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Geelong’o lietuvių choras “Viltis” atšventė savo gyvavimo 50-metį

Nuotraukoje -Geelong’o lietuvių choras “Viltis” ir jaunieji tautinių šokių šokėjai. Plačiau apie chorą “Viltis” skaitykite “M.P.” psl3.

Internetu naudojasi 
jau virš milijono

Lietuvoje interneto vartotojų skaičius 
pirmą kartą viršijo 1 milijoną, teigia tyri
mų bendrovė “Gemius”. Si riba pirmą kar
tą pasiekta ir viršyta šių metrj rugsėjo 
mėnesį. Dar liepą šis skaičius, anot Įmo
nės, siekė 908,300.

“Gemius” tiria 15-74 metų amžiaus gy
ventojų naudojimąsi internetu. Skaičius 
žymiai pakiltų, jei į matuojamą auditoriją 
butų įtraukiami ir gyventojai iki 15 metų, 
nes internetu moka naudotis ir daug vai
kų. Tačiau dažnai jų naudojimosi tikslai 
nėra tokie “rimti” kaip vyresniųjų.

Beje, informacinės visuomenės plėt
ros komitetas prie Vyriausybės dar 2004- 
ųjų gruodį skelbė, kad Lietuvoje jau yra 1 
mln. interneto naudotojų. Komitetas 
tuomet šį skaičių apskaičiavo remdama
sis bendrovės “TNS Gallup” duomenimis, 
esą internetu bent kartą per pusmetį nau
dojasi 31 % gyventojų nuo 15 iki 74 metų.

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga Kaip Europa vertina Lietuvą?
Paminėta
Lietuvos 

kariuomenės 
diena

Lapkričio 
23-ioji - Lietu
vos kariuomenės 
gimtadienis. Bū
tent šią 1918 m. 
dieną išleistas

pirmasis įsakymas Lietuvos ginkluoto
sioms pajėgoms. Tądien prieš 88 metus 
tuometinis ministras pirmininkas Augus
tinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo 
pradėta kurti reguliarioji Lietuvos ka
riuomenė.

Lietuvos karių diena didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose buvo paminėta iškilmin
gomis karių rikiuotėmis ir paradais.

Minėjimo renginiai Vilniuje prasidėjo 
trečiadienį. Katedros aikštėje vyko iškil
minga karių rikiuotė, vėliau - paradas Ge
dimino prospektu. Ketvirtadienį buvo lai
komos Šv. Mišios Lietuvos kariuomenės 
Šv. Ignoto bažnyčioje. Penktadienį Lietuvos 
kariuomenės generolo Adolfo Ramanaus
ko kovinio rengimo centre Nemenčinėje 
buvo atidengtas paminklas partizanų gene
rolui A. Ramanauskui-Vanagui.

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muzie
juje, buvo atidaryta paroda “Lietuviai sveti
mose kariuomenėse”, surengtas knygos 
apie pirmąjį Lietuvos kariuomenės vadą 
generolą Silvestrą Žukauską pristatymas, 
Karo muziejaus sodelyje prie Nežinomo 
kareivio kapo bei Laisvės paminklo buvo 
padėtos gėlės.

Iškilmingos rikiuotės buvo surengtos 
Klaipėdoje, Jonavoje, Rukloje ir kitur.

V. Adamkus: negalime leisti 
iššvaistyti vienybės

Prezidentas Valdas Adamkus 88-ųjų 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo metinių 
proga už ištvermę ir atsidavimą didvyriš
kai ginant Lietuvos laisvę ir nepriklauso

mybę apdovanojo ginkluoto pasipriešini
mo kovotojus. Valstybės apdovanojimai už 
nuopelnus krašto apsaugai lapkričio 22 d. 
buvo įteikti ir I Jetuvos kariams.

V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuvos ka
rių šventė įprasmina gyvą tautos ir kariuo
menės ryšį, visų [ Jetuvos žmonių ir Tėvy
nės laisvės gynėjų vienybę. “Nevalia pa
miršti svarbių istorijos pamokų, pasiekian
čių mus iš šimtmečių glūdumos ir dešimt
mečių praeities: Lietuvos valstybė buvo 
stipri, kai sergėjo ir puoselėjo visuomenės 
vienybę, ugdė glaudų kariškių ir visų 
piliečių bendradarbiavimą”, - sakė jis.

Prezidentas pabrėžė, kad ši amžių iš
bandyta tiesa yra svarbi ir šiandien. “Ne
galime leisti iššvaistyti vienybės. Neturime 
teisės leisti laiko dulkėms užkloti soli
darumo, kuris Atgimimo metais brendo 
mūsų miestų aikštėse ir Baltijos kelyje. 
Negalime sutikti, kad politinių išbandy
mų vėjai išblaškytų tarpusavio pasitikėji
mą ir ryžtą priešintis prievartai”, - sakė jis.

Prezidentas priminė, kad šios vertybės 
buvo labai brangios Lietuvos laisvės ko
votojams, ne vienerius metus ištvermingai 
kovojusiems prieš netiesą.

“Visų pasipriešinimo dalyvių rodytas 
pavyzdys ir prieš šešiolika metų atkurtos 
mūsų valstybės karių bei karininkų pas
tangos ir pasiaukojimas leidžia didžiuotis 
Lietuvos kariuomene šiandien. Jūsų dėka 
šiandien Lietuva tapo lygiaverte įvairių 
taikos palaikymo ir pagalbos misijų, tarp
tautinių pratybų partnere”, - sakė valstybės 
vadovas.
Lietuvoje daugėja eurooptimistų

Lietuvoje daugėja žmonių, teigiamai nu
siteikusių Europos Sąjungos (ES) atžvilgiu. 
Daugumoje gyvenimo sričių gyventojai 
mato teigiamus pokyčius.

Tai rodo Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje užsakymu atliktas visuomenės 
nuomonės tyrimas, kurį spalio 12-15 die
nomis atliko tyrimo bendrovė “Vilmorus”. 
— rJ . . Nukelta į-2 psl.

Daugumoje Europos Sąjungos šalių ir 
kaimyninių kraštų daugiau nei trečdalis 
apklaustųjų nėra apsisprendę, ar jie pa
lankiai, ar nepalankiai vertina Lietuvą. 
Apklausą ES valstybėse bei Baltarusijoje 
ir Rusijos Kaliningrado srityje atlikusi 
bendrovė “Vilmorus” tokį rezultatą inter
pretuoja kaip nepakankamą informuotu
mą apie Lietuvą. 19-oje iš 26 šalių atsaky
mų “sunku pasakyti” vidurkis siekia 42%.

Labaidaugnežinančių apie Lietuvą yra 
Italijoje (73%), Portugalijoje (72%), Vo
kietijoje (70%), Maltoje (66%), Slovakijoje 
(62%), Čekijoje ir Airijoje (60%).

Visose šalyse, išskyrus Ispaniją, yra 
daugiau palankių Lietuvai vertinimų negu 
nepalankių (palankių vertinimų vidurkis 
yra 47%, nepalankių -11%), tačiau šie 
vertinimai įvairiose šalyse labai svyruoja. 
Teigiami vertinimai: nuo 85% Estijoje iki 
19% Ispanijoje. Neigiami vertinimai: nuo 
26% Nyderlanduose iki 2% Estijoje.

Tirtose Skandinavijos šalyse palanku
mas Lietuvai ženkliai svyruoja. Didžiausias 
jis Suomijoje (84% palankiai ir 4% nepa
lankiai) ir žymiai mažesnis Švedijoje (49% 
palankiai ir 19% nepalankiai) bei Dani
joje (41% palankiai ir 11% nepalankiai).

Penkiose didžiausiose ES šalyse palan
kumas Lietuvai labai nevienodas: didžiau
sias Prancūzijoje (54% palankių ir 8% 
nepalankių vertinimų), kiek mažesnis 
Jungtinėje Karalystėje (48% palankių ir 
15% nepalankių vertinimų).

Beveik visose šalyse yra pritariama 
teiginiui, kad Lietuvos ekonomika spar
čiai vystosi (vidurkis - 43% palankių ir 
17% nepalankių vertinimų). Labiausiai 
tam pritariama Latvijoje (74% ), o dau
giausia nepritariančių Prancūzijoje ir 
Graikijoje (30 %). Nėra daugprilariančių, 
kad Lietuva yra moderni šalis (vidurkis - 
36%). Su tuo labiau sutinka pokomunis
tinių šalių gyventojai (54% pritaria ir 21% 
nepritaria), o nesutinka 15 ES senbuvių 
(27% pritaria ir 40% nepritaria teiginiui, 
kad Lietuva yra moderni šalis). Daugiausia 

šiam teiginiui pritariančių (78%) yra Es
tijoje, o mažiausiai (14%) - Italijoje.

Visose šalyse, kur buvo vykdoma apklau
sa, yra pritariama, kad Lietuva turi gerų 
sportininkų (vidurkis 41%), tačiau gana 
daug (44%) šiuo klausimu neturi nuomo
nės. Daugiausia pritariančių yra Graikijoje 
(71 %), mažiausiai - Portugalijoje (19%).

Daugelyje ES senbuvių nėra manoma, 
kad Lietuva yra stabili: Švedijoje 37% pri
taria ir 43% nepritaria, kad yra stabili, 
Graikijoje 25% pritaria ir 32% nepritaria, 
Vokietijoje 20% pritaria ir 26% nepritaria, 
Airijoje 18% pritaria ir 21% nepritaria, 
Italijoje 15% pritaria ir 22% nepritaria.

Tuo tarpu kaimyninėse šalyse gyvento
jai su tinka, kad Lietuva yra politiškai sta
bili: Estijoje 48% sutinka ir 23% nesutinka, 
Lenkijoje 41% sutinka ir 29% nesutinka, 
Kaliningrado srityje 45% sutinka ir 17% 
nesutinka, Baltarusijoje 28% sutinka ir 
27% nesutinka. Apskritai visose tirtose 
šalyse palankių vertinimų vidurkis yra 
34%, o nepalankių-25%.

Daugumoje šalių yra pritariama, kad 
Lietuva yra patraukli turizmui (vidurkis - 
48% pritaria ir 21% - nepritaria). Be to, 
daugumoje šalių daugiau kaip pusė ap
klaustųjų teigia, kad Lietuvoje gyvena geri 
ir draugiški žmonės (vidurkis: 55% sutinka 
su teiginiu, 6% - nesutinka).

Daugumoje šalių dauguma apklaustųjų 
teigia, kad Lietuva turi turtingą kultūrą 
(vidurkis: 54% pritaria ir 11% nepritaria). 
Daugiausia pozityvių atsakymų yra Bal
tarusijoje (80% pritaria ir 4% nepritaria), 
o mažiausiai - Portugalijoje (atitinkamai 
16% ir 13%), Italijoje (25% ir 20%).

Daugumoje šalių nepritariama, kad 
Lietuvoje yra mažai korupcijos (vidurkis: 
18%pritaria ir 32% nepritaria). Ypačdaug 
nepritariančių yra Suomijoje (9% pritaria 
ir net 62% nepritaria).

Beveik visų šalių respondentai (išskyrus 
Kaliningrado sritį) teigia,kad Lietuva turi 
gerus santykius su jų šalimi (vidurkis: 52% 
sutinka.irll% nesutinka)..; ™ « ... .. □
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paiašlSs Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 21 
d. Irakas ir Sirija 
susitarė užmegsti 

Eįjfeftdiplomatinius 
■K santykius. Santy-
9r^ kiai buvo nutrauk-
■ XL *982 m., Sirijai
H remiant prieš
B jB ka kovojusį
M Irako vyriausybė

tikisi, kad užmez
gusi santykius Sirija liausis aktyviai rėmu
si Irako sukilėlius.
♦ Libane nuolat nužudomi Sirijai prie
šiški politikai. Lapkričio 21 dieną Bei
ruto priemiestyje ginkluoti vyrai su ke
liais automobiliais užstojo kelią iš baž
nyčios grįžtančio Libano pramonės mi
nistro Pierre Gemayel motorkadai. Po
puliarus 34 metų amžiaus ministras mirė 
nuo kulkų sukeltų žaizdų. Šio ministro 
senelis, irgi Pierre Gemayel, įsteigė krikš
čionių Falangos partiją Libane, gi minis
tro tėvas Amin Gemayel buvo Libano 
prezidentas 1982 - 1988 m.
♦ Hezbollah organizacija organizuoja 
masines šiitų demonstracijas Libane, kad 
nuversti dabartinę demokratinę Fouad 
Soniora vadovaujamą vyriausybę. Hezbo
llah tvirtina, kad vyriausybė nusižengė 
konstitucijai, duodama teisę tarptautiniam 
tribunolui tirti buvusio Libano ministro 
pirmininko Rafiq Hariri nužudymo ap
linkybes.
♦ Lapkričio 22 d. University College li
goninėje, Londone, mirė 43 metų amžiaus 
buvęs KGB agentas Aleksander Litvinenko 
greičiausiai nunuodytas lapkričio 1 d. per 
susitikimą su dviem Rusijos žvalgybos 
agentais. Tik po mirties išaiškinta, kad jis 
buvo nunuodytas radioaktyviu polinijumi, 
prieš kurį nėra antnuodžių. Mirtinai sirg
damas A. Litvinenko kaltino Rusijos pre

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti Lie
tuvos gyventojų nuomonę apie ES, kaip 
keičiasi Lietuvos gyventojų požiūris į ES 
praėjus 2.5 metų narystės joje.

