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“Dainos Sambūrio” koncertas Melbourne

Nuotraukoje - bendras scenos ir salės vaizdas. Plačiau apie koncertą - “M.R” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga
NATO 

susitikimas
Baltijos 
šalyse

Lapkričio 28 - 
29 dienomis, pir
mą kartą istorijo
je, iš sovieto jungo 
išsilaisvinusiose 
Baltijos šalyse su

sirinko NATO valstybių atstovai. Ilgai 
ieškojus susitikimo vietos, buvo pasirinktas 
Rygos miestas - Latvijos sostinė. Abiejų kai
mynų - Lietuvos ir Estijos teritorijos taip 
pat pasitarnavo. Lietuvos 'Zoknių oro uos
te dislokuoti Aljanso šalių naikintuvai, 
padedant NATO oro erdvės kontrolės 
AWACS lėktuvui, užtikrino oro erdvės 
saugumą visame regione. Nemaža 
atsakomybė teko šalių muitininkams ir 
policijai.

Didžiausia atsakomybė teko visiems 
Latvijos žmonėms. Latvijos vyriausybė 
paskelbė tris darbo dienas poilsio dieno
mis, o pridėjus dvi savaigalio dienas, pa
sidarė atostogos. Rygos gyventojai pasi
naudojo šia proga išvykti į kaimą ar užsie
nį. Iš Rygos išvyko apie pusė jos gyventojų. 
Tokiu būdu laisvais keliais svečiai galėjo 
laisvai ir greitai judėti.

Greičiausias susisiekimas yra Rygos 
centro pakraštyje, kur stovi naujaipastatytas 
Olimpinis sporto kompleksas. Gia ir vyko 
NATO viršūnių susitikimas. Ši miesto zona 
buvo saugumo kontroliuojama - įleidžiami 
asmenys tik su specialiais leidimais.

Gražus Rygos senamiestis ir centrinė 
miesto dalis buvo uždaryta automobilių 
eismui. Nesimatė nė vieno pastatyto auto
mobilio -ji buvo skirta tik svečių pasivaikš
čiojimui ir fotomėgėjams.

Jau dieną prieš susitikimą, be paliovos 
leidosi lėktuvai į Rygos oro uostą su ak
redituotais žurnalistais beikitais pareigū
nais, o pavakare lėktuvais leidosi valstybių 
galvos. Keliai į oro uostą ir Jūrmalą buvo 
skirti tik specialiems automobiliams.“ ~,

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
į NATO forumą vyko automobiliu. Atrodo, 
kad Prezidentas norėjo susipažinti su 
sunkvežimių kamšatimi prie Lietuvos - 
Latvijos sienos. Kaip teigia žurnalistai, 
Prezidentui artėjant prie Lietuvos-Latvijos 
sienos, sunkvežimių eilė smarkiai sutrum- 
pėjusiPrezidentas pasiteiravo sunkvežimių 
vairuotojų, ar jie laukdami gali apsirūpinti 
geriamu vandeniu ir maistu.

Be oficialių NATO dalyvių, rinkosi ir 
visokio rango buvę politikai, aukšto rango 
įvairių specialybių dabartiniai ar buvę pa
tarėjai, organizatoriai ar disidentai. Jie 
tarėsi, turėjo savo forumus, išnešė nuta
rimus, kuriuos pateikė ten pat ar vėliau 
NATO forumui. NATO tokius pasiūlymus 
aptaria ir panaudoja savo sprendimuose.

Savo kalboje NATO gen. sekretorius J. 
de Hoop Schefer atmetė JAV ir jos są
jungininkių pasiūlymus, kad Aljansas tap
tų visame pasaulyje saugumą prižiūrinčia 
institucija. Taip pat jis iš esmės parėmė 
Prancūzijos ir jos šalininkų poziciją dėl 
kiek kuklesnės Aljanso veiklos. Prancūzai 
piktinasi, kad “NATO per daug plačiai iš
skleidė savo sparnus”. NATO negali būti 
atsakinga už visas globalizacijos proble
mas. Latvijos prezidentė Vaira Vykę - 
Freiberga pasisakė už tai, kad NATO 
atliktų globalinės partnerystės vaidmenį.

Kalbėdamas apie NATO operaciją 
vykdomą Afganistane, J. de I loop Schefer 
ragino plėsti šią operaciją ir padėti britams, 
olandams, kanadiečiams, kovojantiems ir 
atliekantiems misiją Afganistano pietinė
se teritorijose.

Atrodo, jog NATO skirs daug reikšmės 
Afganistano atstatymui, kad šalis taptų 
nepriklausoma valstybe ir atsistotų ant 
ekonomiškai stiprių kojų. Kol tikslas bus 
pasiektas visos NATO narės turės daug pa
dirbėti ir iš savo biudžeto pridėti milijo
nus dolerių.

Darbo partija liko be pinigų
Darbo partijos vadovuiViktor Uspas-

~ "Nukelta-jž psl:

Nesutariama dėl paramos Afganistanui
Apsvarstant paramą vienam skur

džiausių Afganistano regionų - Goro 
provincijai - LR Seimas ir Vyriausybė 
pateko į keistą padėtį. Į tampa pradėjo aug
ti po to, kai prieš savaitę Seimo Biudže
to ir finansų komitetas (BFK) atmetė 
siūlymą kitų metų valstybės biudžete at
skira eilute numatyti 4 mln. litų civili
niams provincijos rekonstrukcijos projek
tams. Nors anksčiau tokiam siūlymui 
pritarė kiti parlamento komitetai, BFK 
nusprendė grąžinti projektą Vyriausybei. 
BFKpirmininkas Jonas Lionginas paaiš
kino, kad ne Seimas turėtų spręsti šį 
klausimą. Ir pasiskundė, esą Vyriausybė nė 
nenurodė, kokioms reikmėms tie 4 mln. li
tų bus panaudoti. „Susidaro įspūdis, kad 
Vyriausybė paprasčiausiai bando permes
ti atsakomybę Seimui už ne itin populiarų 
Goro provincijos atkūrimo finansavimą“, 
-pareiškė kitas Seimo narys Algis Kašėta.

Dar didesnį smūgį lietuvių misijos Af
ganistane tikslams sudavė prieš kelias 
dienas į Lietuvą grįžę kariai. „Lėšų reikėtų 
ne tik mums patiems, bet ir provincijai 
plėtoti. Mūsų padaliniai ten stovi, o re
zultato jokio. Atsiprašau, matomas rezul
tatas yra labai menkas“, - Šiaulių oro uos
te žiniasklaidai pasiskundė pulkininkas 
leitenantas Vilmas Šatas, vadovavęs tre
čiajai Goro provincijos atkūrimo grupei.

Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytojas Egdūnas Račius, pats lankęsis 
Afganistane, tvirtino, kad valdžia tik tūp

Dėl “Alitos” kaltas ir A. Brazauskas
Seimas patvirtino laikinosios tyrimo 

komisijos išvadas dėl „Alita” privatizavimo 
aplinkybių. Už tokį sprendimą balsavo 67 
Seimo nariai, prieš -12, susilaikė 21.

Laikinoji komisija nustatė, kad priva
tizuojant AB “Alita”, valstybei buvo pa
daryta 36 min. litų žalos. Iš šios sumos di
džiausia - 34 mln. litų - materialinė žala 
(negautos pajamos) valstybei buvo padaryta 
dėl to, kad Valstybės turto fondas (VTF) 
neteisėtai atsisakė pasirašyti “Alitos” ak
cijų pirkimo ir pardavimo sutartį su pir
muoju viešo konkurso laimėtoju Luigi- 
terzo Bosca. “Alita” buvo neteisėtai daug 

Į Lietuvą - nebėra bilietų
Turizmo agentūros sako, kad užsienyje 

gyvenantys lietuviai šiemet kaip niekad 
anksti pradėjo rūpintis kalėdiniais bilie
tais. Tačiau to nepadariusiems iš anksto,
teks gerokai pasukti galvas, kaip grįžti per 
Kalėdas namo. Bilietai jau išpirkti j keltus, 
lėktuvus ir autobusus. Kelionių organiza
toriai suskubo pasirūpinti papildomais 
skrydžiais, tačiau ir šie jau beveik išgraibs
tyti, praneša LTV „Panorama“.

Pasak turizmo agentūrų, kalėdinis lai
kotarpis - populiariausias kelionių metas. 
Į Lietuvą grįžta tūkstančiai Skandinavi
jos šalyse, Airijoje ir Anglijoje uždarbiau
jančių ir besimokančių lietuvių.

Keltais grįžtantys iš Švedijos bei Vo
kietijos bilietus išpirko iki spalio vidurio, 
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čioja. Pasak jo, tampa vis akivaizdžiau, kad 
net ir praėjus pusantrų metų nuo to laiko, 
kai Lietuva ėmėsi vadovauti Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupei NATO 
1SAF pajėgų operacijoje, Lietuvos valdžia 
vis dar nedemonstruoja aiškios politinės 
valios šiuo klausimu. Iki galo neaišku, ar 
yra pakankamai ryžto įgyvendinti išsikel
tas užduotis karo nualintoje šalyje - ne tik 
užtikrinti afganų saugumą, bet ir prisidė
ti prie provincijos atkūrimo darbų.

