje bu
vo paskaičiavusi, kad pasibaigus turisti
nės vizos galiojimo laikui, namo negrįžta 
maždaug 40% lietuvių. Norint šaliai taiky
ti Vizų atsisakymo programą, šis skaičius 
turi būti ne daugiau 2%.

Tačiau, pasak JAV konsulo, neseniai 
atliktas tyrimas parodė, esą dabar tokie 
pažeidimai iš lietuvių pusės sudaro vos ke
lis procentus. Tačiau jo teigimu, nustatyti 
tikslų pažeidėjų skaičių labai sudėtinga, 
nes reikėtų domėtis kiekvienu, atvažiavu
siu į JAV. □

4

mailto:js@hotmail.com


Bendruomenės baruose

vyresnę skautę Eglę Andrejevaitę ir skautą 
vytį Vytautą Rukšlelę. Abu jie yra labai 
patyrę vadovai iš Vilniaus Kernavės Tunto. 
Eglė ir Vytautas dalyvaus ir praves skau- 
tišką/lietuvišką programą Australijos 
Rajono skautų stovykloje “Žilvinas”, kuri 
vyks po Australijos Lietuvių Dienų 
Geelong’e prie Anglesea miestelio.

Sesė Eglė yra vyr. skaučių būrelio va
dovė. Ji šiais metais baigė fortepijono 
studijas magistro laipsniu. Eglė - labai 
patyrusi vadovė, praveda įvairiausius
kursus, mokymus ir projektus. Mūsų 
stovykloje ji bus laužavedė ir praves įvai
rius užsiėmimus, pradedant vilkiukais/ 
paukštytėmis ir baigiant vyčiais / vyr. 
skautėmis.

Brolis Vytautas yra Kernavės Tunto 
tuntininkas. Pagal savo išsilavinimą jis yra 
istorikas. Be savo formalaus istoriko

Skautų stovykla ' “Žilvinas” vyks Eumarclla Scout

Camp, Great Ocean Road, Anglesea, Victoria. Mclways ref. Map 196 K2.
Kainos stovyklautojams: $190, $150 - antram šeimos nariui, $90 - trečiam ir 

kitiems šeimos nariams.
Svečių diena -sekmadienis, sausio 7 d., nuo 2 vai. Visi kviečiami atvykti.
Dėl kitos informacijos kreipkitės į savo tuntinunkus arba į stovyklos viršininką

s.v. Rimą Strungą tel.: 0416 184148

Advokatų D. Morkūnienės ir 
R. Brazausko kontora

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

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

LSS Australijos Rajono 
skautų stovykla “Žilvinas”

(2007 m. sausio 2 -10 d.d.)

Nuotraukose išsilavinimo, Vytautas yra aistringas eks- 
dešinėje matome perimentinės archeologijos praktikas,

nuolat dalyvaujantis įvairiuose projek
tuose, kaip pavyzdžiui Kernavėje vykstan
čiose “Gyvosiose Archeologijos Dienose”. 
Toks išsilavinimas ir su tuo susijęs pomė
gis leido broliui Vytautui sukaupti žinias 
apie lietuvių tautos istoriją, kultūrą bei 
tradicijas. Be jokios abejonės, tokios ži
nios yra būtinos vykstant į kelionę, kurios 
vienu iš pagrindinių tikslų yra pakelti 
tautiškumo lygį tarp išeivijos skautų.

Mums, Australijoje gyvenantiems
lietuviams skautams, yra labai svarbu, kad
galėtume kuo glaudžiau palaikyti ryšį su 
mūsų lietuvybės medžio kamienu - Lie
tuva ir su tuo medžio šakomis - Lietuvos 
skautais/ėmis, iš kurių galėsime pasisemti 
lietuviškos dvasios. Laukiame sesės Eglės 
ir brolio Vytauto atvykstant į Australiją.

Henrikas Antanaitis
Australijos Rajono vadas

Vyresnė skaute Egle Andrejevaitė. Skautas vytis Vytautas Rukšlelė.

Pavasaris Adelaidėje
“Jau saulelė vėl atkopdama budino 

svietą...” Su pavasariu sukruto ir Adelai
dės lietuviškas gyvenimas. Rugpjūčio 26 
d. vyko Liet. Sąjungos susirinkimas. Rū
pestis nuslinko, kai patyrę ir savo pareigoms 
pasišventę pareigūnai suliko dirbti toliau. 
Malonu pastebėti, kad dabartinės Valdybos 
tėvai buvo Liet. Sąjungos kūrėjai ir pirmieji 
Liet. Namų entuziastai. Kaip dabar, taip ir 
tąsyk aukojo laiką ir pinigus, už ką mes juos 
kartais pakritikuodavom. Toks jau lietu
vio būdas. Nors iš tiesų esame jiems dėkin
gi ir gerbiame. Tie Namai ir yra mūsų ma- 
žojiTėvynė - toli nuo Tėvynės. Čia renka
mės sutikti draugus, pasiguosti bėdomis, 
pasidžiaugti pasisekimais, kad skrandis 
nenutautėtų valgome kugelį ir cepelinus. 
Lietuvišką dvasią palaiko gausi biblio
teka, skoningai ir įdomiai kas savaitę 
paruošta radijo valanda. Sielą į padanges 
pakelia lietuviška daina. Visų gėrybių šak
nys - Lietuvių Namai.