Naujausios apklausos rezultatai parodė, 
kad 36.3%žmonių mano, jog po įstojimo į 
ES gyvenimo lygis Lietuvoje pagerėjo. 2005 
m. taip manė 24.9% žmonių.

50.7% apklaustųjų mano, kad narystė 
ES padeda stiprinti demokratiją Lietuvoje.

Beveik ketvirtadalis - 23.9% - respon
dentų teigė, kad Lietuvos narystės ES at
žvilgiu jie dabar nusiteikę palankiau negu 
narystės pradžioje. Daugiau nei pusės res
pondentų nuomonė nepasikeitė.

Kaip pagrindiniai narystės privalumai 
nurodomi: darbas ES šalyse - 79.9%, gali
mybės studijuoti užsienyje - 67% ir nedar
bo sumažėjimas - 56.2%.

Pagrindiniai narystės trūkumai: kylan
čios kainos - 81.8%, gabiausių žmonių iš
važiavimas į užsienį - 74.7% ir pigi darbo 
jėga, kuria naudosis užsienis - 66%.

Aptarta Lietuvos Metrika ir 
Lietuvos Statutas

Svarbiausiems Lietuvos Didž. Kuni
gaikštystės istorijos šaltiniams - Lietuvos 
Metrikai ir Lietuvos Statutui skirta konfe
rencija prasidėjo lapkričio 23 d. Maskvoje. 
Trijų dienų tarptautinę mokslinę konfe
renciją “Lietuvos Metrika ir Lietuvos Sta
tutas kaip baltistikos ir slavistikos tyrinė
jimų šaltiniai” surengė Lietuvos ambasada 
Rusijoje ir Jurgio Baltrušaičio namai

Konferencija skirta antrosios Statuto 
redakcijos 440-ojo jubiliejaus progai, taip 
pat Ukrainos baltisto, prof. Anatolijaus 
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zidentą Vladimir Putin įsakius jį nužudyti. 
A Litvinenko buvo parašęs knygą, kurioje 
Rusijos prezidentas kaltinamas organiza
vęs sprogimus Maskvoje, kad nustatyti vie
šąją nuomonę prieš Čečėnijos separatistus.
♦ Popiežius Benediktas XVI yra parašęs 
knygą “Jėzus iš Nazareto”, kuri bus išleis
ta 2007 m. pradžioje. Popiežius paaiškino, 
kad mintys, išreikštos knygoje, nebus ka
talikų tikėjimo dogmos, o jo asmeniškų 
tyrinėjimų išdava, ir kad tikintiesiems bus 
galima kritikuoti knygos išvedžiojimus.
♦ Lapkričio 23 d. Bagdade žuvo kaip 
niekada daug žmonių. Teroristai susprog
dino 6 automobilius šiitų apgyventame 
Sadr City priemiestyje, po to apšaudė šį 
priemiestį minosvaidžiais. Žuvo 215 žmo
nių, virš 250 sužeistų. Jau prieš praside
dant žudynėms, apie 30 sunitų dvi valan
das laikė apsupę šiitų kontroliuojamą Ira
ko Sveikatos Ministerijos būstinę, ją ap
šaudydami. Šiitai reagavo į užpuolimą, sa
vo ruožtu apšaudydami sunitų gyvenamas 
sritis ir jų mečetes. Irako vyriausybės na
riai - sunitai, šiitai ir kurdai - viešai krei
pėsi į Irako gyventojus prašydami susilai
kyti nuo keršto veiksmų. Visgi lapkričio 
24 d. po maldų mečetėje Bagdade šiitų 
pagrobti 6 sunitai buvo apipilti žibalu ir 
gyvi sudeginti.
♦ Lapkričio 25 d. Izraelio vyriausybė ir
palestiniečių Hamas vyriausybė paskelbė 
paliaubas Gazos ruože. Lapkričio 25/26 
naktį Izraelio kariuomenė pasitraukė iš 
Gazos ruožo. Bent trijų palestiniečių orga
nizacijų “aktyvistai” bandė sabotuoti pa
liaubas, apšaudydami Izraelio teritoriją 
raketomis. Palestinos prezidentas Mah
moud Abbas ir ministras pirmininkas Is
mail Haniyeb įsakė palestiniečių saugumo 
daliniams užimti Gazos ruožo šiaurinę 
dalį ir saugoti, kad paliaubos nebūtų pa
žeistos. □

Nepokupno atminimui. Žymiausi baltisti
kos tyrinėtojai iš Lietuvos, Ukrainos, Bal
tarusijos, Rusijos, Lenkijos, Austrijos aptarė 
istorinio, lingvistinio ir teisinio Lietuvos 
Metrikos ir Lietuvos Statutų nagrinėjimo, 
jų kalbos ir korektiško jos perteikimo šiuo
laikinėse publikacijose, Lietuvos Statutų 
tyrimų ir publikavimo istorijos klausimus.

Pasak konferencijos rengėjų, ši kon
ferencija - tai puikus mokslininkų bendra
darbiavimo pavyzdys, liudijantis didėjantį 
tarptautinės mokslo bendruomenės susi
domėjimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės istorija ir išskirtinę Lietuvos Met
rikos ir Lietuvos Statutų reikšmę Euro
pos istorijoje.

Lietuvos Metrika - Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio kanceliarijos knygos, vals
tybinis, seniausias ir pagrindinis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) archy
vas. Jam priskiriami visi nuo XIV a. pa
baigos iki 1794 m. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio kanceliarijoje saugoti dokumentai. 
Rusijos imperijai aneksavus Lenkijos ir 
Lietuvos valstybę, Lietuvos Metrika buvo 
išvežta į Sankt Peterburgą. Dabar pagrin
dinis Metrikos fondas - daugiau kaip 600 
knygų - saugomas Maskvoje. Kelios de
šimtys atskirų knygų yra Lenkijos saugyk
lose, viena knyga - Lietuvoje.

Lietuvos Statutai - trys teisinių doku
mentų rinkiniai, sukurti XVI a. (1529, 
1566 ir 1588 m.) ir apibrėžę LDK teisinės 
sistemos pagrindą iki pat 1840 m. Gerai 
parengti LDK teisynai įtakojo kaimyninių 
šalių teisės raidą, o pagal trečiąjį Lietuvos 
Statutą 1649 m buvo redaguojamas Rusi
jos teisynas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

ŽMKžJMJ
Per korumpuotą “prichvatizaciją” ne

tekusi beveik viso valstybinio turto (kurį be 
skrupulą pasiglemžė arti stovėjusieji), apie 
dešimt metą Lietuva galėjo skąstis, kad ją 
vargina skurdas. Dosniai atsiliepė išeivija, 
įvairios vakarietiškos šalpos organizacijos. 
Dabar, tapus Europos Sąjungos nare, Lie
tuvą tarsi vargina nauja bėda - ką daryti su 
siūlomais paramos milijardais?! Apie šią 
keistą padėtį jau įspėjo eurokomisarėjinan- 
są reikalams Dalia Grybauskaitė ir euro- 
parlamentarė Laima Andrikienė. Sutrum
pintai spausdiname “Lietuvos ryto”žurna
listės Ramunės Sotvarienės 
apžvalgą, kuriojeji padėtį atpasakoja papras
tais ir suprantamais procentais. Re d.

Gauna paramą, bet 
nesugeba paimti

Naujausiais duomenimis, iki šių metų 
spalio pavyko panaudoti vos 21%, arba 
905 milijonus litų, ES struktūrinių fondų 
lėšų. Iš viso 2004-2006 metams Lietuvai 
skirta bemaž 42 milijardų litų, tai yra, 
4,200 milijonų litų!

Blogiausia padėtis - Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos prižiūrimose sri
tyse, kur panaudota tik 7% skirtų lėšų.

Ne ką geresnių rezultatų pasiekė Ap
linkos (10%), Finansų, Švietimo ir mokslo 
(po 12%), Ūkio (15%) ministerijos.

Daugiausia, 43% ES lėšų, panaudojo 
Žuvininkystės departamentas prie Žemės 
ūkio ministerijos. Į pirmaujančiųjų gretas 
šis departamentas papuolė dėl ES pini
gais finansuojamos veiklos, kuri susijusi 
su žvejybos laivynu (75%).

ES paramos panaudojimo taisyklės 
numato, kad tam tikrais metais pasirašius

Mažėja seminaristų
Lietuvos kunigų seminarijos susidūrė 

su nuolat mažėjančiu klierikų skaičiumi. 
Kaip rašo savaitraštis “Ekstra”, pernai 
dėl seminaristų trūkumo jau teko uždary
ti 1999-aisiais atidarytą kunigų seminari
ją Marijampolėje, o Kauno kunigų semi
narijoje, vienintelėje veikusioje Lietuvoje 
net sovietmečiu, šiemet į parengiamąjį 
kursą priimti 8 klierikai - beveik perpus 
mažiau, negu šiuo metu mokosi pasku
tiniame, šeštame, kurse. Iš viso čia moko
si 62 jaunuoliai.

Telšių vyskupo Vincento Borisevi- 
čiaus kunigų seminarijoje - 34 klierikai, 
iš jų 3 studijuoja vyriausiame, ketvirtame,

Kaip apie save galvoja lietuviai ?
Kaip skelbia ELTA, pagal “Baltijos ty

rimų” apklausą, daugiau nei pusė - 57% - 
Lietuvos gyventojų spalio mėnesį buvo 
nepatenkinti tuo, kaip Lietuvoje veikia 
demokratija. Tik keturi iš dešimties -41 % 
- apklaustųjų teigė, jog juos tenkina de
mokratijos situacija šalyje.

Prieš metus - 2005 m. spalį - demok
ratijos padėtis Lietuvoje buvo vertinama 
panašiai kaip ir dabar. Tuomet 39% res
pondentų teigė esą patenkinti demokrati
jos veikimu šalyje ir 59% išsakė nepasi
tenkinimą. Per tą pačią apklausą, spalio 
mėnesį pusė - 51 % - Lietuvos gyventojų 
buvo tos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje

Britų karališkoji pora dėkoja
Didž. Britanijos karalienė Elžbieta II 

(Elizabeth II) ir jos vyras Edinburgo kuni
gaikštis Filipas (Philip) laiške, adresuo
tame Seimui, išreiškė nuoširdžią padėką 
už įsimintino vizito organizavimą. “Kara
lienės ir Edinburgo kunigaikščio valsty
binis vizitas Lietuvoje buvo labai įsiminti
nas ir jie labai džiaugiasi savo apsilankymu 

sutartį lėšos gali būti panaudotos per dve
jus metus. Vadinasi, iki 2008 metų padėtis 
dar gali pasikeisti.

Tačiau sutarčių pasirašymo terminas 
baigiasi šių metų gruodžio 31 dieną. Iki 
šiol jų pasirašyta už. tokią sumą, kuri atitin
ka 82% visų lėšų. Tai reiškia, kad bemaž 
milijardas litų paramos gali likti nepa
naudotas.

„Situacija labai bloga. Skaičiai rodo, 
kad lėšas administruojančios institucijos 
nesusidoroja su užduotimi“, - „Lietuvos 
rytui“ sakė Seimo Europos reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas Petras 
Auštrevičius. Jo nuomone, pagrindinis 
stabdys yra 2004-2006 metų paramos 
skirstymui taikomos taisyklės: „Jos yra 
pernelyg biurokratinės, parengtos vadovau
jantis baime suklysti, apsidraudėliškos“.

ES lėšų panaudojimą svarstęs Europos 
reikalų komitetas mano, kad reikia suda
ryti mišrią darbo grupę, kuri pateiktų re
komendacijas, kaip pagreitinti šių pinigų 
panaudojimą.

„Ilgą laiką buvo vengiama parlamente 
diskutuoti šia tema. Tik girdėjome, kad 
viskas yra gerai, procesas vyksta. Tačiau 
išnagrinėta medžiaga patvirtino įtarimus, 
kad vyrauja blogos tendencijos“,-kalbėjo 
Europos reikalų komiteto pirmininko pa
vaduotojas Rimantas Dagys.

Jis atkreipė dėmesį, kad tik 1 projektas 
iš 10 patvirtintų tenka regionams. Provin
cijos verslas nepajėgia pateikti paraiškų. 
Taip dar labiau didėja didžiųjų miestų ir 
regionų atskirtis. Politikas priminė, jog ES 
siūlė didinti parlamentinę šių lėšų admi
nistravimo kontrolę. Tačiau Vyriausybės 
atstovai pasisakė „prieš“.

P.Auštrevičiaus teigimu, ministerijos 
yra iš esmės privatizavusios Europos Są
jungos paramą administruojančias agen
tūras. Todėl atsiranda galimybių daryti 
tiesioginę įtaką... □ 

teologijos kurse. Vilniaus šv.Juozapo ku
nigų seminarijoje - 54 klierikai, iš jų 11 — 
parengiamajame kurse. Tai - vienintelė 
seminarija, kurioje keliais klierikais šie
met daugiau nei pernai.