E. Račiui nesuprantama ir Premjero 
G. Kirkilo ir Vyriausybės pozicija.

Jo manymu, parlamentas turėtų pa
galiau pradėti atvirai svarstyti Lietuvos 
misijos ir užduočių Afganistane klausimą. 
„Kalbėti reikia ne apie 4 mln. litų, bet apie 
tai, ką mūsų valstybė Afganistane nori 
nuveikti. Atrodo, kad pačios liūdniausios 
mano prognozės - kad Lietuva nori tik 
įsiteikti savo partneriams vaidindama, esą 
rimtai rūpinasi Afganistano atkūrimu - 
tampa tiesa. Matome vis daugiau ženklų, 
kad mes iš tikrųjų norėjome ką nors apmul
kinti“, - teigė E. Račius.

Kitais metais Lietuvos išlaidos Goro 
provincijai, perėmus jos išlaikymą iš JAV 
gynybos rangovės kompanijos „Kellogg 
Brown and Root“ (KBR), išaugs mažiausia 
du kartus: nuo 40 iki 80 mln. litų per metus. 
Todėl E. Račius pabrėžė, kad strategiškai 
apsispręsti reikia būtent šiuo metu. „Kokia 
prasmė laikyti karius toli nuo Lietuvos, tam 
skirti dešimtis milijonų litų, jei už stovyklos 
ribų niekas nevyksta?“ - svarstė ekspertas.

pigiau parduota buvusių vadovų grupei. 
Be to, valstybė patyrė 1.7 mln. litų tie
sioginių nuostolių, nes tiek VTF pagal 
Aukščiausiojo Teismo sprendimą turės 
sumokėti italų verslininkui. Be to, pirmą 
kartą laikinųjų Seimo komisijų istorijoje 
nurodyti atsakingi asmenys už valstybei 
padarytus nuostolius. Atsakingais pripa
žintas tuometinis Premjeras bei social
demokratų lyderis Algirdas Brazauskas, 
ūkio ministras Petras Čėsna, buvęs VTF 
direktorius Povilas Milašauskas, VTF 
valdybos. Privatizavimo komisijos vadovai.

“Respublika”

lėktuvų bilietus grįžtantieji iš Dublino ar 
Londono, įsigijo prieš pusmetį.

„Paskutinė data, kada dar būtų galima 
grįžti, yra, atrodo, gruodžio 9 d., o toliau
iki pat Naujųjų metų ir kelias dienas po 
Naujųjų metų laisvų vietų beveik nėra tiek 
iš Kiel uosto (Vokietija), tiek iš Karlsham 
uosto (Švedija). Su skrydžiais irgi panaši 
situacija. Grįžti iš Londono ar iš Dublino 
yra likusių tiktai verslo klasės bilietų, kurie 
kainuoja gerokai daugiau nei 1000 Lt“, - 
sako „Krantas Travel” vadovas.

Panaši padėtis ir su autobusų bilietais, 
kurie pradedami pardavinėti likus 4 mė
nesiams iki kelionės. Dėl taikomų nuolai
dų, dažniau autobusais keliauja studentai 
ir pensinio amžiaus žmonės.
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viS Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 28 
d. popiežius Bene
diktas XVI atskri
do (Turkiją 4 die
nų vizitui. Vals
tybės sostinės An
karos aerouoste jj 
asmeniškai pa
sitiko Turkijos 
min. pirmininkas 
Recep Tayyip Er

dogan, atidėjęs savo išvykimą į NATO kon
ferenciją Rygoje. Turkija tikisi, kad popie
žius pakeis savo ankstesnį priešišką nusi
statymą ir parems jos pastangas įstoti į ES.
♦ Lapkričio 28 d., pakeliui į NATO konfe
renciją Rygoje, JAV prezidentas George 
W. Bush lankėsi Taline, susitikdamas su 
Estijos prezidentu Toomas Hendrik ir 
ministru pirmininku Andrus Ansip.
♦ Naujosios Zelandijos vyriausybė bandė 
tarpininkauti, išlyginant santykius tarp 
Fidži vyriausybės ir jos kariuomenės vado 
komodoro Bainimarama. Lapkričio 28 d. 
Fidži min. pirmininkas Laisenia Quarase 
atskrido j N. Zelandijos sostinę Wellington 
pasitarimams su komodoru. Lapkričio 29 
d. komodoras Bainimarama įteikė min. 
pirmininkui savo reikalavimų sąrašą. Vie
nas iš šių reikalavimų - Fidži policijos ko- 
misionierius australas Andrew Hughes 
turi pasitraukti iš pareigų. Dėl ankstesnių 
grąsymų A. Hughes evakuavo savo šeimą į 
Australiją ir išėjo atostogų.
♦ Netoli Fidži salų keli Australijos karo 
laivai stovi parengtyje, pasiruošę evakuoti 
Australijos piliečius pavojaus atveju. Per 
evakuacijos pratimus lapkričio 29 d. ant 
karo laivo Kanimbla tūpdamas “Black 
Hawk” sraigtasparnis nuslydo į jūrą su 10 
karių. Išsigelbėjo 8 kariai, žuvo sraigta-
sparnio lakūnas kapitonas Mark Bingley. kijos musulmonus, kad jis siekia bendradąr- 
dingo vienas iš karių, kurio kūnas grei- biavimo, o ne konfrontacijos. Q

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kich’ui pasislėpus nuo Lietuvos teisėsau
gos Rusijoje, partija liko be pingų ir skun
džiasi teismui. Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) nusprendė neskirti Darbo par
tijai dotacijos iš valstybės biudžeto, nes ši 
vėluojanti net pusmetį pateikti praeitų 
metų finansinę atskaitomybę. Darbo parti
ja pretenduoja į 1,114,000 litų dotaciją.

Dotacijos partijoms skaičiuojamos pro
porcingai pagal pastaruosiuose Seimo ir 
Savivaldybių rinkimuose gautų balsų skai
čių. Žinoma, kad paskutiniu laiku dauge
lis žmonių nusigręžė nuo Darbo partijos, o 
dalis partijos seimūnų išlakstė į kitas 
partijas ar sudarinėjo naujas partijas, ar 
grupuotes Seime.

Įstaigų vadovai nekalba 
lietuviškai

Po penkiolikos Lietuvos valstybės ne
priklausomybės metų daugelio įstaigų 
vadovai dar neišmoko lietuvių kalbos. Su 
jais tiesiog neįmanoma sėkmingai komu- 
nikuoti lietuvių kalba. Daugelis net pareiš
kia, jog lengviau kalbėkimės rusiškai. 
Atrodo, jog šiems pareigūnams lietuvių 
kalba nesvarbi, o pozicija priklauso jam. 
Tad elgiasi kaip nori.

Dvi dienraščio “Klaipėda” žurnalistės 
ėmėsi tyrimų sužinoti ar tokių viršininkų 
daug ir kas jie. Kaip rašo “Klaipėda”: 
“Sunkiausia buvo susikalbėti lietuvių kal
ba su švietimo įstaigų vadovais, kurias 
dažniausiai renkasi rusakalbiai vaikai” Kili 
vadovai net nebandė kalbėti lietuviškai ar
ba skubėjo padėti telefono ragelį.”

Klaipėdos savivaldybės Švietimo sky
riaus vyresnioji inspektorė pareiškė, jog 
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čiausiai yra likęs sraigtasparnyje jūros 
dugne, kuri čia yra apie 2000 - 3000 m gylio.
♦ Lapkričio 29 d. Rygoje Pakistano užsie
nio reikalų ministras Khurshid Kasuri 
nustebino NATO ministrus, patardamas 
jiems tartis su Taliban sukilėliais dėl nau
jos Vyriausybės sudarymo Afganistane, nes 
šiuo metu Taliban laimi karą prieš pre
zidentą Hamid Karzai ir jo NATO sąjun
gininkus.
♦Iš Airijos į Rusiją grįžo sunkiai susirgęs 
buvęs Rusijos min. pirmininkas Jegor 
Gaidar. Lapkričio 30 d. gydytojai Maskvos 
ligoninėje išreiškė nuomonę, kad jis buvo 
apnuodytas. Žiniasklaida sieja jo apnuo- 
dijimą su Alcksadcr Litvinenko nunuodi- 
jimu Londone.
♦ Lapkričio 30 d. Komodoras Frank 
Bainamarama pareikalavo, kad Fidži 
vyriausybė priimtų visus jo reikalavimus iki 
gruodžio 1 d. vidurdienio, kitu atveju ji bus 
pašalinta. Gruodžio 1 d. šis terminas buvo 
pratęstas iki pirmadienio, gruodžio 4 d. 
Sekmadienį, gruodžio 3 d, komodoras pa
skelbė, kad jis dabar yra vyriausybės vado
vas ir kad jis turi valstybės prezidento ir 
viceprezidento pritarimą. Gegužės mėn. 
demokratiškai išrinktas min. pirmininkas 
Quarase pašalinamas, nes jis yra rasistas. 
Tuo tarpu Laisenia Quarase paskelbė, kad 
jis šaukia Fidži Valstybės Saugumo Tarybos 
posėdį apsvarstyti nuolat besikeičiančius 
kariuomenės vado reikalavimus.
♦ Lapkričio 30 d. taifūnas Durian su 265 
km./val. vėjais nusiaubė Filipinų salas. 
Mayon ugnikalnio papėdėje purvo griūtys 
palaidojo ištisus kaimus. Raudonojo Kry
žiaus žiniomis nuo taifūno žuvo virš 1000 
žmonių.
♦ Gntodžio 1 d. j Vatikaną iš Turkijos grį
žo popiežius Benediktas XVI, įtikinęs Tur- 