Rugsėjo 16 d. įvyko Pavasario balius. 
Apie 80 asmenų susėdo prie gražiai iš
puoštų ir skaniu maistu apkrautų stalų. 
Tai vis p. Reginos energijos ir sumanumo 
dėka. Grojo europietiška muzika - “La 
Paloma”, “Sorento”... Jaunystės prisimi
nimų išjudinti žilagalviai siūbavo har
moningų tango ritmų judesy.

Muzikanto “katinai tikrai nepapjove , 
kaip dainuodavom muzikai aptilus kadai
se. Net ir mįslių sąrašai išdalinti, o stalai, 
įminę mįsles - apdovanoti. Didysis baliaus 
siu rprizas buvo Krašto Valdybos pirm. Ro
mo Pociaus pavasariškas pasveikinimas. 
Jis, ką tik grįžęs iš PLB Seimo Vilniuje, 
pasidalino savo įspūdžiais apie mūsų 
sostinę. Kaunas atrodąs gana vargingai, 
palyginus su Vilniumi. Moterys nutarė, kad 
Romo balsas labai malonus ir gaila, kad 
retai j mus prabyla. Savo tmmpą kalbą už
baigė pranešdamas, kad lietuviško alaus ir 
degtinės galima gauti mūsų bare. Laikas 
bėga, įvykiai nestovi vietoje. Štai jaunasis 
choro maestro Jonas Pocius sumainė auk
so žiedus. Puota vyko Lietuvių Namuose. 
Jo pusbrolis, veiklus jaunimo vadovas, 
Antanas Pocius taipogi rengiasi atsisakyti 
viengungystės. Linkime jiems laimės ir 
tikimės, kad ir žmonas įjungs j lietuvišką 
gyvenimą. Adelaidės pensininkai kas mė
nesį sueina į Lietuvių Namus žaisti “Bingo”, 
o gruodžio 7 d. suruoš kalėdinę “Eglutę”. 
Regina žada ruošti Kūčių vakarienę iš 12 
patiekalų, o gruodžio 31 d. -kaukių baliumi 
išgąsdins ir išvarys senuosius bei pasitiks 
Naujuosius Metus.

Taigi tausokime sveikatą, kad galėtume 
visur dalyvauti. K. Vanagienė

Geelong's Hotels, Motels A Guesthouses

BusinessName BusAddress BusTown ' PhBti ; Fax AocType rooms
Admiralty Mota Im . 66 McKilop Street

Colonial Lodge Motel . 57 F yans Street
. 292-296 Princess

Corio Bay Mota > Highway
Gateway Hotel 218 Punoes Hwy

GEELONG
SOOTH ‘ ■™:i
GEELONG

CORIO
CORK.’

03 5221 4288\

0352232266

03 5275 1489
03 5275 1091

03 5221 4044 
•

03 52281141 -

03 5275 5950
03 5274 1329

Mol

Mot ;

Mot
Mot

39

..... 10

25
12

Rippteside Part. Motor Inn 67 Melbourne Rd DRUMCCNDRA 03 5278 2017 03 5278 8244 Mol 13

Shannon Motor inn 283-285 Shannon Ave!NEWTOWN 03 5222 4355 03 5222 4276 Mot 21
Sphinx Entertainment
Centre^
Sundowner Motor Inn
Geelong ______ _

Serviced Aportmt

2 Thompson Rd

13 The Esplanade

snts, Cabins, Co"

NTH GEELONG ‘ 9352782911

GEELONG (135244 7700

tages and BdtB's

03 5272 1338

03 5221 8912

Mot

Mol

.......... 15

70

BusinessName BusAddress BusTown PhBh Fax AocType Rooms
El Dorado Tourist Part: 
Rivurglen Caravan Paik

360 Ballarat Road BATESFORD 
75 Barrabool Road BELMCNT

03 5276 1386 
03 524355115 ....

03 5276 1502
03 5243 4760

Cab
Cab

11
55

Caravan Parks
BusinessName BusAddress BusTown PhBh Fax AocType Sites

Barwon Caravan Park
153-163 Barrabool 
Road BELMCNT 03 5243 3842 03 5241 3149 Gar 191

City Southside Caravan 
Park 87 Batrabool Road BELMONT 03 5243 3788 03 5243 4760 Car 182
Geelong Rwerview 
Tourist Paik 59 Barrabool Rd BELMONT 03 5243 6225 03 5244 4162 Car 495

Backpackers
BusinessName BusAddress BusTown PhBh Fax AocType TolSleaps

Irish Mutphys [30 Aberdeen St gEĖLCMg 03 5221 4335 03 5223 3055 įBack ė

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. R. Augustinavičius NSW $ 20.00,
J. Petraitis T/jS $ 35.00
Anoniminė auka • VIC $ 50.00 
Z. Paškevičius QLD $ 5.00
A. Kasiulaitis NSW $ 50.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

A + A Kęstučiui Varnui
mirus, vietoj gėlių “Mūsų Pastogei”

aukojo:
I. Gudaitis ir A. Markevičius $20.00
E. ir B. Dukas $ 10.00
J. J. Karkotskas $ 40.00
R. ir G. Dunda $ 50.00
D. llrnevičius $ 10.00
K. Vanagienė $ 20.00
Adelaidės Lietuvių Namų
Biblioteka $ 50.00

“M.P.” Redakcija ir Administracija nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams.

t-
pangp- When's the last 

time you went to 
www.ALJS.org ?

alic The young'uns
OllS I have been busy!