Palyginti su sovietmečiu, kai buvo už
darytos visos Lietuvoje veikusios semi
narijos ir tik Kaune per metus buvo iš
leidžiama po 5 kunigus, situacija dar nėra 
pati blogiausia. Tačiau kunigystės pašau
kimas, ryškiai suklestėjęs Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, aiškiai mažėja. 
Telšiuose į atkurtą seminariją 1989 metais 
įstojo 22 jaunuoliai, o šiemet triskart 
mažiau - tik 7. ELTA, LGITIC 

iš esmės krypsta į blogąją pusę. Kiek ma
žesnė dalis - 47% - viešosios nuomonės 
apklausos dalyvių teigė, kad reikalai Lietu
voje pastanioju metu gerėja.

Prieš metus - 2005 metų spalį - gy
ventojų vertinimai buvo panašūs. Tuo me
tu 53% padėtį šalyje vertino neigiamai - 
2% daugiau nei dabar.

Apklausa vyko 2006 m. spalio 13-23 
dienomis. Apklausta 1010 Lietuvos gy
ventojų, nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos 
vietovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15- 
74 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal 
lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyven
vietės tipą, ELTA, LGITIC

Seime. Jos Didenybė ir Jo Karališkoji Pra
kilnybė žino, kiek daug laiko ir pastangų 
reikėjo organizuojant tokį įvykį kaip šis, ir 
paprašė savo padėką perduoti visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie jo sėkmės. Šiuo 
laišku karalienė ir Edinburgo kunigaikštis 
Jums siunčia savo geriausius šiltus linkė
jimus”, - rašoma laiške. ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose
ALB Geelongo Apylinkės 

metinis susirinkimas
ALB Geelongo Apylinkės metinis su

sirinkimas įvyko rugsėjo 17 dieni) Lietu
vių Namuose, Pettitt Park. Susirinkime da
lyvavo 20 narių. Šeši atsiprašė, kad dėl 
įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti.

Susirinkimų pradėjo ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas. Pateikta darbotvarkė buvo vien
balsiai priimta. Tylos minule buvo prisi
minti ir pagerbti mirusieji bendruomenės 
nariai

Praėjusių metų visuotinio susirinkimo 
protokolų perskaitė Apylinkės Valdybos 
sekretorius. Protokolas susirinkimo buvo 
priimtas irpatvirtintas.

Geelongo Apylinkės Valdybos prane
šimus padarė pirmininkas, iždininkas Jo
nas Obeliūnas, Revizijos Komisijos - Ire
na Luscombe.

Išsamius pranešimus padarė sekančios 
organizacijos: Geelongo lietuvių sporto 
klubo “Vytis” - Stan Rebis, choro “Viltis” 

Sulaukusį brandaus 50 metų, 
budintį Dievo irTėvynės sargyboje, 

Syduejaus Skautą Židinį 
nuoširdžiai sveikiname ir budime kartu

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

IX-osios Liet. Dainų Šventės Konkursas
Kviečiame visus kūrybingai nusiteikusius dalyvauti 2010 m. Toronte (Kanada) 

įvyksiančios IX Lietuvių Dainų Šventės eilėraščių konkurse.
Konkurso tikslas - sukurti žodžius/poeziją naujoms dainoms, 

kurios bus išpildomos šioje Dainų Šventėje keturiose kategorijose:
1) žodžiai, tinkami dainai vaikams iki 14 m. amžiaus.
2) žodžiai, tinkami dainai jaunimui nuo 15 m. amžiaus.
3) žodžiai, tinkami dainai suaugusiems.
4) žodžiai, tinkami dainai bendram dainavimui.
Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi - tinkami dainai. 

Tema - laisva. Atrinkus tinkamus premijuojamus žodžius (eiles), bus užsakyti 
kompozitoriai, kad jiems sukurtų muzikų.

Konkurso taisyklės:
• Konkursas baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi kūriniai turi pasiekti IX 

Dainų Šventės meno vadovę Dalių Viskontienę (žemiau nurodytu adresu) iki 2007 
m. kovo 15 dienos.

• Skiriamos dvi premijos kiekvienai kategorijai - iš viso 8 premijos. Pirmai 
vietai skiriama $300 premija; antrai vietai skiriama $200 premija.

• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams primenama, kad žodžiai turi 
būti tinkami muzikiniam pritaikymui ir atlikimui Dainų Šventėje (pageidaujama, 
kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi).

• Tas pats autorius gali pateikti eiles, tinkančias ne tik vienai, bet kelioms 
kategorijoms. Eilėraščius galima pateikti viename dideliame voke anonimiškai su 
slapyvardžiu, nurodant kuriai kategorijai kūrinys taikomas. Į vidų įdėti mažesnį 
vokų su slapyvardžiu ant viršaus ir viduje - lapelį su autoriaus tikruoju vardu, 
pašto adresu, telefono numeriu beielektroninio pašto adresu.

• Premijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų Šventės Muzikinio Komite
to nuosavybe ir bus spausdinami bei naudojami pagal Komiteto nuožiūrų, visuo
met pažymint autoriaus vardų/pavardę.

• Premijos bus įteikiamos ne vėliau 6 mėnesių laikotarpyje po konkurso 
pabaigos (t.y. iki 2007m. liepos mėnesio galo).

• Medžiagų prašome pateikti iki 2007tn. kovo 15 d. (ne vėliau) siunčiant 
paštu vyriausiai meno vadovei-Daliai Viskonlienei šiuo adresu:

10 Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, ON Canada M8Y 2E6.
IX Dainų Šventės Muzikinis Komitetas

J:

Studio Warsming
EXHIBITION

Russell Sheridan & Linda Skrolys

Perth, Nov24 4-7 pm (closes Dec3) 
Opened by Dr Geoff Lummis

ir lietuviškos radijo valandėlės - Stasė 
Lipšicnė, tautinių šokių grupių “Linas” ir 
“Gegutė” - Loretta Tigani, “Židinio”-s. 
Liudas Bungarda. Visi pranešimai susi
rinkimo buvo priimti ir patvirtinti.

Į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimų, be 
Apylinkės Valdybos pirmininko, Geelon
go Apylinkė turi teisę siųsti du atstovus. 
Buvo pasiūlyti du kandidatai - Liudas 
Bungarda ir Otto Schrederis, kuriuos su
sirinkimas vienbalsiai patvirtino.

Diversitat (Geelong’o Etninių Grupių 
Taryba) lietuviams atstovaus Dana Rafferty.

Buvo nemažai diskusijų ir pasiūlymų, 
kuriuos Apylinkės Valdyba nagrinės 
sekančiais metais, jau po Australijos 
Lietuvių Dienų.

Susirinkimas buvo baigtas visiems su- 
giedant Tautos Himnų.

Tolimesnės diskusijos vyko prie 
Apylinkės Valdybos paruoštos kavutės ir 
užkandžių. Kajetonas Starinskas

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Stasė Lipšienė, Stasys Šutas 
(pirmininkas), Genė Valaitienė. Antroje eilėje iš kairės: Otto Schrederis, Kaja Starinskas, 
Vytas Brcncizcris ir Jonas Obeliūnas.

Geelongo chorui “Viltis” - 50
Geelongo choras “Viltis” atšventė ir 

kukliai paminėjo 50-ties metų veiklos 
jubiliejų. Valio!! I

Ilgus metus Geelongo choras džiugino 
ir dabar džiugina publiką, o dainos my
lėtojus-gražiom lietuviškom dainom. Juk 
yra asmenų, kurie su pertraukomis dainuo
ja koncertuose, išvykose nuo choro įsi- 
steigimo pradžios ir galėtų švęsti ilgų me
tų dalyvavimo jubiliejų. Tai garbė visiems!

Nereikia pamiršti, kad choras nebūtų 
taip ilgai išsilaikęs be gabių ir pasišventu
sių chorvedžių.

Š. m. spalio 1 dieną Geelongo į dabar
tinę Lietuvių Namų salę Pettitt Park su
važiavo buvę choro “Viltis” choristai, lie
tuviai ir svečiai paminėti choro “Viltis” 50 
- ties metų veiklos sukaktį bei pasivaišinti.

Šventę atidarė choro “Viltis” adminis
tratorė Stasė Lipšienė. Ji supažindino 
klausytojus su choro įkūrimo istorija bei 
veikla, paminėjo visus buvusius dirigentus, 
talkininkus, pianistus, apibūdino veiklą.

Pradžių padarė Juozas Renkauskas 
(1955 -1958 m.)(miręs) vad. bažnytiniam 
chorui ir Romas Zinkevičius (1957,1962, 
1966, 1968 m.). Kun. dr. P. Bačinskas 
(jaunimo choras 1962 - 1964 m.) taip pat 
miręs. Vytas Straukas -1978 metais. Jonas 
Juška su šeima iš Melbourne (nuo 1966 - 
1971 m.) atgaivino chorą ir turėjo didelį 
pasisekimų. Marytė Manikauskaitė - 
Dumčiuvienė (1966 m.) - talkininkė, 
nepamainoma akordionistė, moterų an
samblio vadovė. Genutė - Eugenija Chc- 
dacek - Ivaškevičiūtė (1981 m.)

1990 m. sušlubavus dirig. Mečio Kyman
to sveikatai, buvo pakviesta iš I .ietuvos at
važiavusi Gražina Burokaitė - Pranąus- 
kienė, baigusi Vilniaus Konsevatoriją. Ji 
pavadino chorą “Vilties” vardu. Chorui 
vadovavo nuo 1990.V.24 iki 1998.XII.27 
ir pravedė XX Australijos lietuvių Dainų 
Šventę Gcclongc. Choro vadovė - dirigentė 
Gražina Pranauskienė sugebėjo išgauti iš 
mišraus moterų ir vyrų choro pačius jaut
riausius bei darniausius tonus. Choras 
pasiekė aukštą chorinę techniką ir balsingą 
dainavimų. Vėliau ji išvyko iš Geelongo. 
Melbourne studijavo ir baigė Victorijos 
Universitetą. Dalis “Vilties” choristų daly
vavo Pasaulio Liet. Dainų šventėje Lietuvo
je 1994, 1998 ir kt. metais su Gražina 
Pranauskiene. Šiuo metu Gražina su Rita 
Mačiulaitiene vadovauja Melbourne lie
tuvių chorui “Dainos Sambūris”.

Negalima pamiršti ir Melbourno gero 
dainininko - talkininko, lūpinės armonikos 
virtuozo Donato Juknevičiaus. Jis prisidėjo 
prie choro veiklos, dalyvaudavo repeticijo- 
se bei išvykose, su savo mylima armonikė-_______________________________________ ,

• Jįįftf. Pastogė^Nr.-47, 300611.29,,psk, 3

le pritardamas chorui ir solistams. Taip pat 
ilgus metus chorui “Viltis” akompanavo Jan 
Henderson. Ačiū Jiems!

Dabarti
niam Geelon
go liet, chorui 
“Viltis” vado
vauja Aldona 
Lipšytė-Scano 
(žiūr. nuotr. 
dešinėje). Ji su 
pertraukomis 
dainavo nuo 
choro įsikūrimo. Tai gabi, lygiai įžvalgi ir 
gerai dirbanti asmenybė, organizatorė. 
Choras dabar iš naujo užsiliepsnojo, 
pasipildė choristų gretos ir kultūrinis 
gyvenimas nemirė. Ji suorganizavo ir 
vadovavo ansambliui “Aidai”. Vėliau va
dovavimą perdavė dabartiniam dirigen
tui Romui Zinkevičiui. Chorui “Viltis” ir 
ansambliui “Aidai” akompanuoja pianis
tas Aldo Kovacs.

Per ilgus metus dirigentai praturtino 
lietuvių bendruomenės veiklą savo kon
certais, išvykomis. Kiekvienais metais “Vil
tis” Geelonge dalyvauja “Pako Festa” fes
tivaliuose su daina ir tautiniais šokiais. Taip 
pat “Viltis” gieda bažnyčiose, jungtiniuose 
choniose. Su tarptautiniu choru “Univer
sal” dalyvavo koncerte, 1993 m. Melbourne 
Como Gaslight Gardens salėje “Hear the 
People Sing”, Australijos Liet. Dainų šven
tėse ir t.t. Sąrašą būtų galima pratęsti

Tenka paminėti ir paskutinę choro 
“Viltis” išvyką. Tai Geelongo “Multicul
tural Sunday “ popietėje. 2006 m. rugpjūčio 
27 d., su kitų tautybių atstovais dalyvavo 
ir choras “Viltis” su vad. Aldona Scano bei 
ansambliukas “Aidai” su jauna soliste 
Tcageu Lipšys (vad. Romas Zinkevičius, 
akomp. Aldo Kovacs). Ten pasirodė ir liet, 
liet. taut, šokių “Gegutė” ir “Linas” šokėjai 
(vadovė Loreta Čižauskaitė - Tigani). Buvo 
ir turtinga liet, dirbinių paroda.

Ruošiamės XXIV Australijos lietuvių 
Dainų Šventei Geelonge š.m. gruodžio pa
baigoje. Į Australijos Lietuvių Dienas 
suvažiuos chorai, šokėjai, sportininkai ir 
svečiai, tuomet kartu atšvęsime iškilmingų 
Geelongo choro “Viltis” 50 metų jubiliejų. 
Tad iki pasimatymo!