visiškai nesvarbu, kokia lietuvių ar rusų 
kalba kalbantis žmogus vadovauja įstai
gai. Jis privalo kalbėti valstybine kalba. 
Inspektorė paaiškino, jog priimant į darbą 
iš žmogaus reikalaujama turėti dokumentą, 
patvirtinantį valstybinės kalbos mokėjimą.

“Tačiau jis neužtikrina ar jau dirbdamas 
vadovaujantį darbą, žmogus su klientais 
bendraus valstybine kalba”, - apgailestavo 
inspektorė.

Valstybinės kalbos įstatymo vykdymą 
kontroliuoja Valstybinės kalbos inspekcija. 
Įstaigos tikrinamos pagal iš anksto sudarytą 
planą arba reaguojama į skundus. Klai
pėdos įstaigų darbuotojus paskutinį kartą 
teko bausti 1999m.

Lietuvos - Latvijos pasienyje 
sunkvežimių kamšatis

Jau visą savaite kaip prie Lietuvos - 
Latvijos sienos. Smėlynės poste, susitelkusi 
sunkvežimių kamšatis. Tikroji priežastis - 
nežinoma. Į šią problemą įsijungė pats 
Premjeras Gediminas Kirkilas, bet prob
lemos išspręsti neįmanoma, nes tai ne Isie
tuvoje susidariusi problema. Sunkve
žimius labai pamažu praleidžia latviai, 
bet pačios sunkiausios problemos yra 
Latvijos-Rusijos ir Estijos- Rusijos pasie
nio ruožuose. Rusija kaip formalią prie
žastį nurodo kovą su kontrabanda. 1 uttvi- 
jos pareigūnai teigia, eilės kilo dėl re
montuojamų ir vandens apsemtų kelių 
pasienyje su Rusija. Problema neišspren
džiama iki Naujų Metų. Mažinamas trans
porto srautas iš Lietuvos į Latviją. Stab
domas antplūdis iš Baltarusijos. Rusijos.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
da,EU'A,BNS,LGrriCir“Beniurdiuai”.

Lietuvai reikės įsivežti darbininkų ?
Lietuvoje atsiranda darbo jėgos trū

kumas, nes ne mažai darbingų asmenų 
yra išvykę dirbti į svetimus kraštus, kur 
mokami aukštesni atlyginimai. Šį klau
simą aptarė ir Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetas, kuris posėdžiui buvo 
išvykęs į Briuselį.

Kaip sakė komiteto pirmininkas 
Algirdas Sysas, Briuselio posėdyje 
domėtasi Europos Sąjungos senųjų 
valstybių patirtimi, kaip derinamas darbo 
jėgos poreikis su galimybėmis ją atsivežti 
iš svetur. Jo teigimu, ES narės siekia dar
bo jėgos paklausą patenkinti iš pačios Eu
ropos Sąjungos vidaus, todėl beveik visos 
šalys ketina įsileisti bulgarus ir rumunus.

Šiuo metu Lietuva yra žemiau natūra
laus nedarbo lygio. „Mūsų darbo jėga 
išvažiavo dirbti nekvalifikuotą darbą 
Airijoje ar Anglijoje, tai kas gali pakeisti 
nekvalifikuotą darbuotoją Lietuvoje ir 
svarbiausia, kaip tą procesą valdyti“, - 
aiškino Algirdas Sysas. Jis sakosi ne 
vienintelis Lietuvoje sulaukęs šalies vers
lininkų siūlymų į Lietuvą atvežti siuvėjų 
iš Vietnamo ar Kinijos. „Bet mes turime

Kaunas atnaujins Laisves alėją
Kauno miešto saviVtildybe yra apsi

sprendusi užsakyti visų Laisvės alėjos 
pastatų tyrimus bei jų įvertinimą, paruošti 
bendrą fasadų sutvarkymo planą bei iš da
lies finansuoti pastatų atnaujinimo ar re
konstravimo darbus. Kauno miesto meras 
Arvydas Garbaravičius j posėdį sukvietė 
architektus, paminklosaugininkus, restau
ratorius, savivaldybės darbuotojus, vers
lininkus ir gyventojus.

Verslininkai pritaria iniciatyvai ir 
teisinasi, kad jie patys jiems priklausan
čius pastatus remontuoja gan lėtaidėl me
tus trunkančių dokumentų tvarkymo. 
Gyventojai patenkinti savivaldybės inicia
tyva, tačiau tvirtino vargu galėsiantys 
finansiškai prisidėti prie pastatų fasadų 
sutvarkymo.

“Prieš trejus su puse metų mieste ra
dome visišką netvarką. Daugybei objektų 
reikėjo finansavimo. Kai kurių būklė kėlė 
tiesioginę grėsmę žmonėms. Viską padary
ti iš karto labai sunku. Dabar atėjo eilė 
Laisvės alėjai”. - sakė A. Garbaravičius. 
Kauno Laisvės alėjoje yra 112 pastatų. 57 
iš jų yra reikia remonto, dar 10-15 namų 
būtina ekspertizė.

Koks kas neaišku, kiek kainuos fasadų 
sutvarkymo darbai. Preliminarūs duome-

Lietuvą milijonais rems ir Šveicarija
Šveicarijos rinkėjams referendume 

patvirtinus įstatymą, pagal kurį naujo
sioms Europos Sąjungos (ES) narėms 
Rytų Europoje bus suteikta piniginė pa
ramą, Lietuvai atiteks 156 min. litų (71 
min. Šveicarijos frankų). Apie tai infor
mavo LR Užsienio reikalų ministerija.

Europos Sąjungai nepriklausanti 
Šveicarija iš viso ES naujokėms Rytų

Seimo narys Lietuvos liberalų sąjūdžio 
lyderis Petras Auštrevičius siūlo papildyti 
atmintinų dienų sąrašą. Jis siūlo gruodžio 
18-ąją. pasaulyje minimą kaip Tarptautinę 
migrantų dieną, vadinti Sugrįžimo diena. 
“Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvą 
paliko per 400,000 gyventojų. Savo ruožtu 
Statistikos departamentas praneša, jogper 
pastaruosius kelerius metus per 16.000 
I .ietuvos vaikų išvyko gyventi svetur. Nuolat 
girdime pranešimus, jog Lietuvos darbo 
rinkai vis labiau trūksta darbuotojų. Esant 
tokiai padėčiai, emigracijos keliamiems 
iššūkiams dėmesį turėtume skirti kas
dien, tačiau ir ypatingos reikšmės sutei
kimas gruodžio 18-ajai jau būtų nors koks 

surasti tai, kas mums yra priimtiniau. 
Svarbu ne tik darbo jėgos trūkumo paten
kinimas. Juk išryškėja ir kultūriniai bei 
religiniai skirtumai “, - tvirtino A. Sysas.

Parlamentaras sako, kad būtinos dvi
šalės sutartys su kaimyninėmis šalimis 
dėl galimybės įsivežti darbo jėgą. Rea
liausiai atrodo galimybė kviestis darbuo
tojus iš Rytų kaimynų - Rusijos, Ukrainos, 
Moldovos, su kurių gyventojais lietuviai 
jau turi bendravimo patirties.

Jo teigimu, kai kurie procesai vyksta 
patys savaime, pavyzdžiui, Lietuvoje nuolat 
didėja kinų bendruomenė. Šiuo metu 
Lietuvoje netaikoma darbo jėgos įvežimo 
kvota, nes dar nėra pertekliaus tokių 
specialybių asmenų, kurie dabar atvyksta 
j Lietuvą.

Aktyvios darbo jėgos emigracija Lietu
voje sudaro iki 20%. Nors Statistikos de
partamento duomenimis, per praėjusius 
metus iš Lietuvos emigravo tik 15,600 gy
ventojų, realiai manoma, kad per 16 ne
priklausomybės metų iš Lietuvos į užsienį 
išvyko daugiau nei 400.000 gyventojų.