ALJS
V -----
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Sportas
Hamiltono “Kovo” jauniai keliauja į Australiją

Hamiltono (Kanada) “Kovo” berniukai 
švęs Kalėdas Australijoje, dalyvaudami 
lietuvių krepšinio pirmenybėse Geelong 
mieste. Komandą sudarys 14-mečiai ir 15- 
mcčiai iš Hamiltono, I xmdono ir Toronto. 
“Kovo” berniukai laimėjo Šiaurės Ameri
kos lietuvių aukso medalius jaunių C 
grupėje ir užėmė antrą vietą jaunių B 
grupėje. Dvylika žaidėjų iš abiejų koman
dų sudarys vienetą, kuris išskris gruodžio 
22 dieną iš Toronto oro uosto ir nusileis 
Melbourne Kūčių dieną. Berniukai daly
vaus ALFAS pirmenybėse, kurios vyks tarp 
Kalėdų ir Naujųjų Metų. Taip pat prisi
dės prie Australijos Lietuvių Dienų prog
ramos Geelong’e. Po Naujųjų Metų jie 
keliaus į Sydnėjų žaisti su vietinėmis 
krepšinio komandomis. “Kovo” berniukai 
išskris atgal i namus sausio 5 dieną.

15 metų tarptautinėje olimpinėje šeimoje
Penktadieni, spalio 20d., Kauno sporto 

halėje galima buvo pamatyti beveik visus 
garsiausius Lietuvos sportininkus. Olim
pinių žaidynių čempionus bei prizinin
kus, kurie susirinko iškilmingai paminėti 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) pripažinimo ir grąžinimo i tarp
tautinę olimpinę šeimyną 15-os metų 
sukaktį.

1923 m. įkurtas LTOK, užgniaužtas so
vietinės okupacijos laikotarpiu, buvo atgai
vintas 1988 m., o po 3 metų - rugsėjo 18 d. 
svarbiausią šalies sporto organizaciją pri
pažino Tarptautinis olimpinis komitetas.

Lietuvos sportininkai olimpinėse žaidy
nėse debiutavo 1924 m. Paryžiaus (Pran
cūzija) vasaros olimpiadoje. Iš viso Lie
tuvos atletai vasaros ir žiemos olimpinėse 
žaidynėse yra iškovoję 29 aukso,21 sidabro 
bei 54 bronzos medalius.

Net keturi šalies sportininkai - krep

Prisiminimai

Vietinės Rinktinės kario prisiminimai
po nuginklavimo

Antanas
Kramilius

Tęsinys iš 
“M.R” nr. 40.

Parduodu ir 
aš šį tą. Įsidėjęs 
j didelius batus 
pakelį tabako, 
praeidavau pro 
kontrolę prie 
vartų. Vieną die
ną lagerio komendantas pagavo mane 
nešant tabaką ir iš karto atėmė darbą. Jis 
man sako:”Kaip nori: aš galiu pranešti ko
mendantui ir gausi karcerio cementinėje 
dėžėje. Ne kas ten ištempia daugiau kaip 
dvi savaites. Bet jeigu sutinki, aš galiu 
perduoti tabaką Augustui, lenkų futbolo 
komandos kapitonui, ir niekas nesužinos”. 
Mirti cementinėje dėžėje nesiruošiau. Ati
daviau tabaką lenkams, nors ir labai 
skaudėjo širdį.

Čia nemažai buvo belgų ir olandų. Juos 
pradėjo apklausti dėl jų nusikaltimų vo
kiečių kariuomenėje. Praėjus visus ap
klausinėjimus, vienus vežė į kalėjimus, ki
tus paleido namo. Vieną rytą girdime 
triukšmą kitame lagerio pakraštyje. Prie 
palapinės buvo pasikoręs belgas. Po ko
misijos, jis, pasirodo, buvo išteisintas ir 
paleistas namo. Tikriausiai buvo parašęs 
namiškiams, kad tuoj grįš namo. Kišenėje 
buvo rastas laiškas iš namiškių. Jame pa
rašyta, kad važiuotų kur nori, tik ne į na
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Ši kelionė bus pirma į Australiją, ku
rioje dalyvaus Kanados bei Hamiltono 
jaunių krepšininkai Komanda jau pradėjo 
treniruotis šeštadieniais Hamiltono 
Westdale gimnazijoje ir žais draugiškas 
rungtynes su Hamiltono ir Toronto, gim
nazijų komandomis bei OBA klubais. Per 
vasarą komanda žaidė vasaros lygoje 
Toronte ir keliavo i Čikagą kovoti su ame
rikiečių AAU komandomis.

Hamiltono “Kovo” sporto klubas su
darė išvykos j Australiją organizacini ko
mitetą. JĮ sudaro: Arvydas Šeštokas, prof. 
Daina Špokienė, Rimas Sakalas, Regina 
Choromanskytė ir Rimas Miečius.

Komitetas dirbs su sporto klubo “Ko
vas” pirmininku Jonu Čcbatoriumi ir 
pamos kelionę.

Rimas Miečius, Kanada

šininkė Angelė Rupšienė, rankininkė Al
dona Česaitytė-Nenėnienė, dviratininkas 
Gintautas Umaras bei disko metikas 
Virgilijus Alekna olimpiniais čempionais 
tapo net du kartus.