Linkiu, kad išsipildytų visos viltys, sva
jonės, metai būtų laimingi, darbingi ir ypač 
sveikatingi. Valio! Nepamirškite savo my
limų dainų - jos prailgina žmogaus dva
sinį gyvenimą.

Regina Skerienė
Geelongo lietuvių choro “Viltis” 

choristė
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Lietuviai pasaulyje_______
Dirbo Ispanijoje ir grįžo

Deimantė Dokšaitė

Dovilė D. labai džiaugiasi grįžusi į Lie
tuvą, nors nesigaili ir to, kad, vos baigusi 
vidurinę mokyklą, išlėkė į Ispaniją. Tačiau 
iš Ispanijos ji pasiilgsta saugumo, kai 
jaukiai jautiesi gatvėje, o išne.šdama šiukš
les gali nerakinti durų.

Kodėl po beveik šešerių metų, praleis
tų Ispanijoje, nusprendėte grįžti į Lietuvą?

Niekada negalvojau, kad ten pasiliksiu. 
Čia turiu šeimą, giminę, o ten visada lik
siu svetimšale. Niekada nebuvo kilę min
čių pasilikti. Lietuvoje visada rasiu šilu
mą, nes čia draugai, o mano giminė ap
skritai auksinė.

Grįžkime prie pradžių. Kodėl išvažia
vote į Ispaniją prieš tuos šešerius metus?

Buvau tik aštuoniolikos metų, didžiulė 
ir karšta jaunatviška meilė išviliojo paskui 
dabartinį mano vyrą. Mokyklą baigiau 
nelabai gerais pažymiais. Jaunos galvelės 
fantazijos: užsidirbsiu ten per metus ir grį
šiu. Bet pajauti tą skonį, pamatai, kad taip 
greitai negali tų pinigų daug sukaupti, nes 
pradžioje reikia įsitvirtinti. O paskui: na dar 
tam, dar butui, mašinai ir 1.1.

Kaip tavo tėvai reagavo, kai vos baigu
si vidurinę mokyklą užsimanei išvykti į 
Ispaniją?

Kol aš jų priprašiau... Gerai, kad jiems 
patiko mano tuomet būsimas vyras ir jo 
atsakingumas.Todėl ir išleido pabandyti. 
Bet jau kelerius metus vis kankino mus: 
„kada grįšite, vaikai? Kada tie anūkai?“ 
Dabar labai patenkinti, kad mes Lietuvoje, 
siūlosi visaip padėti, rūpinasi.

Manote, kad kiti lietuviai grįš į Lietu
vą ar liks ten?

Esame šnekėję apie tai. Nemaža dalis 
grįžta, tačiau daug ir liekančių. Kai kurie 
tenkažką geriau atradę nei Lietuvoje.

Sakote, kad daug lietuvių dirbo jūsų 
fabrike, o apskritai Ispanijoje jų daug?

Mes buvome vieni pirmųjų. Po mūsų at
vykimo pradėjo tiesiog plaukte plaukti. Ta
da jau buvo žinoma, kad lietuviai geri 
darbininkai, darbdaviai vertina, o žmonės 
tuo pasinaudodami ir kviesdavo savo drau
gus, giminaičius atvykti ir padirbėti. Bet 
dabar lietuvių jau sumažėjo, kiek esu gir
dėjusi ir iš draugų, kurie gyveno kituose 
miestuose, žmonės grįžta į Lietuvą. Jie Lie
tuvoje kurią savo verslą arba vyksta dirbti į 
Norvegiją, Airiją. Žinau, kad kiti žada grįž
ti kitais metais, kai kas dar šiais. Bet ne
maža dalis lieka ir ten. Vienus draugus vis 
krapštome, kad važiuotų į Lietuvą.

Ar yra ten kokia nors organizuota 
lietuviška veikla?

Yra Lietuvių Bendruomenė. Mūsų vie
na draugė yra lietuvių kalbos mokytoja, ji 
-viena bendruomenės aktyvisčių. Netru
kus turėtų pradėti veikti lietuviška savait
galinė mokykla, žiūrės, ar ji reikalinga. 
Tltrime biblioteką, į kurią neseniai atsiun
tė daug lietuviškų knygų. Bet mes nedaly
vavome jų veikloje, užteko savo draugų 
rato. Ir laiko nebuvo, dirbdavome nuo 
septynių ryto iki septynių vakaro ir šeš
tadieniais iki dviejų popiet.

Kokia buvo ta gyvenimo Ispanijoje 
pradžia?

Labai sunki. Gyvenome pradžioje dvy
lika žmonių. Netvarka, apkalbos. Sunkiau
sia būtent tai ir yra, kad lietuviai vieni ki
tus labai apkalba. Daugiau gali pasikliau
ti svetimais, nepažįstamais, atvykusiais ne 
iš tavo gimtojo miesto, o iš kur nors kitur, 
ne giminaičiais. Labai didelis pavydas: 
kodėl tu turi tą, juk atvažiavai vėliau, o aš 
neturiu ir pan. Į akis žiūri ir šypsosi, o pas
kui iš nugaros peilį įsmeigs. Net ispa
nams būdavo keista, kad lietuviai nepa
laiko vieni kitų.

O kalbos nemokėjimas nebuvo prob
lema ieškant darbo?

Mums buvo lengviau, nes buvome pir
mieji. Tad ispanai labai stengdavosi viską 
labai aiškiai išaiškinti, rodydavo pirštais, 
ženklais, prašydavome ant lapelio užrašy
ti, žiūrėdavome į žodyną. Be to, mūsų dar
bas buvo toks, kur nereikia daug kalbėti. 
Bet po vienerių metų jau susikalbėdavau.

Kokį darbą dirbote?
Prie medienos. Sunkus, fizinis, vyriškas 

darbas. Pirmomis dienomis verkdavau, 
ne jaučiau rankų. Sunkiausia tai, kad gausi 
tiek, kiek padalysi. Mokėjo už metrus, o ne 
už valandas. O dar kai daug lietuvių, tai vi
sai prastai. Geriau dirbti ten, kur mažiau 
vadinamų „trcnchcrų“ - svetimšalių.

Visus šešerius metus - tas pats darbas?
Iš pradžių labai trumpai dirbau laukuo

se. Bet jie buvo pripratę, kad moterys 
laukuose nedirba, tad buvo sunku išsiko
voti, kad mums ten leistų dirbti. Ispanai 
nesuprasdavo, kad moterys gali eiti dirbti 
kažką sunkaus. Dabar jau atvirkštinis efek
tas pasiektas - kartais nebesuvokia, kad 
moterys kažko atlikti negali. O mums nu
važiavus gi buvo svarbu gauti darbą, ne
svarbu kokį, tačiau kol išaiškindavome, 
kaip kokį medelį pasodinti galime, iškasti 
duobę...

Bet šiaip ispanai labai malonūs, paslau
gūs, tik dideli pažadukai. Turi be jokio gė
dos jausmo skambinti ir priminti pažadus 
ir vis tiek gausi atsakymą, kad prašymą 
įvykdys rytoj. Bet žmonės jie malonūs, 
gatvėje net nepažįstami sveikinasi, šypsosi. 
Ne taip kaip Lietuvoje, kai matai tik savo 
problemose paskendusius žmones. O jei 
pasisveikinsi-kartais gali ir kaip beprotę 
pasižiūrėti.

Ko išmokė Ispanijoje praleisti metai?
Nesidrovėti. Anksčiau bijodavau pasa

kyti savo nuomonę. Išmokau pakovoti už 
save ir nenutylėti. Mažiau rūpi, ką kiti apie 
mane pagalvos. Aišku, įvertini situaciją, 
bet nebėra lokio susikaustymo. Anksčiau 
būčiau drovėjusis prieiti prie bičiulio, ku
ris manęs neatpažįsta, dabar be jokių 
problemų pasisveikinu ir pati primenu, kad 
esame pažįstami. Pasidariau laisvesnė, 
atviresnė. Patiko, kad jei vyksta šventė, tai 
visiems šventė. Visi švenčia, visas miestelis. 
Gali pusę gatvių uždaryti, niekas nedirba, 
tik barai. Nenusigeria, bet linksminasi. 
Žmonės pasipuošia. Turi labai daug baž
nytinių švenčių, vos ne kiekvieną sekma
dienį kokia nors šventė.

Kai nuvykote, ispanai ką nors žinojo 
apie Lietuvą?

Labai mažai. Jei žinojo, tai tik Arvydą 
Sabonį. Būdavo net tokių, kurie po kiek 
laiko klausdavo ar mes Lietuvoje televizo
rių turime. Kai vyko krepšinio čempio
natas ir ispanai pralošė lietuviams, tada 
klausėme jų: „tai ką, ar lietuviai dabar 
televizorių turi?“ Bet buvo ir tokių, kurie 
žinojo Lietuvos sostinę, kad pas mus labai 
žalia ir gražu. Bet mūsų šalis pernelyg 
maža, kad visi apie jąžinotų.

O po įstojimo į Europos Sąjungą neat
sirado daugiau žinančių Lietuvą?

Ne. Kiti net nežinojo, kad mes priklau
some ES. Net policininkai nežinodavo, 
sustabdę ir pamatę lietuviškas vairavimo 
teises, sakydavo, kad jos negalioja, o išgir
dę, kad mes priklausome ES, eidavo pa
sitikrinti savo sąrašų.

Reportažų apie mūsų šalį per TV irgi 
nerodydavo?

Labai retai. Per rusiškus kanalus rody
davo. Nes mes daugiausia per palydovine 
TV žiūrėdavome rusiškus kanalus.

Ispanai nelaikydavo jūsų rusais?
Kartais. Bet pastaruoju metu neretai 

pavadindavo rumunais. Ir tai labai blogai, 

peikas, banditų banditai, tinginiai. Mažai 
kas teisingai pasakydavo, kad mes „li- 
tuanos”.

Jie vertindavo lietuvius kaip gerus 
darbuotojus?

Labai. Pasakyk, kad esi lietuvis, tikrai 
priims į darbą. Bet jeigu šeštadienį fiesta, 
tai lietuviai irgi gerai „pafiestavodavo“.

Lietuvos spaudoje gan dažni prane
šimai apie Ispanijos lietuvių nusikaltimus. 
Kiekjie pagrįsti?

Tai vyko seniau. Nors savo kailiu to 
nepatyriau. Kaip tik lietuviai labai mažai 
nusikaltimų daro. Viena mano draugė 
dirba vertėja policijoje. Ji sakė, kad pagal 
nusikaltimų statistiką mes esame treti nuo 
pabaigos. Pirmi - rumunai, marokiečiai. 
Arba lietuviai moka taip nusikalsti, kad 
nesučiuptų. Dažnesni visokie barniai tar
pusavyje, nes ten daugiausia išvykę vieni 
vyrai. Prigeria ir ima kabinėtis vieni prie 
kitų. Be to, visokie reketai gal siautė kito
se Ispanijos srityse, liet pas mus, Valensijoje 
to nebuvo. Daugiausia reketuodavo ne

Ministrai rūpinasi Airijos lietuviais
Vilnius/Dublinas, lapkričio 21 d. 

(ELTA). Lankydamasis Airijoje, užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas susi
tiko su Airijos užsienio reikalų ministru 
Dermot Ahern. Jų susitikime buvo specia
liai aptarti klausimai, susiję su dabar Airi
joje esančiais lietuviais. Šiuo melu Airijoje 
gyvena apie 100,000 per pastaruosius ke
lerius melus emigravusių Lietuvos piliečių

Per ministrų pasitarimą Dubline R Vai
tiekūnas pabrėžė Lietuvos siekį išlaikyti 
kuo tvirtesnius ryšius su Airijos lietuviais, 
skatinti lietuvybę, remti lietuvių kalbos 
mokymą. Lietuvos ministras paprašė airių 
paramos sprendžiant vieną iš aktualiausių 
lietuvių bendruomenės Airijoje problemų 
- aprūpinant bendruomenę ir lietuvių mo
kyklas patalpomis.

Anglijos policijos dešimtukas
Kaip praneša “Londono žinios”, britų 

laikraštis „The Express“ praėjusią savaitę 
išvardino tautas, kurios Jungtinės Kara
lystės pareigūnams žinomos kaip įvyk- 
dančios daugiausia nusikaltimų Anglijo
je. Tarp dešimt nusikaltimais garsėjančių 
tautų atsidūrė ir lietuviai.

Rumunai: daugiau nei 50 milijonų svanj 
per metus susišluoja valdydami keturias iš 
penkių grynųjų pinigų išėmimo aparatų 
skanavimo sistemas.

Bulgarai: aprūpina Angliją prostitu
tėmis. Merginas bulgarai pardavinėja už 
2,000 svarų.

Rusai: atsakingi už daugybę sukčiavi
mo internetu atvejų. Taip pat sėkmingai 
plauna pinigus ir prekiauja narkotikais.

Lietuviai: vadovauja svarų ir JAV do
lerių padirbinėjimo fabrikams. 2005 me
tais Anglijoje daugiausiai padirbtų pasų 
buvo lietuviški. 