(Pagal DELFI)

Laisvės alėja Kaune.

nys turėtų paaiškėti sausio mėnesį. Laisvės 
alėjos pastatai kompleksiškai dažyti prieš 
trisdešimt metų. Tačiau Kaune gyventojų 
viešosioms reikmėms skiriama vis dau
giau lėšų. Šįmet mieste, palyginti su 2005- 
aisiais, bus suremontuota 9 kartus dau
giau gatvių ir 12 kartų daugiau mokyklų.

ELTA, LGITIC

Europoje skirs 1 milijardo Šveicarijos 
frankų (2.2 milijardo litų) paramą. Tokiam 
pasiūlymui per Šveicarijoje vykusį refe
rendumą pritarė daugiau neipusė rinkė
jų. Maždaug pusė šių pinigų, kurie bus 
skirti per 10 metų, turi atitekti Lenkijai. 
Šiuo “solidarumo gestu” siekiama išly
ginti Bendrijos naujokių ir senbuvių eko
nominio išsivystymo lygį. ELTA. LGITIC

Sugrįžimo diena
žingsnelis pirmyn”, - teigia jis.

Siekiant paskatinti tiek valstybės bei 
savivaldybių institucijas, tiek visuomenę 
atkreipti didesnį dėmesį į emigracijos ke
liamas problemas, siūloma įstatymu nu
statyti, kad gruodžio 18 d. yra minima kaip 
Sugrįžimo diena. Pasak P Auštrcvičiaus, ši 
data yra tinkama ir dėl to, kad ji sutampa ir 
su laikotarpiu prieš didžiąsias žiemos 
šventes. Kalėdas bei Naujuosius metus. 
“Daugelis užsienyje dirbančių piliečių kaip 
tik tuo metu grįžta į I Jetuvą atostogų, pa
sitikti šventes drauge su čia likusiais šeimų 
nariais. Mūsų įsitikinimu, šis laikotarpis yra 
ypatingas, o Sugrįžimo dienos minėjimas 
jam suteiktų dar gilesnę reikšmę”.-sako jis.
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Bendruomenės baruose
Šulinys be dugno

Alena Karazijienė

Melbolimiškiai yra pripratę, kad bent 
dalis “Sambūrio” koncerto bus pateikta 
ne tradiciškai. Jau daug metų scenoje ma
tome chorą, kuris neatrodo ir nesielgia kaip 
choras, išskyrus tik, kad DAINUOJA!

Ir šįmet skelbimas suintrigavo, bet gal
vojau, iš kur jie pasisems naujų idėjų - juk 
kada nors jie turi pasiekti to šulinio dug
ną, o kas tada?

Tačiau šito idėjų šulinio dugnas, matyt, 
yra labai giliai ir dar neišsemtas. Po visokių
rimtų, liūdnų, iškilmingų ir lengvų kon
certų, šis pasirodė labai nerimtas. Ir kur 
gi bus rimtas, jei pats pavadinimas šaukė: 
“Valio, sveteliai! ” Visiems buvo aišku, kad 
eina ne j susirinkimą, posėdį ar minėjimą. 
Ėjo pasilinksminti, pasidžiaugti - ir ne
nusivylė. Kas atėjo j koncertą, tai žino, kas 
ten buvo, o aš aprašysiu tiems, kurių ten 
nebuvo. Taigi -

Pirmiausia į sceną atėjo du žmogėnai ; 
vienas atrodė ūkininkas (GražinaPra- 
nauskienė), o kitas gal mechanikas, apsi
rengęs kombinezonu (Rita Mačiulaitie- 
nė). Jie prisistatė kaip kaimo tvarkdariai 
Kanapinis ir Lašininis ir pažadėjo mums 
parodyti, kaip sekėsi (ar nesisekė) ūki
ninkui Jonui ir jo žmonai Onytei.

Tuojau pasirodė ir Jonas (Saulius Ba
kaitis) - vargšiukas toks, truputį svyruo
jantis. Prisipažino, kad truputį'išgėrė ir net 
arklius prarado, o namie visas kaimas su
sirinkęs laukia jo atvežamų vaišių. Draugai 
jį paguodė ir, atgavęs pasitikėjimą, jis, kar
tu su draugais užtraukė “Aš esu žmogus”. 
Žmogus tai žmogus, bet vienas iš draugų 
leptėfejd: “O hiėš taupadainuosim dainą, 
kaip tik tau tinkamą” ir pradėjo “Šaltyšių”. 
Dainoj, žinoma, nepasakyta, kodėl Šalty- 
šius nieko nenupirko, bet Bronė (Staugai- 
tienė) visiems paaiškino, draugams pirštais 
rodant į Joną, kad šaltyšius viską pragėrė, 
dėlto nebuvo nei dūdos, nei skripkos, nei 
pyragėlio.

Joną beerzinant ir vaikai atbėgo jo 
ieškoti, bet jis dar bijojo eiti namo, tai 
paprašė jų pašokti.

Galų gale vyrai išvedė Joną namo. O 
tuo tarpu kiemelyje prie namų susirin
kusios moterys...

scenoje choristės -morkas skustų?! O čia1--.
Na, kas gi matė, kad koncerto metu' susitaikė,o sVėčiarifs prašant, Onytė dar 

j dąvę sjięihs išgerti,’ notSįir skundėsi, kad

Brisbanės naujienos
Po praėjusių metų gerai pasisekusios 

Sporto Šventės Brisbanėje, lietuviškos 
veiklos gyvenimas šiek liek aprimo. Vis 
daugiau aktyvesnių senosios kartos tau
tiečių, sulaukę kaupiu metelių, pasitrau
kia iš lietuviškos veiklos. Bet, mūsų lai
mei, neseniai išrinkta nauja ALB Brisba
nės Apylinkės Valdyba, kurią sudaro jau
nesnės kartos lietuvaičiai. Apylinkės Val
dybos pirmininku išrinktas Algimantas 
Milvydas, sekretore -Eve Wicks, kasininke 
- Dalia Daugalienė, nariais pasilieka Rita 
Grigutienė, Vytautas Šatkauskas, Rolandas 
Kaupelis ir Romas Šatkauskas.

Nauja Valdyba greitai ėmėsi darbo. 
Lapkričio 5 d.Lietuvių Namuose buvo 
suruošta įdomi arkliukų lenktynių popie
tė. “Baltijos” sporto klubas, vadovaujant 
Raimondui Mališauskui, pravedė linksmus 
žaidimus. Mažiausieji sportininkai lenk
tyniavo su mediniais arkliukais, o močiutės 
ir tėveliai nepagailėjo pinigėlių. Vėliau ir 
vyresnieji turėjo progos palenktyniauti ir 
papildyti “Baltijos” sporto klubo kasą. Po 
visų varžybų, dalyvavusieji buvo pavaišin
ti šampanu ir šiltais pietumis. 

kai kurios skuta 
morkas, kitos mezga 
ar siuva, ir visos dai
nuoja: “nuo sunkių 
darbelių neišsiva
duoju”. Kas gi nežino 
kaimo moteriškių.

Atėjo vyrai su Jo
nu. Jonui striokas - 
ką gi jis savo Onytei 
(Birutė Kymantienė) 
pasakys! Bet šiaip 
taip iššimelavo, kad
vagys jį užpuolė, visą maistą, ir riet arklius, 
iš jo atėmė. Onytė į viską pažiūrėjo filoso
fiškai: “Na, duosim svečiams išgerti - gal 
nenorės valgyti. O tuo tarpu padainuokim”. 
Vyrai, kaip žinia, tiek dainų kaip mote
rys, nemoka; gerai, kad Rasa (Statkuvie
nė) turėjo krūvą dainorėlių - padalino, o 
vyrai dar vis guosdami Joną, padainavo 
apie apynį.
ii LPasigįrdusš.urių jojimui, visi pamatė, 
: kad ateiną didžiausias būrys iš kito kaimo 
(Geelongo) su savo dirigente Aldona (Sca- 
no). Pašėlusiai linksma kompanija. Iš kar
to visus išjudino su “Subatėle” ir prajuoki
no su “Bajorėliu”. O keliaudami pas mus, 
pakeliui dar nutvėrė čigoniukę (Loretta 
Tigani), tai ir ji visiems padainavo. Šauniai 
visi pasirodė.

Onytė viešniai Reginai (Skėrienei) pa
siguodė, kad Jono vaišes plėšikai pavogė, 
bet svečiai ne tuščiom rankom buvo at
važiavę, ir pasidarė tikras “Subatos vaka
rėlis”. Kai kuriems ir jaunystę priminė, tai 
padainavo senovišką romansą “Puikios 
rožės”.

Ir staiga - nei iš šio, nei iš to - atbėgo 
tas “pavogtas” arklys, ir paaiškėjo Jorio 
melagystė. Nors visi tuoj žirgą pasveiki
no daina “Balnojau žirgelį”, Onytė vis dėl
to apkūlė Joną kočėlu ir dar nutarė jį su
gėdinti ir išjuokti, kartu su Žydrūnu 
(Strazdausku) padainuodami apie gerą 
gaspadinę. Visi prisijuokė, bet Algiui 
(Šimkui) dar neužteko (žemaičiai mėgsta 
linksmus pasirokavimus), tai visus įtraukė 
į dainą, kur mergelė liepia savo jaunikiui 
iškedenti debesis, mėnulyje rugius pasėti 
ir iš žvaigždžių išspausti vyną.