Iš viso olimpinėse žaidynėse dalyvavo 
’ 268 Lietuvos atletai

Nuo pirmųjų atkūrimo dienų LTOK va
dovaujantis prezidentas" Artūras Poviliū
nas prisiminė, kad treji metai nuo Komiteto 
atkūrimo iki pripažinimo buvo patys sun
kiausi, tačiau olimpiečių ir jų vadovų ryž
tas padėjo įveikti visus išbandymus.

15-os metų sukakties proga LTOK bei 
visai Lietuvos sporto bendruomenei savo 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus at
siuntė Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Jacques Rogge bei Europos 
olimpinio komiteto prezidentas Patrick 
Hickey. u- ' - " ■ - '

Pagal Lietuvos spaudą.'

mus. nes kaimynai jį užmuš. Ką turėjo vy
ras daryti? Pasikorė. Žiauriai elgėsi belgai 
ir olandai su savo žmonėmis. '1b krikščio
niškumo, kaip pas mus, nesimatė.

Po kokių šešių savaičių vėl šaukia vi
sus pabaltiečius - estus, latvius ir lietuvius 
- rikiuotis. Praneša, kad už valandos būsi
me perkelti j pabaltiečh; stovyklą - lagerį. 
Išeiname ant kelio ir mus nuvaro į paskuti
nį aptvarą stovyklos šiaurėje. Prie vartų 
mus pasitinka komendantas be jokių ka
riškų ženklų. Ant jo galvos raudona ara
biška kepurė, rusiški ilgi, žalsvi baltiniai, 
surišti diržu, juodos kelnės ir juodi auliniai 
batai, po paranke - lazdelė. Kalba jis tik 
rusiškai. Šalia stovi aukštas tipas su purvi
na vokiečių parašiutininko uniforma, 
nepanašus į vokie t į, komendanto vertėjas. 
Komendantas, švaistydamas tą lazdelę, vis 
rėkauja: “Skarei, bistrei”. Paskiria mus į 12 
vyri, palapines. Maistas, kurį gavome ana
me lageryje, čia buvo sumažėjęs per pusę. 
Duonos-tik aštuntukas-maždaugduge
ri kąsniai. Pavandeniavusi sriuba ir dau
giau nieko.

Pradeda mus registruoti šaukia į pala
pinę vieną po kito. Rytą komendantas su 
vertėju laksto apie palapines ir rėkauja: 
“Atkrivaite”. Tai reiškia, kad reikia pakelti 
apatinę palapinių dalį, kad įeitų oras. Oro 
mums užteko. Jo buvo net per daug. Čia 
buvo toks jo būdas - terorizuoti belaisvius.

Po registracijos ant raštinės durų pa
sirodė prilipinti sąrašai po 16 vyrų. Nuėję 
pradėjome klausinėti ką tai reiškia.

“Nieko blogo. Jūs skrisite namo po 16

Apie Ed Palubinską - krepšinio meistrą
Edvardas Šulaitis,

(“Amerikos Lietuvis”, sutrumpinta)

Gal daugeliui mūsų tautiečių ši popu
liari lietuvių tarpe pavardė nedaug ką 
pasako, ypač kai prie jos pridedame vardą 
Ed arba Edis (lietuviškai). Pilnu vardu 
Edward arba Edvardas (Eduardas) jis 
niekada nemėgo vadintis.

Apie šio 1950 m. Canberroje, Austra
lijoje, gimusio vyro pasiekimus būtų ga
lima daug kalbėti. Pradžioje pasitenkin
sime paminėję, kad jis atstovaudamas 
Australijos krepšinio rinktinę 1972-aisials 
Muencheno olimpiadoje su 190 taškų bu
vo antras krepšių medžiotojas visų krep
šininkų tarpe. O kitose olimpinėse žaidy
nėse Montrealyje (1976 m.) Australijai 
pelnė didelę garbę - iškovojo geriausio 
metiko titulą iš viso tose žaidynėse daly
vavusio krepšininkų būrio.

Bet pats didžiausias jo pasiekimas buvo 
2005-aisiais. kada jis pagerino baudų me
timo Guinness pasaulio rekordų rezultatą. 
Tada per vieną valandą Palubinskas iš 1265 
metimų pataikė 1206. Dabar jis nori pa
gerinti rekordą tritaškių metime pervalan- 
dą ir tikisi pataikyti 800 metimų.

Apie vaikystę ir tėvus
Ed tėvas Stanislovas gimė Vilkavišky

je, o motina - rusų kilmės, iš Krasnojars
ko. Jie abu mirė per paskutinius penke
rius metus. Tėvas amžinybėn iškeliavo 81 - 
erių, motina - 77-erių metų. Jo gimtinėje 
Canberroje, senuose Palubinskų namuo
se, liko gyventi viena šios šeimos atžala - 
Edžio vyresnioji sesuo Lucie.

“Aš užaugau su sportu, bandydamas 
įvairias jo šakas: futbolą, ragbį, plaukimą, 
gimnastiką”. - pasakojo mums Palubinskas.