Pranešimas dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės

■--......2?-' Š.m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas nusprendė, kad Pilietybės įstatymo daugelis dalių prieštarauja 
Konstitucijai, įskaitant ir Pilietybės įstatymo I straipsnio 1 dalį, kuri teigia, kad 
Lietuvos Respublikos piliečiai yra asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lie
tuvos pilietybę, jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (jeigu šie asmenys, jų vaikai, 
vaikaičiai ar provaikaičiai nepatrijavo).

Iki kol pilietybės klausimai ir ypač dvigubas pilietybės klausimas nėra išspręs
ti ir Pilietybės įstatymas nėra pataisytas, tai prašymai dėl LR pilietybės, jos įgiji
mo ar susigrąžinimo yra laikinai sustabdomi. Dėl to nauji prašymai šiuo klausimu 
nebus priimami, nebent prašytojas sutinka atsisakyti kitos šalies pilietybės.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šis Konstitucinis 'lėismo nutarimas neturės 
įtakos asmenims, įsigijusiems Lietuvos Respublikos pilietybę ir neatsisakiusiems 
kitos valstybės pilietybės. Jie ir toliau galės turėti dvigubą pilietybę.

Kai tik sužinosime tolimesnių žinių šiuo klausimu, būtinai infornuosime 
spaudą, radiją ir besidominčius tautiečius. Andrius Žilinskas

Garbės generalinis konsulas Melbourne

lietuvių mafija, o nišų. Bet visa tai vyko tik 
pirmus pora metų. Galimybė gąsdinti 
žmonės išnyko maždaug 2001 m., kada 
lietuviams buvo pradėti išduoti leidimai 
gyventi legaliai.

Dažnos ispanų ir lietuvių santuokos?
Ispanai labai myli lietuves, todėl ir 

nemažai ten ištekėjusių lietuvaičių. Mes 
jiems labai gražios. Kartais net baisu gatve 
eiti, net pro automobilių langus šaukia, 
kad graži. Juos ypač žavi mūsų mėlynos 
akys, nes ten visi daugiausia rudakiai. Net 
einant su vyru ispanai nesidrovėdavo pa
sakyti, kad esu graži.

Kokie Lietuvos ir Ispanijos kainų 
skirtumai?

Galima skaičiuoti kaip trys su vienu. 
Bet ten įsigyti tarkim buitinę techniką 
daug lengviau. Tarkime, Lietuvoje žmogus 
uždirba 2000 litų, o ten 2000 eurų. Lietu
voje už gerą šaldytuvą sumokėsiu 1000 
litų, o ten už 300 eurų nusipirksiu tokį 
pat. Pavertus į litus gaunasi tas pats, bet juk 
ten uždirbi ne litais, o eurais. □

P. Vaitiekūno vizito Airijoje metu pir
mą kartą buvo išmėginta telekonfcrencijų 
įranga, tcletiltu sujungianti Lietuvos am
basadą Dubline su Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija. “Ši įranga leis dažniau ben
drauti su lietuviais, gyvenančiais Airijoje, ir 
iš pirmų lūpų išgirsti apie jų rūpesčius ir 
pageidavimus, pabandyti efektyviau juos 
išspręsti”, - sakė P Vaitiekūnas.

Ministras taip pat susitiko su Lietuvos 
ir Airijos verslo asociacijos nariais, paragi
no airių verslininkus aktyviau investuoti 
Lietuvoje. Lietuvos ir Airijos verslo asocia
cijos prezidentas Mindaugas Maciulevi
čius sakė, kad lietuviai Airijoje jau garsėja 
savo verslumu. Šiuo metu Airijoje sėkmin
gai veikia apie 400 lietuviško kapitalo įmo
nių, ypač statybos ir paslaugų sektoriuose.

Jamaikiečiai: didžiuosiuose Anglijos 
miestuose siautėjančios gaujos vadovauja 
kokaino prekybai.

Kiniečiai: užsiima narkotikų prekyba, 
plėšikavimu, prostitucija, vaikų grobimu, 
nelegalia imigracija, klastojimu, video pira
tavimu, nelegaliais lošimų automatais. 
Daugiausia Londone, Glasgowe ir Man- 
chesteryje.

Turkai: vasarą suimtas vienas svar
biausių turkų nusikaltėlių pasaulio vadas. 
Prieš tai turkai kontroliavo 90 % heroino 
verslo Anglijoje.

Pakistaniečiai: prekyba kokainu ir kre
ditinių kortelių padirbinėjimas. Daugiau
sia Rytų Londone, Glasgowe ir Bradforde.

Albanai: prostitucija, žmonių grobi
mas ir nelegali prekyba ginklais.

Nigeriečiai: heroino importavimas į 
Angliją iš Nigerijos ir marihuanos - iš Pie
tų Afrikos. (“L.Ž.”)

--------------------------------------------------------- — nes rumunai ten dažnai vagia, dirba už ka- 
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Bendruomenės baruose________
Pokalbis apie ALB veiklą ir artėjantį Suvažiavimą 

per Adelaidės lietuvių radijo valandėlę 2006 m. lapkričio 11 d.
Po trumpo pranešimo Viktoras Baltutis atsakė ir į klausimus

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
(ALB) išsivystė iš Australijos Lietuvių 
Draugijos 1950 m. Pirmosios Bendruome
nės valdybos buvo išrinktos Melbourne, 
Sydnėjuje, Adelaidėje ir kitose apylinkėse. 
Pradėti organizuoti suvažiavimai, kurie 
buvo pirmieji daigai šiandieninių ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimų ir Lietuvių 
Dienų. ALB apylinkėse išrenkami asme
nys sudaro ALB Krašto Tarybą, kuri yra 
vyriausia ALB vadovybė - Seimas. Kiek
vienai apylinkei nuo šimto joje gyvenančių 
lietuvių, renkamas vienas Tarybos narys. 
Adelaidėje anksčiau, be Valdybos pirmi
ninko. PLB Seimo narių ir kitų ALB pa
reigūnų, buvo renkami K) narių.šiandien 
jau sumažėjo - tik aštuoni. ALB Krašto 
Tarybos narių skaičių apylinkėms nustato 
Krašto Valdyba, atsižvelgdama i toje apy
linkėje gyvenančių lietuvių skaičių. Ade
laidei skirti 8 asmenys, atseit, Adelaidėje 
gyvena 800 lietuvių. Kas galt patikrinti ar 
paneigti ši skaičių? Vargu, ar tai įmano
ma. nors prieš keliolika metų buvo ban
doma (tuometinės Apylinkės Valdybos) 
surašyti Adelaidės apylinkėje gyvenan
čius lietuvius. Kiek šis bandymas pavyko, 
aš nežinau. Daviniai, kiek prisimenu, ne
buvo paskelbti.

Šiemet, lapkričio 28 d., sukanka 59 
metai, kai pirmieji pabalticčiai po Antrojo 
pasaulinio karo, 1947 metais lapkričio 28 
d., amerikiečių laivu “General Heinzcl- 
man” pasiekė Freemantle uostą, o gruodžio 
5 d. australišku laivu “Kanimbla" išplaukė 
jMelbourną. Iš ten - traukiniu į Bone- 
gillos buvusią kariuomenės stovyklą. Šia
me transporte iš 840 pabaltiečių. dau
giausia iš Vokietijos, didesnę dalį - 440 
sudarė lietuviai. Tarp 1947 ir 1953, pagal 
Australijos imigraeijos duomenis, į Aus
traliją atvyko lietuvių tautybės ar jais už
sirašė 9906 asmenys. Daugiausiai atvyko 
1949 m. - 5,972 asmenys. Iš visų atvyku
siųjų, 140 atvyko savo lėšomis, todėl jiems 
nereikėjo pasirašyti darbo sutarties.

Ką mes nuveikėme - pasiekėme beveik 
per 60 metų? Atvykę pirmieji lietuviai ra
do tik Draugiją, kuri kartą ar du per me
tus susirinkdavo švęsti Vasario 16-ąją ar 
kurią kitą tautinę ar religinę šventę. Jokių 
klubų ar kitų lietuviškų organizacijų ne
buvo. Per 60 metų organizuoto lietuvių 
Bendruomenės gyvenimo, pasiekta labai 
daug Įsigyti ar pačių rankomis pastatyti 
Lietuvių Klubai - Namai, Adelaidėje net ir 
koplyčia - vienintelė Australijoje lietuvių 
katalikų šventovė. Atgaivintos Lietuvoje 
veikiančios organizacijos, meniniai vie
netai, klubai ir kt. Pirmuosius dešimt
mečius lietuviška veikla žydėjo ir atrodė, 
kad tai tęsis be jokių sutrikimų, nes jaunoji 
karta buvo auginama lietuviškoje dvasioje, 
padedant savaitgalio mokykloms ir orga
nizacijoms. Nors žinojome, kad išeivio 
laukia nutautėjimas ir savo tautinio sąmo
ningumo praradimas, vist ik kažko vylėmės 
ir stengėmės išlaikyti, kiek leido jėgos ir 
galimybės, lietuviškos veiklos ir gyvenimo 
tęstinumą.

ALB savo veiklos ir gyvastingu mo kul
minaciją pasiekė maždaug tarp 1965 ir 
1980 metų, kai Bendruomenė baigė įsi
kurti ir galėjo daugiau lėšų bei laiko skir
ti visuomeninei ir kutūrinci veiklai. Po 15 
ir daugiau gyvenimo metų Australijoje, 
pagerėjo finansinė lietuvių padėtis. Lie
tuvių Kooperacinė Kredito Draugija 
“'laika”, savo veiklą pradėjusi 1961 m., 
keletą metų vegetavo, bet per 15-20 me
tų įsigijo lietuvių tarpe pasitikėjimą: at
sidarė skyriai Adelaidėje ir Sydnėjuje. 
Taip pat ir Australijos Lietuvių Fondas. 

įkurtas ir įregistruotas 1977 m. Viktorijos 
valstijos Įstaigose, pradėjo telkti lėšas 
lietuvių švietimo ir kultūros reikalams. 
Per 30 veiklos metų sutelkta nemaža suma.

Pažvelgę iš laiko perspektyvos, paste
bėsime. kad veikliausia ir kūrybingiausia 
Lietuvių Bendruomenės dalis buvo vy
resnioji karta, iš kurios labai sklandžiai 
vadovavimą perėmė sekanti karta, t.y. 
gimusieji tarp 1920-1940 metų. Šiandien, 
kai finansinė veiklos padėtis yra pakan
kamai gera, pasigendame Vokietijoje ir 
pirmaisiais atvykimo metais Australijoje 
gimusios kartos. Jie lankė australiškas mo
kyklas, kai kurie lietuviškas savaitgalio 
mokyklas, jų pažiūra į lietuvybės išlaiky
mą ir sąmoningumą yra daugiau proginė, 
o ne dvasinė. Jie jau gimę už I .ietuvos ri
bų, neprisimena ir dauguma nėra matę 
Lietuvos, todėl gimtinės sentimentai ir 
nostalgija jiems yra svetimi.

Kokia mūsų Bendruomenės ateitis? 
Tenka pasakyti, kad gana miglota ir netik
ra. Atsikūrusi Lietuva irgi mažai skiria dė
mesio užsienyje gyvenantiems lietuviams. 
Žinoma, jie turi pakankamai rūpesčių at
statyti per 50 metų sovietų valdytą ir te
rorizuotą Lietuvą. Taip pat, per penkis de
šimtmečius brukamas komunizmas paliko 
savo pėdsakus, kuriems pašalinti iš šian
dieninių Lietuvos gyventojtj galvosenos 
teks paaukoti nemaža metų.

ALB Krašto Tarybos narių suvažiavi
mas yra aukščiausia Australijos lietuvių 
institucija; jis nustato ateities veiklos prin
cipus, keičia ALB Statutą, derina jį prie 
gyvenamo laiko sąlygų. Dabartiniuose su
važiavimuose pasigendame veržlumo, su
gestijų gyvesnei veiklai, projektų ir ban
dymų rasti kelių pritraukti ir išlaikyti mū
sų Bendruomenės narius, koordinacijos 
tarp dviejų kultūrų - australų ir lietuvių. 
Kaip keista: kai mus tramdė ir siekė kuo 
greičiau nutautinti - asimiliuoti, mes paro
dėme didelį pasipriešinimą, o kai pradėjo 
mus raginti išlaikyti savo tėvų kalbą ir 
tradicijas, įsteigdami net daugiakultūrine 
įstaigą, kuri remia etninius kultūrinius pa
sireiškimus, pasukome priešinga kryptimi. 
Kodėl? Gal ateities istorijos analitikai ir 
psichologai galėtų atsakyti j šį klausimą?

♦ ♦ ♦
Adelaidės lietuvių radijo laidos vedėja 

Janina Vabolienė pateikė keletą 
klausimų Viktorui Baltučiui.

Ar galime priekaištauti jaunajai kartai 
ui lietuvių kalbos nemokėjimų - jos pa
miršimą?