Onytė Jonui vis dėlto atleido, jie

Valdybos pirmininkas A. Milvydas pa
darė keletą pranešimų. Sporto klubas ruo
šiasi dalyvauti šių metų Sporto Šventėje 
Geelong’c. Kvietė ir daugiau brisbaniečių 
kartu su sportininkais keliauti į Geelong’c 
mošiamas Lietuvių Dienas. Prašė daugiau 
moterų pagalbos ruošiant pietus, nes nuo
latinės virėjos nori šiek tiek pailsėti. Gruo
džio pirmą sekmadienį bus suneštiniai 
pietūs su įdomia programa, o Kalėdų Se
nelis atneš vaikams dovanėlių. Lauksime 
brisbaniečių su anūkais ir draugais.

Brisbanės naujienų laikraštėlis “La
pas”, redaguojamas Anos Augūnas.yra visų 
mėgiamas, įdomus su puikiomis nuotrau
komis iš mūsų gyvenimo. Mūsų nepamai
noma fotografė Eve Wicks filmuoja jaunus 
ir senus.

Lietuviškas radijo pusvalandis, vedamas 
Evaldo Sagaičio ir Anos Augūnas jau 
daugelį metų teikia mums naujienas iš 
Lietuvos ir vietines žinutes. Maža Brisba
nės lietuvių apylinkės grupė, bet turėda
mi nuosavus Lietuvių Namus, mėginame’ 
išlaikyti lietuviško gyvenimo eigą.

R. I’latkauskienė

Nuotraukoje - Melbourne “Dainos Sambūrio” vyrai su Jonu.

uzbonėlis jau tuščias.
Mačiau, kad visiems dainuojant, tas 

ūkininkas ir mechanikas, prieky sėdėda
mi, vis rankom mosikavo - matyt bandė 
dirigenčių vietą užimti. O tų dirigenčių 
nė padujų nebuvo matyti, lygiai kaip ir 
akompanatorių Rolando Imbraso ir Aldo 
Kovacs. Bet ir be dirigenčių visi labai 
gražiai ir muzikaliai dainavo - matyt bu

Australian Government 
Department of Immigration and Multicultural Affairs 

Implementation of electronic Tourist visa auto-grant system 
Dear Mr Sliteris, Honorary Consul-General,

1 ampleased to inform you that the electronic visa processing system auto
grant will be turned on for Lithuania on 1 December 2006.

Auto-grant works in unison with the e676 product, which itself allows 
Lithuanian citizens to apply for a Tourist visa (subclass 676) via the internet. 
Auto-grant is a visa processing system that makes a decision on a person’s e676 
Tourist visa application within minutes of applying.

I would like to take this opportunity to thank you for the assistance that you 
and your colleagues provided to the Department to allow the Australian 
Government to further improve visa access to Australia for Lithuanian citizens.

If you would like to discuss further, I would be happy to meet with you, or 
alternatively you can contact me using the information provided below.

Yours sincerely Julie Campbell,
Director Tourism Delivery Section 

Tel.: (02) 6225 6375, e-mail: julie.campbell@immi.gov.au

Maloniai kviečiame dalyvauti 
XXIV Australijos Lietuvių Dienų ruošiamoje

Dainos ir Literatūros
Popietėje,

kuri įvyks penktadienį, gruodžio 29 dieną, 1.30val. p.p.
Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.

Programoje pasirodys solistai:
D. Gakas, V. Burneikytė, J. Kovacs ir L.Tiyani.

Jie išpildys balades, estradines, folklorines ir savo kūrybos dainas.
Dalyvaus ir dainininkų grupės:
“Tembras", "Kaimas”, "Geelongo Aidai” ir dar ne

girdėtos Melbourne “Mamytės ir Dukrytės”.
Literatūrinę dalį išpildys:
L. Šimkutė, A.Goyelytė, V.Baltutis, B.Prašmu- 

taitė, A.Šimkus, S.Lipšienė ir L.Bunyarda.
Išgirsite feljetonus, poezijų ir kitus trumpus kūrinėlius, sukurtus pačių Skaitovų, 

įėjimo kaina: $10.

Prašo pagalbos. Meiboumo 
tautinių šokių grupė “Gintaras” prašo jūsų pagal
bos. Ieškome filmų, video juostų ir nuotraukų, ku
riuose šoka “Gintaras” (nuo 1956 m. iki dabar).

Skambinkite Snieguolei Žemkalnienei 
tel: (03) 98120550

Kalėdiniai pietus 
čanderroje

Primename Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariams, kad pietūs 
Kalėdų proga įvyks sekmadienį, gruodžio 17 d., 1230 vai. p.p. Yowani Club, 
Lyneham. Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis tel.: 6288 6283 
iki gruodžio 12 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė Nr.48, 2006.12.06, psl. 3

vo gerai pasiruošę.
Kai “Sambūrio” pirmininkė Danutė 

Lynikienė visiems padėkojo, visi daini
ninkai dar padinavo “Eisim, broliukai, 
namo”, bet niekas nenorėjo eiti, ir jie tol 
dainavo, kol tas mechanikas galingais 
mostais visus pagaliau išprašė iš salės. Bet 
ne namo, o prie paruoštų puikių pyragų. 
Matyt Jonas ne viską buvo pragėręs. □
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Lietuva iš arti______________
Mokykla vardu “Lietuvių namai”

Lietuviai - gausus oro keleiviai

Deimantė Dokšaitė
Prieš šešiolika metų įkurtai „Lietuvių 

namais“ vadinamai vidurinei internatinei 
mokyklai prieš metus pradėjo vadovauti 
nauja direktorė Daiva Briedienė. Lankė
mės mokykloje, kalbėjomės su D.Brie- 
diene, vaikščiojome po užsienio lietuviu
kus priglaudusią švietimo įstaigą. „Lietu
vių namai“ laikomi Nepriklausomybės 
kūdikiu, nes įkurti 1990 metais.

Pagrindinė tikslinė auditorija - Rytų 
kraštų bei etninių lietuvių žemių vaikai. 
Ir šiuo metu daugiausia, iš 230 mokinių, 
yra atvykę iš Rusijos regionų, Baltarusi
jos, Lenkijos. „Lietuvių namuose“ yra vai
kų iš penkiolikos skirtingų šalių, vienas 
mokinys iš JAV. Nors šiaip vakariečiai čia 
nėra labai dažni.

Kaip sakė direktorė, paprastai vaikai į 
mokyklą atvyksta po devynių klasių, nors 
nemažai yra ir pirmokėlių ar truputį vy
resnių, D.Briedienė sakė, kad ji kiekvieną 
kartą užsukusi į mokyklos bendrabutį 
pirmiausia aplanko mažuosius mokinu
kus, mat jiems labiausiai trūksta namų 
šilumos. Net sunku suskaičiuoti kiek kar
tų interviu metu mokyklos vadovė karto
jo, kad visi jos mokiniai yra labai gražūs, 
nuostabūs, be to, ji akcentavo, kad visi jų 
nusipelnė didžiausios pagarbos, juk bū
dami tokie jauni jau gyvena iš esmės sa
varankiškai. Įsivaizduokite paauglį, kuris 
gyvena toli nuo šeimos - užsienyje, pats 
tvarkosi savo piniginius reikalus, kasdie
nę veiklą, jaučia atsakomybę gerai mo
kytis ir gyvena ne penkių žvaigždučių 
viešbutyje, o paprastame bendrabutyje.

Tad ši mokykla nėra paprasta, mo
kytojai, čia negali dirbti kaip kitose mp-. 
kyklose, jie, kartu su bendrabučio auklė
tojais, turi vaikams bent dalinai atstoti 
tėvus, suteikti'jiems šilumos. Pedagogai 
įpratę vaikų klausti, ar įsigijo reikiamą 
daiktą, rūbą, ar gavo žinių iš namų, ar 
kažkur paskambino, ar širdelės nebeskau
da, ašarėlės neberieda. Čia įprasta be
tarpiškai bendrauti, nes juk kaip kitaip. 
Kadangi vaikai suvažiuoja iš skirtingų 
pasaulio kampelių, jie visi labai nepapras
ti, ir ryškūs, su savo kultūrine patirtimi. 
D.Briedienė kalbėjo, kad būtina tą jų tur
tą - skirtingumą, išsaugoti, priderinant 
prie Lietuvos aplinkos.