“Mano tėvas Lietuvoje buvo pasižymė
jęs gimnastas ir geras plaukikas. Jis tarna
vo Lietuvos armijoje kaip patrulis ant 
slidžių. Be to, turėjo gabumų šaudyme. 
Galbūt iš tų jo sugebėjimų aš paveldėjau 

vyrų lėktuve”. Mokantys rusiškai bandė 
sakyti, kad negrįšime į mūsų okupuotą 
kraštą, nes mes nesame sovietų piliečiai. 
Visi aiškinimai negelbėjo, išvarė mus iš 
raštinės ruoštis važiuoti namo. Paaiškino, 
kad kraštas dabar laisvas ir mūsų čia nie
kas nemaitins. Sunerimo visa stovykla. 
Pabaltiečių karininkai, susirinkę angliš
kai parašė protesto raštą lagerio vadovy
bei, kad mes į okupuotą mūsų kraštą 
negrįžime. Galvojome, kad vakare ateis tas 
anglas karininkas, kuris visada šypsodavo
si praeidamas pro išsirikiavusius belais
vius, paduosime jam tą laišką, kad jis per
duotų stovyklų rajono komendantui. Buvo 
didelis nusivylimas, kai tas besišypsantis 
karininkas perskaitė laišką ir demonstra
tyviai numetė žemėn. Išsiskirstėme labai 
sunerimę. Kai kurie pradėjo sakyti, kad 
nusižudys, jeigu reikės grįžti. Keli kari
ninkai papasakojo gretimo vokiečių lage
rio belaisviams apie mūsų problemą. 
Vienas sakė, kad jo draugas belaisvis dir
ba komendanto raštinėje. Jis maloniai 
sutiko mūsų skundą perduoti komendan
tui. Laukiame kas bus.

Vakare patikrinimas, pasirodė vėl tas 
pats besišypsantis leitenantas. Išsiskirstome 
į palapines. Galvojame, ką mes darysime, 
jeigu veš namo?

Sutemus pasigirdo vėl švilpukas rikiuo
tis patikrinimui Galvojome, kad varys į 
lėktuvus. Šalia mūsų rikiuotės buvo maža 
platformėlė. Ant jos stovi stovyklų viršinin
kas - anglų pulkininkas, keli kareiviai ir 
mūsų “skarei, bistrei” komendantas. 
Pulkininkas pradeda kalbėti, atsiprašo, kad 
jis buvo išvykęs ir grįžęs rado mūsų keistą 
laišką. “Nežinau, ko jūs bijote”, -sako jis. 
Kalba diplomatiškai, nes šalia stovi tas 
rusų infiltruotas žydas - mūsų stovyklos

Ed Palubinskas. ■ a •

taiklią ranką. Šiaip ar taip kalbant, visi mano 
fiziniai privalumai atėjo iš tėvo pusės”, - 
aiškino jis.

“Pradėjau lankyti Canberros lietuvių 
sporto klubo “Vilkas” krepšinio treniniotes 
1963-aisiais. Su šio klubo krepšinio koman
da žaidžiau vietinėse pirmenybėse. Krepšinį 
labiau pamėgau po to, kada, žaidžiant-* 
australiško pobūdžio futbolą, lūžo koja, 
man buvo 14 su puse, lai buvo man palaima. 
Po pustrečių metų intensyvaus žaidimo aš 
vos nepatekau į Australijos rinktinę (buvau 
paskutinis išbrauktas iš olimpinės koman
dos sąrašo). Tačiau po 4 metų jau tapau 
vienu iš geriausių metikų, o darpo ketvertų 
su-laužiau visus olimpinius rekordus”.

“Kas gi galėjo tikėtis, kad aš pateksiu 
tarp 6 geriausių mėgėjų sportininkų pa
saulyje. 1978 m. laimėsiu “Helmes Award” 
prizą - suteikiamą goriausiems skirtingų 
kontinentų atletams?” - klausė Palubinskas 
ir pridėjo: “Yra nuostabu, ką susikoncentra
vimas savo siekiuose ir gera fizinė forma 
gali padaryti”.

Tęsinys kitame MP nr.

komendantas. “Jus prievarta niekas neturi 
teisės išvežti Jūs nesate sovietų piliečiai 
Jūs, kurie užsiregistravote, galite bet ku
riuo metu išsibraukti”. - aiškina stovyklų 
viršininkas. Atrodo, kad tas žydas pranešė 
komendantui, kad mes savanoriškai užsi
rašėme grįžti. Dar pridūrė, kad jeigu kas 
nors dar norėtų užsirašyti, tai visada gali 
tai padaryti, bet prievarta niekas mūsų 
negrąžins. Kilo didžiausios ovacijos, 
kepurės lėkė jviršų. Vyrai rėkė: “žydo, 
žydo...”

Miegojome ramiai kaip niekad, Latvių 
užsirašė išsibraukti gana daug Jiems išda
vė anglų kariuomenės uniformas, tik be 
ženklų. Žydas kai kuriuos pradėjo mušti 
su ta savo lazdele. Prie vartų stovėję du ka
ro policininkai greitai areštavo tą mūsų 
“skarei” žydą ir išsivedė jį iš lagerio. Mes jo 
daugiau ir nematėme. Dėkojame Dievui ir 
tam anglų pulkininkui, kuris mus išgel
bėjo nuo druskos kasyklų kur nors Sibire. 
Namų tai jau tikrai būtume tais laikais 
nematę.