Manau, kad ne. Jei priekaištautume, tai 
pirmiausia tektų paminėti tėvus, kurie ne
pakankamai kreipė savo augančią kartą j 
lietuviško sąmoningumo ugdymą, ap
leisdami vieną pagrindinių lietuvybės 
aspektų - kalbą. Taip pat dalinai kalta ir 
pati Lietuvių Bendruomenė, kuri nedėjo 
pakankamai pastangų į savaitgalio lietu
viškų mokyklų svarbą ir reikšmę. Vaikai 
per savaitę išsėdėję mokyklos suole, ne
norėjo savaitgalį jame praleisti, ypač kai 
australiškos mokyklos savaitgalius skyrė 
sportui. Ar gali jaunas žmogus atsispirti? 
Tad vien tik kaltę suversti tėvams, būtų 
irgi neteisinga. Šiandien, darveikiančiose 
savaitgalio mokyklose su lietuvių kalba 
tik supažindinama, bet jos nebeišmoko- 
ma. Be to, ne visi savaitgalio lietuviškos mo
kyklos mokytojai buvo pedagogai, todėl ir 
lietuvių kalbos bei kitų su Lietuva susiju
sių dalykų dėstymas nebuvo profesionalus.

Ar liko AL Bendruomenėje lietuviškų 
organizacijų, kurios palaiko lietuviškos 
sąmonės tęstinumą ?

Jų liko, bet jų veikloje liko labai mažai 

lietuviškumo. Gal tik vėliava ir uniforma. 
Mažėja lietuvių sportininkų, skautų ir 
ateitininkų eilės. Praėjusioji Australijos 
lietuvių sporto šventė Brisbanėje, mūsų 
spaudoje liko beveik nepastebėta. Sunkiau 
vyksta ir skautams suruošti metines sto
vyklas. Dažniau minimos vyresniųjų skau
tų sukaktuvės, nei skautiški renginiai. Apie 
Ateitininkų renginius visai nesigirdi, bent 
mūsų spaudoje. Dažnai pasigendame jų 
vėliavų mūsų minėjimuose.

Praeitame ALB Krašto Tarybos narių su
važiavime Melbourne buvo diskutuojama 
apie leidinį anglų kalba, apie Australijos 
lietuvius. Tam net skiria 15,000 dolerių. Ar 
toks leidinys pasirodys? O gal jau pasirodė?

Apie tai negaliu pasakyti, tik žinau, kad 
šis projektas buvo pavestas vienai sydnė- 
jiškei, kuri buvo atvykusi j Adelaidę, lan
kėsi ALB Archyve, kalbėjosi su Archyvo 
vedėju, kuris jai suteikė galimybę naudotis 
Archyve esančia medžiaga. Kokia yra 
dabartinė padėtis, nežinau.

Kadangi, kaip minėjai, lėšų turime pa
kankamai, gal reikėtų apmokėti mūsų Ben
druomenės ir organizacijų valdybų narius, 
kad jie būtų labiau suinteresuoti jų veikla?

Apie tai buvojau anksčiau kalbama, bet 
nesurasta formulės, kuri padėtų suderinti 
idėjinę veiklą ir atlyginimą. Kai kurių 
organizacijų, klubų irvienetų valdybų na
riai gauna at lyginimus, gal ne pilnai kom
pensuojančius pagal atliekamą darbą, bet 
šiek tiek. Pvz. Lietuvių Kredito Draugija 
“Talka" moka direktoriams ir skyriuose 
veikiančių valdybų nariams. Lietuvių Na
mų - klubų vedėjai. Kai kurie baro tar
nautojai. SBS radijo lietuviškų laidų vedė
jai, mūsų savaitraščių redaktorės irgi yra 
šiek tiek kompensuojamos. Bendruome
nės valdybų nariai ar pirmininkai jokios 
kompensacijos negauna, jie dažniausia jon 
būna beveik jėga įstumti, kaip sakant, iš 
bėdos prisiima pareigas, todėl nėra ko 
tikėtis iš prispirto asmens didesnės veiklos 
išvystymo. Rodos, prieš 50 ar daugiau me
lų Melbourne buvo apmokamas vienas 
Apylinkės Valdybos narys. Jam buvo mo
kami 6 svarai j savaitę. Jis privalėjo rasti 
patalpas lietuviškiems renginiams (tada 
dar neturėjome Lietuvių Namų), vesti visą

Is Redakcijos pašto
Seime pristatyti emigracijos tyrimų leidiniai
2006 m. lapkričio 9 d. Vilniuje, LR 

Seimo Europos informacijos centre 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
tas (TMID) kartu su Išeivijos institutu 
pristatė du bendrus emigracijos tyrimų 
leidinius: knygą “Lietuvos Respublikos 
emigracijos politika 1920-1940 m.” ir 
žurnalą “(likos: Lietuvių migracijos ir 
diasporos studijos”.

Knygoje “Lietuvos Respublikos emig
racijos politika 1920-1940 m.” publikuo
jami j tris skyrius suskirstyti penkiasde
šimt du 1922-1940 m. dokumentai, ap
žvelgiantys tuometinę Lietuvos Respub
likos valstybės politiką emigracijos at
žvilgiu. Tarp jų: Išeivybės (1922 m.) ir 
Emigracijos (1929 m.) įstatymai ir jų 
projektai, Užsienio, Vidaus reikalų mi
nisterijų su išeivijos veikla susiję teisės 
aktai, lietuvių padėtį užsienyje apibūdi
nančios Lietuvos konsulatų metinės 
ataskaitos. Knygoje pateikiama ir dalis su 
Draugijos Užsienio Lietuviams Remti 
veikla susijusių dokumentų.

Kas pusmetį išeisiantis “Oikos: Lietu
vių migracijos ir diasporos studijos” žur
nalas skirtas lietuvių migracijos ir emig
racijos klausimų bei su jais susijusios po
litikos analizei, lietuvių išeivijos istorijos 
ir kultūros tyrinėjimams, diskusijoms 
„protų grąžinimo“ ir kitomis temomis.

Knygą ir žurnalą pristatė: Lietuvos 
Respublikos Prezidento patarėja Vaiva 
Vėbraitė. TMID Generalinis direktorius 

Valdybos korespondenciją - susirašinėjimą 
ir palaikyti ryšį su kitomis apylinkėmis 
bei Australijos valdžia. Jam iš viso buvo 
sumokėta virš 106 svarų, kol Melbourno 
liet, bendruomenėje kilęs didžiulis pasi
priešinimas sustabdė tolesnį mokėjimą ir 
net bandyta atgauti išmokėtą sumą. Dabar, 
kiek žinau, Adelaidėje rinkti Valdybos 
nariai, pagal inkorporuotus įstatus (Ade
laidės Lietuvių Sąjungos), negali būti 
kompensuojami už darbą, taip pat ir kitų 
valdybų nariai nėra apmokami, kai tuo 
metu visiems kitiems, už remonto ar kitus 
darbus gali būti atlyginta. Šis klausimas 
yra labai jautrus ir rasti, kaip minėjau, 
formule yra labai sunku.

Atvykusieji po Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo lietuviai dar vis kažkaip pilnai ne
įsijungia į mūsų Bendruomenės veiklų. Kodėl?

Prisiminkime mūsų pirmąsias dienas 
Australijoje. Pirmas rūpestis buvo įsikurti, 
nors radome šiek tiek laiko ir Bendruo
menės reikalams. Dabartiniai ateiviai ran
da lietuvių Bendruomenę veikiančią ir 
tikisi išjos pagalbos. Prieš porą metų, per 
Lietuvių Dienas Melbourne, buvo atvykę 
du aukšti Lietuvos valstybės pareigūnai, 
kurių kalbos buvo abstrakčios, nieko ne
pasakančios ir nepasiekė klausytojų, ka
dangi buvo kalbama apie kokias tai para
mas lietuviams, išvykusiems iš Lietuvos 
po nepriklausomybės paskelbimo, bet 
lietuviams, norintiems grįžti j Lietuvą jo
kios informacijos neduota. Jie privalėjo 
mus raginti grįžti ir suteikti norintiems 
Lietuvon grįžti pagalbą - informaciją, su
daryti patogias sąlygas (ne finansinę pa
ramą) vėl įsikurti ir tapti naudingais Lie
tuvos valstybės piliečiais. Paskutiniame 
PLB Seime (2006 m.) Vilniuje buvo, rodos, 
išnešta rezoliucija apie sukūrimą prie 
Vyriausybės ministerijos, kuri rūpintųsi 
užsienyje gyvenančiais lietuviais. Ar tai bus 
padaryta, neaišku. Lietuvai šiandien yra 
arčiau širdies, jei taip galima pasakyti, 
nesenitii palikę kraštą emigrantai, o mes 
jau per daug atitolę ir susvetimėję, todėl ir 
rūpestis mums skiriamas daug mažesnis ar 
iš viso nesirūpinama, nors medaliais 
apdovanoti nevengiama.

Ačiū už pranešimą ir pokalbį. □

Antanas Petrauskas, Išeivijos instituto 
direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, 
knygos sudarytoja V Italija Kasperavičiūtė, 
“Oikos” redaktoriaus pavaduotoja dr. 
Daiva Kuzmickaitė, dr. Rimantas Miknys. 
Pristatyme dalyvavo Seimo, kitų Lietuvos 
valstybinių institucijų, žiniasklaidos at
stovai.

„Džiaugiamės įgyvendinę prieš keletą 
metų TMID inicijuotas idėjas. Spręsdami 
šiandieninius užsienio lietuvių klausimus, 
turime pažvelgti ir į istorines lietuvių emig
racijos tendencijas, kurių šaknys siekia net 
XVII amžių. Mums būtina žinoti kaip Lie
tuvos valstybė bendravo su į užsienį išvy
kusiais tautiečiais tarpukariu, juolab, kad 
su šiandiena ja sieja ta pati tautos vienybės 
idėja. „Oikos“ žurnalo pagalba tikimės 
efektyviau bendrauti, diskutuoti su mūsų 
mokslininkais, kitais aukštos kvalifikacijos 
specialistais šiuo metu gyvenančiais 
užsienyje”, - sakė TMID gcn. direktorius 
Antanas Pctrauskas.Pasak jo. minėti du 
projektai - tai TMID bendradarbiavimo 
su unikalia patirtį ir žinias turinčiu Išeivi
jos institutu pradžia. Tikimasi, kad tokio 
pobūdžio bendruose projektuose ateityje 
aktyviau dalyvaus ir užsienio lietuvių ben
druomenių, akademinės visuomenės 
atstovai, politikai. Giedrius Šiliukas

Migracijos politikos ir informacijos 
poskyrio vedėjas 

gicdrius.sniukas@tmid.ll
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Sportas
Po pusės amžiaus olimpiečiai Kazys Petkevičius 

ir Stanislovas Stonkus vyksta į Melbourną
Vytautas Žeimantas, 

“Lietuvos aidas”

Prieš 50 melų Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto būstinėje buvo surengtos 
olimpiečių Kazio Petkevičiaus ir Stanis
lovo Stonkaus palydos į Melbourną.

Prieš 50 metų Australijoje. Melbourne 
vyko XVI vasaros olimpinės žaidynės. 
Melbournui minint olimpiados metines, 
Australijos Olimpinis Komitetas pakvie
tė {šventinius renginius buvusius olimpie
čius iš viso pasaulio.

Prieš pusšimtį metų Australijoje rung
tyniavo per 3,000 sportininkų. Lietuvai to
limojoje Australijoje atstovaus KPetkevi- 
čius ir S.Stonkus. Kelionę legendiniams 
krepšininkams surengė ir finansavo Lie
tuvos Tautinis olimpinis komitetas.

Sėkmingo skrydžio ir gerų įspūdžių 
Lietuvos krepšinio veteranams palinkėjo 
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas.

“Australijos Olimpinis Komitetas su
manė gerą darbą - iškilmingai paminėti 
Melbourne olimpinių žaidynių penkias
dešimtmetį. Jubiliejiniuose renginiuose ža
da būti apie 130 australų olimpiečių ir 
apie 160 Melbourne olimpiados dalyvių 
iš kitų valstybių. Laikas, deja, negailestin
gas. Iš septynių Lietuvos olimpiečių, da
lyvavusių žaidynėse, penki jau išėjo iš mū
sų tarpo”, - sakė Artūras Poviliūnas.

Šios gražios mūsų olimpiečių veteranų 
palydos sudarė palankias sąlygas prisimin
ti kai kurias mūsų olimpinio judėjimo de
tales. Melbourne vyko antrosios po Antro
jo pasaulinio karo olimpinės žaidynės, ku

Žvilgsniai j Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Baigiant Vil
nium džiaugtis, 
paminėsiu ma
lonią staigme
nėlę autobuse.

Nebuvau vi
sai tikra, ar tas autobusas rieda man 
reikiama kryptim, paklausiau į jį belipan
tį vyruką. Kai jis atsisuko, griebiausi pa
kartoti angliškai, nes jis buvo tamsaus gy
mio, juodaplaukis, toks itališkas. Bet 
vyrukas man atsakė sklandžiai lietuviš
kai. Greičiausiai Lietuvos žydas, pagalvo
jau ir paklausiau, ar jis vilnietis. “O ne, aš 
čia tik studijuoju. Aš iš Libano”. Gerai, 
kad nepaklausiau, ar jis žydas..! Vyrukas 
paaiškino, kad jis Vilniuj studijuoja jau 
ketveri metai ir lietuviškai išmokęs ben
draudamas su studentais. Buvau maloniai 
nustebinta, nes libanietis ne tik taisyklin
gai kalbėjo, bet kalbėjo be jokio akcento!