„Lietuvių namų“ direktorė dirba dar 
tik pora metų, bet jau nemažai dalykų čia 
reformavo, įnešė naujovių ir ateityje jų ža
da dar daugiau. Per artimiausius metus 
ketinama atnaujinti tiek mokyklą, tiek 
bendrabutį, tiek keturis hektarus užiman
čią mokyklos teritoriją. Jau dabar matosi 
pokyčiai, pavyzdžiui, iškirsti krūmai, kad

Editai Daniutei ir Arimui Bižokui - auksas
Lietuvos šokėjai Edita Daniūtė ir 

Arūnas Bižokas (žiūr. nuotr. dešinėje) 
laimėjo auksą pasaulio sportinių šokių 
čempionate Danijoje. Specialistai juos 
išrinko geriausiais iš daugiau nei 80-ics 
pasaulio porų. Jų treneris Česlovas Nor
vaiša Lietuvos radijui sakė, kad E. Daniūtė 
ir A. Bižokas buvo puikiai pasirengę ir 
gerokai pranoko savo konkurentus.

„Šios varžybos jiems buvo tikrai labai 
įtemptos. Buvo didelis spaudimas ir iš 
Tarptautinės šokių federacijos dėl buvusio 
įvykio (E. Daniūtė įtarta draudžiamo pre
parato vartojimu-lrt.lt). Sušoko jie gerai, 
po kiekvieno etapo vis labiau atsipalaiduo
dami, vis labiau išreikšdami save šokyje, 
be to, šiuo metu jie yra labai geros sportinės 
formos, todėl jie tikrai buvo verti pasaulio Iki šiol nei viena sportinių šokių pora
čempionų vardo”, - tvirtino Č. Norvaiša. iš Lietuvos pasaulio pirmenybėse nėra 
------------------------------------------------------ _ laimėjusi aukso medalių. □ 
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mokyklos teritorijoje nesibūriuotų rajono 
asocialūs asmenys. O kiekviena abitu
rientų laida sodina savo berželį ir pastato 
akmenį, kur panorėję gali sugrįžti pasė
dėti. Direktorė prisimena, kad vos pradė
jusi vadovauti mokyklai sutiko šalia šu
niuką vedžiojančių senutę, kuri paklausė, 
kaip naujoji vadovė ketina čia viską su
tvarkyti, tuomet jiatsakė: „Grožiu.“

Keičiasi ne tik „Lietuvių namų“ išorė, 
bet ir vidus - biblioteka, kompiuterių 
centras, kur vaikai gali rašyti elektroni
nius laiškus šeimoms. Pagaliau kompiute
ris atsirado ir bendrabutyje. Kolektyvas 
aktyvus, pedagogai intensyviai ieško fi
nansavimo, rašo projektus, taip pritrauk
dami lėšas.

Direktorė sako nesijaučianti vieniša 
savo darbe, nuolat jaučianti paramą ir 
dėmesį, tiek iš pirmosios Lietuvos poros 
Almos ir Valdo Adamkų, tiek iš Vyriausy
bės bei Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Švietimo ir mokslo ministe
rijos, tiek iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės. Net ir interviu metu D.Briedienei 
skambino Naujininkų seniūno pavaduo
tojas, seniūnija irgi nepamiršta mokyklos. 
Mokyklos vadovė mano, jog „Lietuvių na
mai“ yra savotiškas Naujininkų šviesulys, 
mat šis rajonas negarsėja kaip pats ge
riausias Vilniuje. Pedagogė įsitikinusi, kad 
mokykla negali savo vaikų izoliuoti nuo 
visuomenės, apsitverti tvora, juk vaikai turi 
pratintis prie Lietuvos, socializuotis. Dėl 
to, ketinama ir virdulius, skalbimo maši
nas ir kitokius prietaisus pastatyti bendra
butyje, kad vaikai galėtų patys šio to pa
sigaminti, o ne vien valgykloje penkis kar
tus per dieną valgytų, juk namuose įprąs^ 
ta vos panorėjus atsidaryti šaldytuvą ir ką 
nors sukrimsti. .

Direktorė pasakojo, kad iš dvidešimt 
šešių 2005 metų abiturientų tik viena 
mergina išvyko padirbėti j Airiją, didžioji 
dauguma liko Lietuvoje, įstojo į Univer
sitetus bei kolegijas, kiti susirado darbus. 
Beje, šią mokyklą prieš kelis metus baigė 
Lietuvos pop muzikos atlikėjas Stano iš 
grupės „Delfinai“.

Gan įprasta, jog mokyklos bendrabu
tyje laikas nuo laiko apsistoja ir ne mokyk
los moksleiviai. Laikinais namais ši vieta 
tampa ne vienam lietuvių kilmės pietų 
amerikiečiui, besilankančiam Lietuvoje ar 
kitiems užsienio lietuvių bendniomenės 
nariams. Y ra planų, jog „Lietuvių namai“ 
imtųsi mokyti lietuvių kalbos ne tik vai
kus, bet ir jų tėvelius ar šiaip iš užsienio į 
Lietuvą kuriam laikui atvykusius išeivius, 
išeivių palikuonis. Taip būtų formuojama 
dar tvirtesnė, jvairiapusiškesnė „Lietuvių 
namų“ bendruomenė. n

Per devynis šių metų mėnesius į Lie
tuvos oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1.4 
mln. keleivių, tai 24.7% daugiau nei tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Sta
tistikos departamento duomenimis, Lie
tuvos aviakompanijų lėktuvais per minė
tą šių metų laikotarpį vežta 550,600 ke
leivių, tai 1.2% daugiau nei 2005 metų sau
sio - rugsėjo mėnesiais. Galima daryti iš
vadą, kad Lietuvos kompanijos vežė šiek 
tiek daugiau nei trečdalį visų į Lietuvą at
skridusių ar išskrendančių keleivių.

Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko 
į Jungtinę Karalystę (246,300 arba 18%), 
Daniją (165,000 arba 12%), Vokietiją 
(162,600 arba 12%) ir Airiją (97,200 arba 
7%). Palyginti su 2005 m. sausio - rugsėjo 
mėnesiais, daugiau keleivių atvyko iš ir 
išvyko į Jungtinę Karalystę, Airiją, Daniją 
ir Vokietiją.

Pirmaujanti kryptis į Angliją visai ne
stebina, juk ten įsikūrusi didžiausia lietu
vių išeivija visoje Europoje. Be to, iš ten 
atskrenda vis daugiau turistų, ypač vadi
namųjų „savaitgalinių“, kurie daugiausia 
„nusėda“ Vilniuje. Dauguma jų - jauni 
vyrai, atskrendaritys į Lietuvą pigiai lr- 
linksmai praleisti laiką.

Sunkiau paaiškinama Danija. Galbūt 
tai susiję su tuo, jog Kopenhaga yra „stote
lė“ tolimesnėms kelionėms. Vokietija 
užima trečią vietą ir tai nestebina, nes pa
sak Valstybinio turizmo departamento 
atstovų, daugiausia turistų Lietuvoje lanko
si būtent iš Vokietijos. Galiausiai Airija. 
97,200 skridusiųjų, o, pasak Airijos Lie
tuvių Bendruomenės, šioje šalyje įsikūrę 
daugiau nei 100,000 lietuvių, vadinasi, na
tūralu, kad panašus skaičius keleivių ir bu
vo pervežtas. Tiesa, kalbant apieDidž. Bri
taniją, Airiją, gal ir Vokietiją, būtina pa
žymėti, jog nemaža dalis lietuvių kyla ir 
leidžiasi ne Lietuvojėįo^Rygoje.'Thiypač' 
galioja kalbant apie šiaurės Lietuvos 
gyventojus. .

Per devynis šių metų mėnesius oro uoš- 
tuose nusileido ir pakilo 29,200 Lietuvos 
ir užsienio aviakompanijų lėktuvų, tai 
truputį mažiau nei tuo pačiu 2005 metų 
laikotarpiu. Vadinasi lėktuvai šiais metais 
buvo pilnesnį, nes kaip minėta, keleivių 
šiemet žymiai padaugėjo (beveik trečda
liu). Lietuvos avialinijų keleivių apyvarta 
sudarė 897.5 mln. keleivio kilometrų ir, 
palyginti su tuo pačiu 2005 metų laiko
tarpiu, padidėjo 2.1%.

Lietuviai, ko gero, dažniausiai keliauja 
su „Flylal”, „airBaltic” bei „Ryanair”. Thrp 
šių trijų kompanijų ir vyksta aršiausia 
konkurencinė kova. Visos jos pristatė sa
vo žiemos sezono naujienas.

„Flylal“ žiemos sezoną pradėjo spalio 
29 dieną, o baigs - kovo 26. Bendrovė pra
nešė, kad žiemos sezonu siūlysianti ir pa
trauklesnes kainas bei daugiau skrydžių 
maršrutų. Iš Vilniaus „Flylal“ nuo lapkričio 
4 dienos skraidins į Muenchcną (Vokietija), 
o nuo lapkričio 23 d. - Shannon (Airija).