Po viso to rugpjūčio pabaigoje mus 
perkėlė į pabaltiečių belaisvių stovyklas 
Zcdclheim prie Brugge Belgijoje. Atvykę 
radome daugiau lietuvių iš Schleswig 
Holstein apylinkių. Visi jie diržuoti ir 
saliutuoja savo viršininkus. Žiūrime, kas čia 
per komedija. Mums ant nugarų ir kelių 
buvo užsiūti kitos spalvos lopai. Jeigu 
bėgsi, tai bus ženklas, kur šauti. Anie vyrai 
tikina, kad mus už kelių savaičių priims j 
anglų kariuomenę. Greitai pasibaigė bul
vių košė, jų katiliukuose atsivežta iš 
Vokietijos. Skaudžiai teko susilyginti su 
mumis. Į jokią kariuomenę niekas nesi
rengė imti. Vienintelis klausimas buvo, ką 
sumumis daryti?..

PABAIGA
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In memoriam
A'u’A Bonifacas Šikšnius

1925.11 .22 - 2006.10.07
Šeštadienio (spalio 7 d.) ryte savuose 

namuose rastas negyvas Bonifacas Šikš
nius. Mirties priežastis - širdies smūgis.

Boni (kaip mes jį vadinom) užaugo 
skaitlingoje ūkininko šeimoje. Karo metu 
buvo išvežtas į Vokietiją ir dirbo prie ka
riuomenės.

Po karo vedė vokietaitę Hilde, Šeima 
susilaukė sūnaus Rainer. 1949 metais Boni 
ir Hilde atvyko į Australiją. Dviejų metų 
darbo sutarčiai atlikti Boni buvo pasiųs
tas į Tasmaniją ir dirbo prie vaisių.

Atidirbęs du metus apsistojo Hobarte, 
įsidarbino cinko fabrike ir ten išdirbo iki 
išėjimo j pensiją.

Įsikūrimas naujame žemyne pradžioje 
buvo sunkus, bet jis rado laiko ir sutiko 
būti renkamas į Hobarto Apylinkės, vėliau 
- sporto klubo “Perkūnas” valdybas. Ilgus 
metus valdybose buvo kasininku. Vėliau, 
kai pasistatė savo namą, apačioje įruošė 
“Lietuvių Namus”, kuriuose vyko įvairūs 
minėjimai ar susirinkimai. Nakvynei vi
suomet priimdavo iš kitur atvykusius 
svečius. Pas jį nakvojo ir kunigas, ir ALFAS 
pirmininkas, ir ALB Krašto Valdybos sek
retorius ir kt.

Už ilgų metų darbą lietuvybės labui 
Glenorchy burmistras apdovanojo jį 
Savanorio medaliu, o “Perkūno” klube jis 
buvo Life Member.

Paskutiniu metu Boni gyveno vienas 
dideliame name. Žmona Hilde mirė 2004 
metais. Sirguliavo, skundėsi, kad sunku

• < ,ii
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Bonifacas Šikšnius.

kvėpuoti, kojos susilpnėjo, sunkiai paėjo. 
Jį prižiūrėjo ateinanti slaugė.

Laidotuvių pamaldos vyko Graham 
Family koplyčioje. Susirinko apie 60 
žmonių. Karstas buvo apdengtas Lietuvos 
vėliava. Maldas skaitė katalikų kunigas 
Ted Cormack. Atsisveikinimo žodį tarė 
sūnus Rainer ir Juozas Paškevičius. Po 
pamaldų buvo sudegintas.

Liko sūnus Rainer su šeima.
Mielas Bonifacai (Boni) mes prisi

minsime Tave, kaip daug dirbusį Lietuvių 
Bendruomenei ir sporto klubui “Per
kūnas”. Ilsėkis ramybėje.

Juozas Paškevičius

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų lapkričio 2 dieną Geelongc mirė 

veiklus Lietuvių Bendruomenės narys Adolfas Obeliūnas

Lapkričio 1 d. Sydnėjuje mirė estė Lia Looveer BEM, JP, buvusi Jungtinio Bal
tų Komiteto (NSW) steigėja ir sekretorė.

Laidotuvės įvyks lapkričio 8 dieną, 10 vai. ryto Allan Drew Funerals koplyčioje, 221 
Old Northern Road, Castle Hill. Palydėkime šią didelę lietuvių draugę įjos Amžinąją 
kelionę. Antanas Kramilius, lietuvių atstovas Baltų Komitete

Mirus ilgamečiu! Lietuvos Baleto Bičiulių rėmėjui

A'u’A Stepui Jarembauskui,
gilią užuojautą reiškiame sūnėnui Arvydui Rupšiui, jo šeimai, giminėms ir

visiems artimiesiems. Lietuvos Baleto Bičiuliai

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

A'u’A Stepui Jarembauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnėnui Arvydui Rupšiui, jo šeimai ir 

visiems artimiesiems. Valentina Barkus, Laima ir Rita

aukojame "Mūsų Pastogei” $50.

Minis ilgamečiu! Tautos Fondo Atstovybės nariui ir Fondo rėmėjui

A “u3 A Stepui Jarembauskui,
liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius Australijoje ir

Lietuvoje. Antanas Kramilius,
Tautos Fondo įgaliotinis Australijoje

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

A'u’A Juozo Plienaičio

Lėta ir Antanas Krdtniliai

AtA Juozas Plienaitis
1914.05.10 - 2006.10.25

Velionis Juozas gimė Pirmojo pasau
linio karo metu. Tėvai - Ulijona ir Antanas 
- ūkininkavo 40 hektarų sklype, Saukų 
kaime prie Jurbarko. Šeimoje augo šeši 
broliai ir trys seserys. Petras, jauniausias, 
išvyko į Ameriką. Kiti liko Lietuvoje. Ne
turime žinių, ar jie gyvi.