Maximos, Akropolis, turgūs, 
televizija

Jau šiaip taip sudėliojau tolimesnius 
savo įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje ir 
bandysiu papasakot vieną, kitą. Pradėsiu 
nuo orų, kaip Lietuvos TV pranešėjai sako, 
- Orai! Dideli karščiai ir sausra birželio - 
liepos mėnesiais. Tai visos Lietuvos nuo
latinė dejonė dėl žūstančių pasėlių. Ne
žiūrint to, parduotuvės ir turgūs perpil
dyti daržovėmis bei uogomis. Kiekviena
me mieste ir miestely ūkininkų turgūs la
bai populiarūs, gausūs produktais ir pir
kėjais. Birželio - rugpjūčio mėnesiais, kai 
viešėjau Lietuvoj, turgūs raudonavo braš
kėmis, vėliau vyšniomis, serbentais, žalia
vo svogūnais, agurkais, kopūstais, raudo
navo pomidorais. O gėlių, gėlių: nuo ramu-
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riose vėl pasirodė Lietuvos sportininkai.
Deja, netekus valstybinės nepriklauso

mybės, mūsų olimpiečiai galėjo dalyvauti 
tik su svetima SSRS vėliava, kai 1951 me
tais Tarptautinis olimpinis komitetas pri
pažino SSRS olimpinį komitetą.

Tada 1952 metais Helsinkio žaidynėse 
dalyvavo septyni lietuviai. Boksininkas 
A.Šocikas, fechtuotojas J.Ūdras ir krep
šininkai S.Butautas, J.Lagunavičius, K. 
Petkevičius, S.Stonkus ir krepšinio ko
mandos treneris VKulakauskas.

Sėkmingiausiai iš lietuvių pasirodė 
krepšininkai. Jie, finale 36:25 (17:11) 
pralaimėję amerikiečiams, iškovojo olim
pinius sidabro medalius. S.Butautas, J. 
Lagunavičius ir K.Petkcvičius pirmą kar
tą į Lietuvą atvežė olimpinius medalius.

Melbourne SSRS rinktinei atstovavo 
irgi septyni Lietuvos sportininkai.

Bėgikas J.Pipinė, pats jauniausias 
Lietuvos atstovas šiose žaidynėse, 1500 
metrų distancijoje buvo devintas. Vėl fech- 
tavosi J.Ūdras. Kitiems sekėsi geriau. 
Boksininkas R.Murauskas laimėjo bron
zos medalį, sportinis ėjikas J.Mikėnas - 
sidabro medalį.

Vėl gražiai pasirodė krepšininkai. Jų 
varžybos prasidėjo žaidynių atidarymo 
dieną. Startiniame penketuke prieš ka
nadiečius buvo net trys lietuviai - koman
dos kapitonas Kazys Petkevičius, jaunasis 
Lietuvos aukštaūgis (197 cm) Algirdas 
Lauritėnas ir du rusai. Rungtynės baigėsi 
aiškia sovietų pergale 97:59. Vėliau so
vietų komanda nugalėjo Singapūrą, Bul
gariją, Braziliją, atsirevanšavo Prancūzi- 

nių, baltų, rausvų rugiagėlių, bijūnų iki ro
žių ir gladijolių! Apie kainas man sunku 
spręsti, nes litas mažesnis už Australijos 
dolerį. Pieno litras - i.50 Lt. varškė -1.30 
Lt, kefyras -1.49 Lt, gira litr. - 2 arba 3 Lt, 
dešros, pagal gamyklą, vienos - po 10 Lt 
kg., kitos - po 6 Lt. Kaip ir visur parduotu
vės skelbia įvairias nuolaidas, vartoda
mos įdomų ir visai gerą žodį - Kainapjū- 
tė! O tos juodos duonos - visokiausių 
rūšių! Valgiau ir valgiau, kad atsivalgy- 
čiau, nes čia nieko panašaus negausiu. 
Ypač daug sausainių, pyragų, meniškai 
išpuoštų tortų, šakočių, sūrių!

Ir turguose, ir parduotuvėse pirkėjų 
daug. Vežimėlius, tokius kaip čia, vežasi 
prikrautus. Populiarios parduotuvės milži
niškos Maximos ir 1KI. IKI firmos vardas 
labai tinka mūsų mėgstamam atsisvei
kinimo žodeliui. Todėl ir tose parduotu
vėse skelbiama bei rašoma - IKI pasima
tymo, IKI susitikimo 1 KI! Pieninės taip pat 
išgalvoja linksmus vardus, todėl yra pie
nas “Mano”, pienas “Sveikas” ir juokin
giausias - pienas MŪ (ant kardoninio 
įpakavimo šoka linksmos storos karvės - 
juodmargės!)

Parduotuvės Maximos - milžinai. To
kių neteko matyti kai gyvenau Čikagoj. 
Na, o Akropolis Vilniuje dydžiu ir pra
banga nukonkuruoja net čia matytas 
Westfield Stores. Akropoly trūksta tik 
“gulbės pieno”. Visą, ten sutalpintą par
duotuvių, užkandinių, restoranų gausybę 
vainikuoja didžiulė čiuožyklai Žodžiu, 
Lietuva iš sovietinio “rojaus” jau žygiuoja į 
kapitalistinį perteklių, kuris, be abejo, at
siims savo kainą skurdindamas sotaus 
kūno dvasią.

Palikus gerbūvio altorius, mintys kryps
ta į TV laidas, kaip pvz. filosofo - polito
logo Leonido Donskio pravedamas. Viena 

_iš jų vadinosi “Pilietinė visuomenė ir de- 
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Nuotraukoje - Kazys Petkevičius, Artūras Poviliūnas ir Stanislovas Stonkus.

jai. Finale vėl nusileido JAV. Trys lietu
viai buvo apdovanoti sidabro medaliais - 
K. Petkevičius, A.Lauritėnas ir S.Stonkus.

K.Petkcvičius tada buvo komandos 
kapitonas, o S.Stonkus tapo rezultatyviau
siu SSRS rinktinės žaidėju.

Deja, gyvi iš to septyneto belikę du - 
olimpiniai vicečempionai krepšininkai 
Kazys Petkevičius ir Stanislovas Stonkus.

1956 metai buvo labai neramūs. Mask
voje mirė J.Stalinas, jį pakeitė N.Chruš- 
čiovas, kuris iš pradžių, atrodė, nenorėjo 
eiti diktatoriaus pėdomis. Tačiau Vengri
jos revoliuciją jis nuskandinto kraujyje. 
Įvyko Suezo kanalo krizė, kuri sprendėsi 
karo ir žudynių atmosferoje.

“Prieš 50 metų į ilgą ir sunkią kelionę 
laivu leidomės su nerimu. Tris dienas mū
sų komanda išbuvo Taškente nežinioje, 
arvyksime į Melbourną,” - sakė KPetke- 
vičius. “Dabar yra kitas dėmesys ir kita, 
tikrai gera nuotaika” 

“Maximos” gėrybių perteklius!
mokratija, arba santykis tarp tų, kurie val
do ir kurie yra valdomi”. Diskusijose daly
vavo žurnalistai Miliutė, Spurgas, buv. 
čikagiškis Sakadolskis. Diskusijų išvada - 
mes dar nemokam būti savo valstybės 
piliečiais ir kurti pilietinę visuomenę.

Dirbtinės sovietinės organizacijos

“Jeigu tada kas nors būtų pasakęs, kad 
po 50 metų vėl vyksime j Melbourną ir su 
Lietuvos vėliava, nebūtume patikėję”,- 
sakė S.Stonkus. “Mūsų trispalvę dabar 
nusivešime į Melbourną. Ji ten suplevė
suos. Įvyks tai, apie ką tada tyliai sva
jojome”.

K.Petkevičius ir S.Stonkus papasako
jo kaip jie grįžo iš Melbourne. Juos suso
dino į palyginus nedidelį keleivinį laivą 
“Gruzija”, kuris net tris savaites plaukė 
iki Vladivostoko.

“Japonijos jūroje užklupo audra. Lai
vo pirmagalis taip giliai smigdavo į gilu
mą, kad sraigtas iškildavo virš vandens ir 
siaubingai kaukdamas šiurpindavo kelei
vius. Jei tuo metu kažkas būtų pasakęs, 
kad lipkite iš laivo, pulčiau net negalvo
damas”, - prisiminė S.Stonkus.

O iš Vladivostoko iki Maskvos trauki
niu dar teko važiuoti beveik dvi savaites.

Tęsinvs kitame MP nr.

žmones atbaidė nuo organizuotumo lais
vėje. Mes dar labai vengiame organi
zuotis ir spręsti savo problemas laisvėje - 
laisvai.

Stebėjau ir kitą pokalbį su Vilniaus ka
tedros klebonu Ričardu Doveika.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
Atsisveikinant su 
Adolfu Obeliūnu

A4rA Stepas Jarembauskas

Šių metų lapkričio 2 dienų Geelong’e mi
rė Adolfas Obeliūnas. Gedulingas pamal
das, dalyvaujant dideliam skaičiui vietos ir iš 
kitur atvykusių tautiečių, atnašavo Melbour
ne klebonas kun. Algis Šimkus. Jam asistavo 
vietos parapijos klebonas monsinjoras J. 
Murray (pasakydamas gražų pamokslų) ir 
kun. M. Fitzpatrick. Bažnyčioje skambėjo 
lietuviškos ir angliškos giesmės.

Pasibaigus pamaldoms, atsisveikinimo 
žodžius, prisimenant Velionio prasmingus 
darbus Lietuvių Bendruomenėje, tarė: St. 
Šulas (ALB Geelong’o Apylinkės Valdybos 
pirmininkas), A. Wiasak (Geelong’o sporto 
klubo “Vytis”pirmininkas), A. Šimkus (Aus
tralijos Lietuvių Fondo pirmininkas), D. Ly- 
nikienė (draugų vardu) ir A. Laukaitis (gi
minių ir artimųjų vardu, kurio žodį spaus
diname žemiau).

“Tardamas paskutinį atsisveikinimo 
žodį Tau, mielas Adolfai, sakau, kad 
gyvenimo laikrodis eina ir niekas nežino, 
kada išmuš paskutinis jo dūžis. Ne mes jį 
prisukome, ne mes jį galime sustabdyti.

Gimęs 1918 metais rugpjūčio 24 d. 
gražiame Biržų mieste, kartu su broliu 
Jonu, anksti netekę tėvo, buvo auginami 
rūpestingos mamos. Baigęs mokyklų 
Adolfas specializavosi pieno perdirbimo 
srityje, tačiau greitai buvo pašauktas į Lie
tuvos kariuomenę. Laimingai išlikęs po 
pirmųjų karo metų, jis tarnavo Lietuvos 
savisaugos daliniuose. Rusams artėjant 
prie Lietuvos, vokiečiai juos nuginklavo ir 
įjungė į aviacijos - Luftwaffe pagalbinius 
būrius, kurie dirbo prie Vokietijoje esan
čių aerodromų. Karui baigiantis, Adolfas 
su keliais draugais pabėgo iš ten ir po ilgų 
bei varginančių kelionių atsirado anglų 
zonos Vokietijos Flensburg’o pabėgėlių 
DP lietuvių stovykloje. Čia susipažino su 
gražia lietuvaite Sofija ir 1946 metais 
žinomas to meto lietuvis pamokslininkas 
vienuolis tėvas J. Bružikas juos sutuokė. 
1950 metais jis su žmona laivu išplaukė į 
Australiją.

Pradžioje jie apie dvejus metus gyveno 
Parkes šeimų stovykloje, kur gimė abu 
Obeliūnų sūnūs - Kęstutis-Petras ir Vy- 
tautas-Jonas. Norėdamas daugiau uždirb
ti ir pradėti savarankišką gyvenimą, Adol
fas kurį laiką dirbo Broken Hill kasyk
lose. Tačiau jau 1952 metais visa šeima 
persikėlė gyventi į Geelong’ą.

Pradžioje Adolfas dirbo Fordo fabri
ke, bet vėliau ilgesnį laiką - International 
Harvestar bendrovėje. Po dvejų metų 
Obeliūnai nusipirko namą, o dar po metų 
-jau ir automobilį. 1967 metais Adolfas 
įsigijo nuosavą taxi biznį, kur ir pradirbo 
visą laiką.

Kuriantis ir vėliau jau gražiai gyvenant, 
Geelong’o lietuviams Tu buvai energingas 
savo šeimos ir Bendruomenės gyvenime. 
Tu labai artimai bendravai su jaunimu,

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Adolfo Obeliūnio atminimui:
$50 - J. Balčiūnas ( $3800)

buvai sporto klubo “Vytis” pirmininkas ir 
dirbai Klubo valdybose. Tu buvai visuo
menininkas ir didelis organizacijų rėmėjas 
bei Australijos Lietuvių Fondo atstovas 
Geelong’e. Su žmona augindamas vaikus 
lietuviškoje dvasioje, tu dalyvavai lietu
viškos savaitgalio mokyklos Tėvų komi
tete, padėdamas rengti įvairius mokyklos 
paruošimus.