Anot A. Griškėno. Muenchenas pasi
rinktas kaip populiari žiemos atostogų, 
slidinėjimo v:eta. Maršrutas į Shannon 
turėtų palengvinti susisiekimą su gimtine 
tenykštei lietuvių bendniomenei, o dėl 
atsirandančio didesnio airių verslininkų 
susidomėjimo Lietuva gali būti įdomi ir 
keliaujantiems verslo reikalais.

Į Muencheną ir Shannon aviabilietai 
kainuos nuo 200 litų (į vieną pusę su oro 
uosto mokesčiais, sudarančiais 50 litų). 
Matyt, bandydama konkuruoti su iš Ry
gos skraidinančiomis bendrovėmis, „Fly
lal“ ir žiemos sezoną skraidins iš Palangos 
į Hamburgą, Oslą, Amsterdamą ir Dubliną.

Tą pačią dieną, kaip ir „Flylal“ savo žie
mos sezoną pradeda ir latvių kompanija 
„airBaltic“. Žiemos sezono metu „airBal
tic” iš V ilniaus skraidins į 12 miestų - Ber
lyną, Dubliną, Dūesseldorfą, Hamburgą, 

Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, Muen
cheną, Oslą, Rygą, Stockholmą beiTaliną. 
Dėl ypač didelės skrydžių paklausos žie
mos švenčių metu - gruodžio 21-24 die
nomis iš Dublino į Vilnių, o sausio 3-7 die
nomis iš Vilniaus į Dubliną bendrovė siūlo 
net po du skrydžius per dieną. Žiemos se
zono metu „airBaltic“ irgi koreguoja savo 
bilietų kainas į kai kuriuos miestus. Bilietai 
su oro mokesčiais į Oslą kainuos nuo 75 
litų, į Helsinkį - nuo 200 litų, o į Londoną 
nuo 140 litų. Beje, populiariausi maršmtai 
iš Vilniaus - Londonas bei Dublinas.

Didžiausi pasikeitimai laukia „airBal
tic“ klientų Rygos oro uoste, nes skrydžių 
intensyvumas iš Latvijos taip pat bus 
didesnis. „airBaltic“ iš Rygos pasiūlys 
daugiau skrydžių į Berlyną - po papildo
mą skrydį darbo dienomis bei vieną skry
dį sekmadieniais. Į Sankt Peterburgą ben
drovė skraidins 11 kartų per savaitę, o j 
Tbilisį - tris kartus per savaitę. Stockholmą 
žiemos sezono metu bus galima pasiekti 
tris kartus per dieną - bendrovė siūlys 
popietinį skrydį.

Ne taip seniai į Lietuvos rinką įžengė 
airių kompanija „Ryanair“. Tai pigių skry
džių bendrovė, dažnai pliekiama už prastą 
aptarnavimą. Ji ateidama į Kauną iškėlė 
miestui nemažai sąlygų, tačiau, atrodo, kad 
tiek Kauno oro uostas, tiek „Ryanair“, tiek 
keliautojai yra tuo daugiau ar mažiau pa
tenkinti. Tiesa, airiams įžengiant į Lietuvos 
laikinąją sostinę buvo kalba apie tai, jog 
Kaunas sulauks didžiulio turistų srauto, 
kurie čia leis pinigus ir kels miesto eko
nomiką. Tačiau viltys ne visai išsipildė.'

Tltrizmo departamento direktorius 
Alvitis Lukoševičius sako, kad apsukrieji 
lietuviai emigrantai bilietus internetu už
sisako dar prieš pusmetį, todėl užsienie
čiams jų paprasčiausiai nebelieka. Tiesa, 
„Ryanairhatštevaš teigė;<jogir ernigra'nttis' 
galime laikyti savotiškais turistais, mat ir 
jie parsiveža pinigų iš užsienio, kurios iš
leidžia tėvynėje.

Pirmasis „Ryanair“ skrydis iš Kauno 
2005 m. buvo nukreiptas į Londoną. Tais 
metais keleivių, skrendančių iš Kauno, pa
daugėjo net 180%. Pernai aptarnautas re
kordinis keleivių skaičius - daugiau nei 
77,000. Vien per 2006 m. liepos mėnesį 
oro uostas aptarnavo daugiau nei 25,000 
keleivių - tai yra beveik tiek pat, kiek per 
visus 2004 m. „Ryanair“ iš Kauno skraidi
na į Stockholmą, Dubliną, Londoną, Li
verpool), Frankfurtą.

Tuo tarpu per šešis šių finansinių metų 
mėnesius britų aviakompanija „British Air
ways“ maršrutu Londonas - Vilnius - Lon
donas pervežė virš 42,000 keleivių, o tai 
yra 56% daugiau nei per tą patį praėjusių 
finansinių metų laikotarpį, kai aviakom
panija šiuo maršrutu pervežė apie 27,000 
keleivių. Preliminariais paskaičiavimais, 
nuo šių metų balandžio 1 d. iki spalio 28 d. 
aviakompanija „British Airways“ maršrutu 
Lond onas - Vilnius - Londonas perveš apie 
50,000 keleivių.

Tačiau kaikitos aviakompanijos prade
da savo žiemos sezonus. „British Airways” 
nuo spalio 29 d. nutraukia skrydžius marš
rutu Londonas - Vilnius - Londonas. „Po 
ilgiau nei pusantrų metų sktydžių avia
kompanijai apsispręsti atsisakyti maršru
to Londonas - Vilnius - Londonas buvo itin 
sunku. “Tačiau mes neketiname visiškai 
pasitraukti iš Lietuvos rinkos. „British Air
ways“, bendradarbiaudama su savo part
nerėmis Lietuvoje, siūlys aviabilietus į įvai
rias pasaulio šalis skrydžiams per Lon
doną“, - teigia „British Airways“ atstovė.

Turbūt gaila, kad JAV, Kanada, Austra
lija yra taip toli nuo Lietuvos, tad ten gy
venantys išeiviai negali taip lengvai ir ne
brangiai skraidyti į tėvynę, kaip tai daro 
tautiečiai įsikūrę JK, Airijoje ar kitose 
Europos šalyse. .. (Pagal Liet, spaudą)
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Į Bendruomenės baruose
Pora minčių ALB Tarybos suvažiavimui

Vytautas Doniela

Jau ne vieną kartą mūsų spaudoje ir 
ALBTarybos suvažiavimuose buvo iškelta 
mintis, kad reikia išleisti solidų istorinį- 
apžvalginj veikalą apie Australijos lie
tuvius, ir būtent anglų kalboje. Kompete- 
tingoje knygoje būtų įamžinta Australijos 
lietuvių gan turininga kultūrinė veikla bei 
retai sutinkamas ryžtas svetimoje aplin
koje išlaikyti tautinę sąmonę ir tradicijas. 
Kartu būtų užfiksuotas ir lietuvių įnašas 
į naująją Australijos istoriją. Knyga būtų 
išleista anglų kalboje tam, kad joje su
kaupta informacija taptų prieinama ne
kalbantiems lietuviškai. Tiksliau - tam, 
kad ji atsirastų Australijos bibliotekose ir 
šiek tiek net pasauliniuose tos rūšies rin
kiniuose.

Atrodo, šia kryptimi jau yra pažengta, 
nes dabartinė ALB Krašto Valdyba yra 
užangažavusi darbščią ir gabią asmenybę 
(turinčią knygų rašymo patirties) imtis 
šio lietuviams svarbaus darbo. Reikia tu. 
kėtis ir palinkėti, kad planai bei medžiagos 
rinkimas bus; nuvesti iki sėkmingos pa
baigos.

Bet kaip šauniai bebūtų parašytas is
torinis veikalas, knygą išleidžiant būtina 
vengti tikslą žlugdančių klaidų. O tokios 
klaidos visai normaliai gimsta iš to, kad 
kol kas dauguma mūsų tautiečių parašytų 
knygų buvo lietuvių kalboje - jjį savaime 
suprantama, buvo platinamos.savų tau
tiečių tarpe. Nebuvo prasmės platinti jas 
per įprastinių knygynų tinklą, nes angliš
kai skaitančiai publikai jos ir nebuvo skir
tos. Todėl, tarsi iš įsibėgėjimo, net angliš
kai rašytos knygos tapo platįnąmos lie- 
tuviškoje-aplinkojejar panašiųaibotų: gali
mybių rėmuose, o į viešąsias krašto bib
liotekas patekdavo, kaip asmeninė dovana 
ir todėl plačiau nepaplisdavo.

Visai teisingai klausia Algis Bučins
kas, “kaip bus atsiektas [Australijos lietu
vių istorijos] platinimas?”(“Tėviškės Ai
dai”, š.m. nr.16). Lengvai galima įsivaiz
duoti, kad vėl bus daroma klaida: būtent, 
veikalo išleidimui iš lietuvių surenkama 
ar skiriama didoka finansinė suma, po to 
ji platinama lietuvių tarpe.Tam tikrą eg
zempliorių kiekį nusiperka susidomėję 
tautiečiai, o vienas kitas, norintis ją pa
skleisti tarp svetimkalbių, nuperka papil
domų egzempliorių ir juos dovanoja Aus
tralijos bibliotekoms. Gal šiam tikslui net 
prašoma lėšų iš lietuviškų organizacijų ar 
fondų. Vadinasi, knyga išleidžiama lie
tuvių lėšomis, o kad ji pasiektų svetim
taučius - gali vėl prisireikti ieškoti lėšų iš 
tų pačių lietuvių!