Velionis Juozas Tauragėje baigė Saulės 
Gimnaziją ir tenpat atliko karinę tarnybą 
garsiame Dragūnų pulke.

Atlikęs karinę tarnybą, gavo darbą 
Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 
rezidencijoje - Saugumo policijoje. Tai 
buvo rinktinių vyrų grupė, kuri saugojo 
Prezidentūrą.

1940 metais Prezidentui pasitraukus į 
užsienį ir Lietuvą okupavus rusams. Juo
zas grįžo į tėvų ūkį ir ten slapstėsi nuo 
NKVD iki 1941 metų.kai Lietuvą užėmė 
vokiečiai.

Kaip žinome, Lietuva paskelbė nepri
klausomybę ir Juozas su kitais policijos 
tarnautojais buvo pašaukti į tarnybą. Vo
kiečiai greitai panaikino Lietuvos vy
riausybę. Juozas pasiliko dirbti policijoje, 
tuo išvengdamas vokiečių kariuomenės ir 
Rytų fronto Rusijoje.

1944 m, antrą kartą grįžtant rusų armi
jai. Juozas kartu su daugeliu tūkstančių 
Lietuvos inteligentų pasitraukė į Vokietiją.

Prasidėjus pabėgėlių emigracijai į 
užsienį, 1950 metais Juozas atvyko į 
Australiją. Apie savo gyvenimą Australijo
je jis nieko nekalbėjo. 1999 m Sydnėjaus 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos narės 
rado ligotą Juozą nepavydėtinoje padėty-

je Dulwich Hill Boarding house.
Greitos akcijos ėmėsi Onutė Kapočie- 

nė ir Antanas Kramilius, kurie išrūpino jam 
švarų kambarį ir aprūpinimą St. Sergius 
Hostel’yje Cabramattojc. Velionis buvo 
parašęs testamentą ir paskyręs savo 
įgaliotinį (Power of Attorney) tvarkyti jo 
reikalus. Velionis Juozas labai džiaugėsi 
p.p.Kramilių rūpesčiu, kurie jį lankė. 2004 
metais atsirado giminės, kurie perėmė 
Juozo globą.

Daugelį metų bridome per tas pačias 
balas toli nuo gimtojo Jurbarko. Mūsų 
kelias nebuvo rožėmis klotas. Apie tai 
žinome tik mes patys. Pabaigęs šią žemiš
ką kelionę, mielas Juozai, ilsėkis ramybėje.

Draugas Jurgis

A‘u’A Jurgis Smilgevičius
1922.06.19 - 2006.10.14

Jurgis gimė Laumakių dvare, esančia
me prie gražios Ventos upės. Čia jis augo, 
gaudė žuveles ir namuose buvo mokina
mas skaityti bei rašyti. Staiga mirė tėvas, 
greitai ir motina. Taigi, būdamas vos 10 
metų liko našlaičiu. Dėdė - motinos brolis 
L. Ragauskas - priėmė jį į savo šeimą, ku
rioje jis ir užaugo. Mokėsi gerai: keturias 
klases baigė Kelmės progimnazijoje ir 
likusias keturias-Šiaulių Berniukų Gim
nazijoje 1937 metais. Gimnazijoje atsi
skleidė jo būdas - buvo energingas skautas 
ir geras draugas.

1937 metais tiesiai iš gimnazijos suolo 
Jurgis įstojo į Karo Mokyklą. 1938 metais 
ją baigė artilerijos atsargos leitenanto 
laipsniu.

Mokėsi ir toliau. 1938 - 40 metais stu
dijavo elektros techniką Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune. Vokiečiams užda
rius Universitetą, Jurgis baigė mokslus 
Braunschwcig’o Universitete, Vokietijoje, 
įgydamas elektros inžinieriaus specia
lybę. Tais pačiais metais jis išplaukė su 
pirmu transportu j Australiją.

Įsikūrimas Australijoje nebuvo leng
vas. Pradžioje reikėjo atlikti pasirašytą 
darbo sutartį: skynė kriaušes, abrikosus, 
gamino molio plytas. Tarp visų sunkumų 
buvo ir prošvaisčių - susipažino su gražia 
mergina - Regina Narbutaite. Ją vedė per 
1948 metų Kalėdas. Tais laikais išsinuo
moti kambarį Melbourne, nekalbant apie 
butą, buvo labai sunku, o ir nuoma buvo 
brangi. Nieko nelaukdamas Jurgis nusi
pirko žemės sklypą ir pasistatė 14 kvadra
tinių metrų ploto namuką. Dabar jis jau 
galėjo pasivadinti “Esquire”. Čia gimė ir 
pirmoji jų dukrelė Irena. Reginai nebuvo 
lengva, vanduo buvo už pusės kilometro, o 
kambary nebuvo kur apsisukti. Pamažu

Jurgis Smilgevičius.

gyvenimas lengvėjo, atsirado vandentie
kis, elektra. Jurgis savaitgaliais pats pra
dėjo statyti naują namą. 1953 metais jau 
pusiau užbaigtame name gimė antra 
dukrelė Liucytė.