Ir dar taip neseniai tu buvai labai ener
gingas visame Bendruomenės gyvenime. 
Tik gaila, kad paskutiniu laiku sunki liga, 
operacijos, ligoninės ir sveikatos pablo
gėjimas pakenkė buvusiai stipriai tavo 
sveikatai. Tačiau labai rūpestinga žmonos 
Sofijos ir vaikų priežiūra tau suteikė daug 
stiprybės sunkioje ligos būsenoje.

Aš, Adolfai, su Tavimi ir Tavo šeima 
susipažinome ir vėliau net ir susigiminia
vome per lietuvišką sportinę veiklą. Jūsų 
šeimoje aš visuomet jausdavausi kaip sa
vas tarp savų, o su Tavimi, ypač man grįžus 
iš Lietuvos, būdavo taip malonu pasidalinti 
įspūdžiais apie gyvenimą tėvynėje, kurią 
Tu taip mylėjai, bet gaila daugiau pamatyti 
negalėjai.

Tu išėjai, Adolfai, į tą nežinomą Anapilį, 
iš kurio jau nebegrįžtama, tačiau -

“Mirtis - tai yra slenkstis,
Bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir palieka, 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 
Ir atmintyje ji išlieka. ”
Tavo atminimas, Tavo darbas Geelong’o 

lietuviškoje Bendruomenėje, Tavo ir žmo
nos išauginta lietuviška šeima dar ilgai 
bus atmintina čia ir Tavo vardas neužmirš
tas Geelonge.

Ilsėkis ramybėje, mielas Adolfai, ir te
gul ši nors ir svetima svetingos Australijos 
žemė būna tau lengva.

Savo ir visos šeimos čia ir Lietuvoje 
vardu reiškiu nuoširdžią ir gilią užuojautą 
visai Obeliūnų šeimai.

Giminaitis

$50 - L. Bungarda ($565)
$20 - D. Lynikienė ( $700)

A. ir J. Šimkai ( $1155 )
a.a Stasio Stankonavičiaus at
minimui:

$50 - S. Meiliūnienė (2780)
$20 - B. Prašmutaitė ($3015)

A. ir J. Šimkai ( $1175 )
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Šiandieną atsisveikiname su visiems 
gerai žinomu ir gerbiamu Stepu Ja- 
rembausku. Likus nepilnai dviems 
mėnesiams iki 103 gimtadienio, penk
tadienį, lapkričio 3 d., Parramattos slau
gos namuose jis paskutį kartą savo 
gyvenime giliai atsiduso ir užmerkė akis 
amžinam poilsiui.

Steponas gimė 1904 m. sausio 1 d. 
Mažeikių rajone, Židikų valsčiuje, 
Dimgaulų kaime, Kotrynos ir Benedikto 
Jarembauskų šeimoje. Jau nuo pat vaikys
tės dėdė pasižymėjo nepaprastu darbštu
mu. Būdamas trejų melų amžiaus, jis jau 
padeda tėvukui apsidirbti malūne, šluo
damas girnas, o vėliau ir prižiūrėdamas 
visą tėvuko techniką.

1911 m. Steponas pradeda eiti į Rena- 
vos pradinę mokyklą, kurioje baigė 3 
skyrius. Tik išlaikius baigiamuosius egza
minus mokytoja pranešė, kad prasidėjo 
karas. Po 3 metų pertraukos, 1917 m. 
Stepas toliau tęsia mokslus Telšių gim
nazijoje. Pagirtinai užbaigęs ją, įstojo į 
Kauno Universiteto Technikos fakultetą. 
Pabaigus antrojo kurso praktiką, pamatė 
skelbimą, kuriame buvo siūloma dirbti 
naujų plentų tyrinėjimo grupėje. Tais lai
kais techninį personalą sudarė vieni ni
šai. 1926 m., po perversmo keletas in
žinierių, neišmokusių lietuvių kalbos, buvo 
atleisti iš pareigų. Vadovauti plentų ty
rinėjimo grupei buvo paskirtas Stepas. Bu
vo gana sunku ne tik sunkiai dirbti, bet 
vakarais dar įtemptai tęsti studijas. Čia 
išryškėjo jam būdinga savybė - ištvermė.

1931 m. Steponas pašaukiamas atlikti 
karinę tarnybą Kariūnų aspirantų bate
rijoje. Tarnybos pabaigoje jam buvo 
suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis. 
Atlikęs karinę tarnybą, ir toliau dirbo ke
lių valdyboje.

1935 m. susipažįsta su Bronislava 
Stankevičiūtė. Po metų, liepos mėnesį 
Bronė ir Stepas susituokė.

1939 m. dėdės tėvukui mirus, jis grįžta 
į Mažeikius, kadangi reikėjo prižiūrėti 
malūną ir ūkį. Mažeikiuose begyvenant 
Lietuvą okupuoja nišai. Rusų karių sun
kūs kareiviški batai trypė Lietuvos žemę. 
Dėdė su skausmu širdyje prisimena tuos 
laikus. Okupacijos metu jis dirbo Seinų 
apskrities, Lazdijų raj., kelių skyriaus 
viršininku. Karo metu Steponas buvo pa
skirtas dirbti Alytaus Kelių Valdybos vir
šininku ir dirbo iki rusų atėjimo.

Rusams sugrįžus, Jarembauskai, bijo
dami jų represijos, nuvažiuoja į Kybartus, o 
iš ten traukiniu pasitraukia į Vokietiją. 
Karas blaškė po įvairias dypukų stovyklas. 
Teko dirbti įvairius darbus. Vienoje iš sto
vyklų Stepas vadovavo pabaltiečių gnipei 
statant karinį aerodromą. Galų gale pasi
baigia nežinomybė dėl ateities. Skirstymo 
komisija pranešė, kad Jarembauskai gali 
vykti į Australiją.

Stepas į Melboumą atplaukė 1948 m.,

A'frA Kęstučiui Varnui mirus

“Mūsų Pastogei” aukojo: $5 - V. A. Pranckūnai;
po $10-P Andrijaitis, D. ir V. Gurskis, V Rupinskienė; 

$ 15 - A. V. Patupas; po $20 - E. A Gudelis, D. A Jankus, D. Pretty, J. J. Songaila, 
Z.V. Venciai,A. Zamoiskis, O. Zamoiskienė; po $50 - G. Pasiczynsky, J. Vabolis.

A'frA Stepo Jarembausko
atminimui

aukoju “Mūsų Pastogei” $125.
Dr. Julija Bassil

o vėliau ir Bronislava. Atvykus trumpą 
laiką teko dirbti Water Board, o po to - 
Concord’o ligoninėje. Atlikus privalomą 
dvejų metų darbo sutartį, Stepas dirba pa
maininį darbą įvairiose privačiose įmonė
se, nes tuo metu jis pats pradeda statyti 
nuosavą namą North Strathfield priemies
tyje.

1954 metais Stepas pradėjo dirbti Main 
Roads Departamente. Vienerius metus 
dirbo kaip draftsman. Jam buvo patarta 
kreiptis į I nstitute of Engineers Australia. 
1955 m. lapkričio 28 d. priimamas į jos 
narius. Ir toliau jis liko dirbti tame pačiame 
Main Roads Departamente, bet jau kaip 
etatinis inžinierius. Taip išdirbo iki išėji
mo į pensiją 1965 m.

1969 m. Bronislavą ištiko insultas ir 
gyvenimas pasisuko kita linkme. Steponas 
labai ja rūpinosi ir tas rūpestis bei priežiū
ra tęsėsi daugiau kaip 30 metų.

Steponas mylėjo gyvenimą ir buvo visą 
laiką labai užimtas. Jis negalėjo sau leisti 
sėdėti susidėjus rankas. Internetas, paukš
čių maitinimas, valgio gaminimas, važiavi
mas apsipirkti buvojo kasdieninis ritualas. 
98 metų amžiaus jam buvo atlikta klubo 
operacija, po kurios jis dar keletą metų ga
lėjo pats apsitvarkyti namuose. Tačiau me
tai darė savo pataisymus ir 2005 m. jam te
ko apsigyventi Churches of Christ slaugos 
namuose. Bet ir ten, būdamas garbingo am
žiaus, mėgo pažaisti bilijardą, pasivaikš
čioti, žiūrėti televiziją, klausytis radijo. 
Tuose slaugos namuose jis praleido daugiau 
kaip metus. Šių metų pradžioje Stepui te
ko persikraustyti j kitus slaugos namus, nes 
jam jau reikėjo didesnės priežiūros. Juose 
jis susitiko savo gerą draugą - Joną Kedį. 
Galėjo su juo padiskutuoti apie politiką ir 
šiaip apie gyvenimą. Tačiau lapkričio 3 d. 
širdis baigė savo ilgą darbą.

Stepas paliko mus amžinai, tačiau iš
liks jis mūsų atmintyje dar labai ilgai kaip 
tvirtas mūsų brangios Lietuvos ąžuolas.

Ilsėkis ramybėje, brangus dėde Stepai
Arvydas Rupšys

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus Skautų Židiniui už $100 auką “Mūsų

Pastogei”. LB Spaudos Sąjungos Valdyba
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Pamaldos Hobarte
Pirmadieni, gruodžio 11 dieną, j Tasmaniją aivyksla 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 j pamaldas.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

t>A INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuunianclub.org.au

Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Euinarella

Scout Camp, Great Ocean Road, Anglesca, 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 tuntininkus arba (stovyklos viršininką 

s.v. Rimą Strungą tek: 0416 184148

r————————————______________n 
I I

Dėmesio, mclbourniškiai ir kaimynai !

&rieškatei)iHis turgelis
įvyks sekmadienį, gruodžio 10 dieną po pietų Lietuvių Namuose.

Kaip ir pernai - bus šakočių ir prėskučių, lašinėčių. pyragėlių, angelų.
papuošalų, kalėdinių atviručių ir visokių dovanėlių.

Kviečiame apsilankyti, apsipirkti, pasidžiaugti.
Mclbourno Entuziastės

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto. 
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo 12 vai. iki 230 p.p. ir nuo 530 vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro.
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Lietuvių kalbos Mokytojų Konferencija
Kviečiami visi esami, buvusieji bei suinteresuoti lietuvių kalbos mokytojai ir 

tėveliai į Mokytojų Konferenciją, kuri įvyks per XXIV Australijos Lietuvių Dienas 
ir LV1 Sporto Šventę Geclong’c - gruodžio 28 dieną, 2 vai. po pietų, salėje šalia 
Gcelongo Lietuvių Namų, Pcttitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.

Gerbiami mokytojai ir tėveliai, prašome gausiai dalyvauti, nes bus gera proga 
susipažinti ir pasidalinti savo idėjomis ir rūpesčiais lietuvių kalbos mokyme 
Australijoje.

RSVP Irena Luscombe.
RO. Box 7021, West Geelong, 3218. e-mail: i_luscombe@yahoo.com

Narių dėmesiui, kviečiame visus narius ir jų vaikus ar anūkus į gruodžio 
23 dieną, šeštadienį. “Dainavoje" vyksiančią

Kalėdinę £>glutę
Klubo narių vaikams.
Programoje - daug pramogų ir. žinoma, dovanos!
Renginio pradžia - 2 vai. po pietų.
Prašome narius visus dalyvaujančius vaikučius 
užregistruoti Klubo raštinėje iki gruodžio 16 dienos.

Simbolinis mokestis už kiekvieno vaikučio iki 12 metų amžiaus dalyva
vimą - $5.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Metinis koncertas
įvyks sekmadienį, gruodžio 3 dieną, 2 vai. p.p., Lietuvių Klube “Dainava”, 

16-20 Meredith St., Bankstown. Bilieto kaina-$15.
Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli. Choras “Daina”

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

sengalvėlę, tėvelį, mergelę ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežerus, žabus 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, Melboumo ir Sydnėjaus, 

ir kartu iškilmingai atšvęs XXIV Australijos Lietuvių Dainų Šventę
Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 630 v.v.

Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš j gimtuosius 
laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime!

Sydney Lithuanian Information Centre [ SUE ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai. kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 3 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 20 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėti) gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia pervėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 dienos! MP Redakcija

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Raujų Sietų balius Geelong’s
Naujų Metų sutikimo balius įvyks Geelong West Town Hall, 153 Pakington 
Street, Geelong West - 730 vai. vakaro.
Stalo dydis -10 ar 16 vietų.
Biletokaina: $30-suaugusiems,$15-jaunimui iki 18 metų.

Gėrimą ir valgius reikia atsinešti savo (BYO everything)
Bilietus užsisakyti pas Liuciją Koszelą tek: (03) 5278 7485,
eddiek@pipeline.com.au iki gruodžio 20 dienos.

Kalėdaičiai Kūčioms
Nuoširdžiai dėkojame Danai Binkis, kuri atvežė kalėdaičius-plotkeles iš Lietuvos. 

Juos galima įsigyti pas Parapijos Tarybos narį Zigmą Augaitį sekmadieniais prie bažnyčios 
arba po pietų Melboumo Lietuvių Namuose.

Melbourne Parapijos Taryba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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