Po vienų priverčiamo darbo metų, 
Jurgis pradėjo dirbti pagal savo specialy
bę. Ilgus metus jis dirbo inžinieriumi prie 
tramvajų. Civilinės Aviacijos Departa
mente ir State Electricity Commission. 
Darbe jam sekėsi gerai, sugyveno su savo 
bendradarbiais ir visų buvo mėgiamas.

1980 metais išėjęs į pensiją, persikėlė 
gyventi į Surfers Paradise. Čia kartu su 
Regina įkūrė Lietuvių Seniūniją ir šešis 
me tus buvo jos seniūnu.

Jurgis su visais buvo mandagus, visada 
norėjo visiems padėti ir visi mėgo su juo 
bendrauti.

Draugė

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 2 vai p.p. “Dainavos” Klube, Bankstowne, 
įvyks vieno iš žymiausių išeivijos rašytojų

Mariaus Katiliškio kūrybos popietė
Nijolė Jankutė apžvelgs jo gyvenimą ir kūrybą.
Skaitovais. Barila, A. Bučinskas, J. Burnkienė,

J. Dambrauskienė, I. Dudaitienė,
B. Kazlauskienė, O. Maksvytienė, 
V. Ratkevičius.

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

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 (sekmadieni) 
naujame 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 kanelėrę Ireną Dudaitienę, 5/300 
Marsden Rd., Carlingford, NSW 2118. Tel: 9858 1246, nes Klubo virtuvei 
reikia iš anksto pranešti dalyvių maisto pasirinkimą. Židinio Vadija

Kariuomenės Šventė Tasmanijoje
Kariuomenės Šventės ir “Lithuanian Papers” (redaktorius dr. Algimantas 

Taškūnas) 20 metų sukakties minėjimas įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną, 3 vai. 
p. p. Vokiečių Klube Glenorchy.

Po minėjimo - vaišės.

Pamaldos Hobarte
Pirmadienį, gruodžio 11 dieną, į Tasmaniją atvyksta kun. Algis Šimkus. Pamaldos 

įvyks penktadienį, gruodžio 15 dieną, 3 vai. p. p. Šv. Teresės bažnyčioje, Moonah 
priemiestyje.

Visus maloniai kviečiame atvykti į minėjimą ir į pamaldas.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Kvietimas
Kviečiame Jus atvykti į 57-tą Melbourne “Dainos Sambūrio” koncertą 

“Valio, sveteliai, valio!”,
kuris įvyks 2006 m. lapkričio 19 d., sekmadienį, 130 p.p. Lietuvių Namuose.

Koncerto svečiai - Geelong’o choras “Viltis”.
Bilieto kaina $15 su kava ir pyragais.
Laukiame visų! Choro Valdyba

D JĮ t N JĮ r JĮ
LITHUANIAN CLUB

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

rvww.Iithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restorano - kavinės 1 “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną (išskyrus pirmadienį) nuo 12 vai. iki 2.30 
p.p. ir nuo 5.30 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro.
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Kviečiame visus narius į iškilmingą Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava”

atidarymo pokytį,
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną. 

Renginio pradžia - 6.30 vai. p.p.
PROGRAMOJE:
iškilmingas atidarymas, vaišės, gyva muzika, 
šokiai ir dar daugiau pramogų.
Bilieto kaina vienam asmeniui—$50. Į šią kainą 
įeina trijų patiekalų vakarienė ir gėrimai*. 
Prašome vilkėti vakarinę aprangą.
Norinčius Įsigyti bilietus ar užsisakyti stalus, 
prašome kreiptis į Klubo raštinę. Užsakant stalą 
prašome iškart įsigyti bilietus visoms norimoms
vietoms. Klubo Valdyba rekomenduoja nelaukti paskutinės savaitės, o pasi
rūpinti bilietais iš anksto, nes vietų skaičius yra ribotas, o šiuo metu parduota 
daugiau nei pusė visų vietų. Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

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

ATTENTION “KOVAS” PLAYERS
GEELONG SPORTS CARNIVAL REGISTRATION & INFORMATION

Lithuanian Club, Sunday 19th November, 2006, between 1.00pm - 4.00pm
All “Kovas” players that intend to participate at the Geelong Sporto Šventė 

need to register for the Sporto Šventė on this day. Please note that only financial 
members of “Kovas” Sports Club are eligible to participate in Geelong.

Sydney Lithuanian Sports Club “Kovas”

Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus

45-tas metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 26 dieną, 2 vai. p. p. Lietuvių Klubo “Dainava”, 

16-20 Meredith Street, Bankstown, auditorijoje.
Sydnėjaus skyriaus vedėja

Kariuomenės Šventė Canberrnje
I .KVS Canberros “Ramovė” Valdyba praneša, kad Lietuvos kariuomenės 88- 

ųjų metų sukakties minėjimas Canbcrrojc įvyks sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 2 
vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, Ilaekett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Bendruomenės pirmininko Viktoro Martišiaus žodis.
4. Vaizdajuostė “Vienui vieni”.
5. Tautos Himnas
6. Helenos užkandžiai, vynas, alutis ir kavutė su pyragais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime, pagerbti 

žuvusiuosius už laisvę ir pasižiūrėti video filmą “Vienui vieni” apie partizanų 
kovas. “Ramovės” Valdyba

—----- :----------------------- '------------• -■ ------- ■—--------------’----------------------- . .
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Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“MŪSU 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 Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: wwwmscrs.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. bLZelandijoje oro paštu S115.00. 
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 - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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