Tačiau tokia klaida nėra neišvengia
ma. Tuojau reikia pabrėžti, kad rimtos kny
gos yra leidžiamos ir platinamos visai 
kitaip, būtent per įprastinių komercinių 
knygynų tinklą, kur suinteresuotas pir
kėjas knygą nusiperka iš lentynos ar ją 
užsisako. O tai reiškia, kad solidi knyga 
apie Australijos lietuvius (jų istoriją, sa
vitumus, įnašą į Australijos istoriją ar 
dabartį) turi būti išleista per normalią 
knygų leidyklą, kuri savo leidinius profe
sionaliai reklamuoja, įtraukia į kompiute
rizuotus sąrašus ir aprūpina knygynus pa
gal jų užsakymus. (Iki kompiuterių gady
nės, reguliariai pasirodydavo didžiuliai 
tomai “Books in Print”, kurie išvardin
davo visas leidyklų dar turimas knygas, ir 
tokiu būdu leisdavo knygynams žinoti, ką 
ir kur dar galima gauti.)

Finansinės sąlygos, pagal kurias leidyk
la išleidžia naują knygą, įvairuoja pri
klausomai nuo jos numatomo populiaru
mo. Populiariai knygai, žinoma, leidykla 
sumoka ir avansą. Gi mažiau populiarios 

knygos spausdinimą tenka paremti. Vei
kalas apie Australijos lietuvius populia
rumu pasigirti turbūt negalės, tačiau vis- 
tiek jį gan automatiškai nupirks univer
sitetų, kai kurių institutų bei aukštesnių
jų mokyklų, taip pat ir kai kurių gimna
zijų (high schools) bibliotekos. Dabar, va
dinamieji etnikai su savo įnašu jau įeina į 
Australijos istoriją. Krašto bibliotekoms 
Australijos istorija ir įvairūs tos istorijos 
aspektai turi bent šiokios tokios svarbos, 
o kai kurios kolekcijos tokių temų leidi
nius įsigyja praktiškai visus. Leidyklų aki
mis, rimtai parašyta “etninė” tema garan
tuoja 200 - 600 institucinių pirkėjų.

Taigi, leidžiant rimtoje leidykloje rim
tą knygą anglų kalboje apie Australijos 
lietuvius, greičiausiai teks pradžioje įmo
kėti paramą, bet avansinė suma bent da
linai sugrįžtų priklausomai nuo parduo
tų egzempliorių skaičiaus. Šiaip ar taip, 
tik knygą leidžiant ir platinant per įpras
tinį komercinį tinklą būtų pasiektas es
minis knygos tikslas: būtent, įstatyti ją į 
viešųjų bibliotekų lentynas - ne tik Aus
tralijoje, bet šiek tiek ir kituose anglakal- 
biuose kraštuose (JAV, Kanadoje, Didž. 
Britanijoje ir t.t.) bei Vokietijoje, kur irgi 
netrūksta labai plačios apimties biblio
tekų. Akivaizdi normalios komercinės lei
dybos teigiamybė yra ta, kad knygų ne
reikia dovanoti, t.y. dalinti veltui, bet jas 
normaliu būdu perka pačios bibliotekos 
ir kiti per profesionalią reklamą susido
mėję pirkėjai.

* * *
Kadangi veikalo apie Australijos lie

tuvius išleidimas yra susietas su išlaido
mis. (honoraras ir turbūt pradinis užstatas 
leidyklai), gali kilti klausimas! ar tokš-lei- : 
dinys reikalingas? Nesunku atsakyti tei
giamai, būtent, kad toks leidinys liks už
fiksuojančiu paminklu Australijos Lietu
vių Bendruomenei, kuri visgi sugebėjo ar 
tebesugeba daug nuveikti. Be tokio rašy
tinio paminklo, gan turininga pusės šimt
mečio lietuviškoji veikla nuslinktų užmarš
tin - lyg tokių lietuvių čia ir nebūtų buvę.

Tačiau kylant klausimui, ar verta skir
ti lėšų rašytinei istorijai, iškyla ir daug ben
dresnis klausimas - ar išeivija savęs “ne
skriaudžia”? Ar ji savo finansus naudoja 
realistiškai? Atsakant tiesiai šviesiai, ten
ka pripažinti, kad išeivija, ypač jos vyresnio
ji karta dar stiprokai tebegyvena supran
tamai sentimentalia mintimi, kad “reikia 
remti Lietuvą”. Kaip geraižinoma, išeivija 
(tiek čia, tiek kitur) buvo labai dosni atsi
statančiai Lietuvai-ir dalinai dar tebėra. 
Neįmanoma pasakyti, kiek, pavyzdžiui, 
Australijos lietuviai davė Lietuvai finan
siškai, ypač anksčiau, kai Lietuvon va
žiuodami tautiečiai ten gyvenantiems 
giminaičiams, pažįstamiems, ligoninėms, 
mokykloms ir t.t. grynais veždavo šimtus 
ar net tūkstančius. Pagal vieną apskaitą, 
Lietuvon iš Australijos nukeliavo apie 20 
milijonų dolerių, pagal kitą - turėjo būti 
kur kas daugiau. Daug pasako toks kon
kretus faktas, kad vien per “Talką” Lietu
von buvo persiųsta 18 milijonų dolerių.

Taigi, Lietuvai Australijos lietuviai bu
vo gan dosnūs - bet ar jie nenuskriaudžia 
savo vietinės veiklos, kuri finansiškai daž
nai laikosi vien iš nuolat šiaip taip suel- 
getaujamų kuklių dolerių? Ar Australijos 
lietuviai nenusiskriaustų pagailėję lėšų 
savo darbų įamžinimui, kai jie Lietuvai 
davė milijonus?

Išeivijoje gal dar nėra pilnai suvokta, 
kokios beveik astronominės sumos dabar 
Lietuvai atkeliauja iš Europos Sąjungos 
fondų. Pagal oficialias žinias, per pasku
tinius trejus metus (2004-2006) Lietuvai 
buvo skirta virš 4 milijardų litų. Kad aki

vaizdžiau šią; sumą supratus, reikia ją iš
sakyti žodžiais - tai keturi tūkstančiai mili
jonų litų. Ir kaip spaudoje pabrėžiama, Lie
tuva jau sunkiai bepajėgia tokias sumas pa
naudoti (žr. “Mūsų Pastogė”, nr.47, psl 2).

Didžiuliai pinigai yra atsivėrę ne tik 
žemės ūkiui bet ir mokykloms, stipendi
joms (irgi ne pilnai panaudojamos!).

Prieš šias milijardines sumas nublanks
ta ir parama, kurią Lietuvai vienokiu ar 
kitokiu pavidalu skiria išeivija iš savo 
bendruomeninių lėšų. Pavyzdžiui, Aus
tralijoje AI -B Apylinkės operuoja vos vie
nu kitu tūkstančiu dolerių, ir tie pinigai 
yra beveik elgetiškai surenkami po pen
ketą, gal dešimtimis, ypatingais atvejais 
gal po vieną kitą šimtą dolerių. Parama 
“Lietuvai apskritai”, kai iš taip surenkamų 
lėšų yra pasiunčiami keli šimtai, tampa 
beveik nerealiu dalyku. Todėl verta kelti 
klausimą, ar bendruomeninės lėšos dar 
gali būti tuo šaltiniu, iš kurio būtų teikia
ma “parama Lietuvai”. Ir todėl siūlosi at
sakymas, kad kol Apylinkių Valdybos (ar 
panašiai) dar pačios varganauja, laikas 
suprasti, kad jų sukauptos lėšos turi būti 
naudojamos jų pačių (tai yra, išeivijos) 
reikmėms.

Žinoma, yra dar ir kita Lietuvos pusė. 
Nežiūrint milijardinių iš Europos Sąjun
gos atkeliaujančių lėšų, Lietuvoje ekono
minis vargas nėra dingęs. Juk pagal vė
liausią oficialią statistiką, net 17% Lie
tuvos žmonių gyvena žemiau skurdo ri
bos. (Galima pridurti, kad skurdas bei 
pastarųjų kelerių metų emigracija kyla iš 
to, kad nesugebama susitvarkyti valstybi
nėje plotmėje; šiuo atžvilgiu galėtų stip
riau padirbėti ir Seimas, ir Vyriausybė - 
bent padidinant dar mizerines pensijas). 
Todėl kaip elgtis išeivijai? Išeitis yra - var

Iš Redakcijos pašto
' (;>' •»! t;v:> ivblr-?: i ivlt-if-.rtOCltt.fi jil

Gerb. p. Redaktore,
Laikraštyje “Mūsų Pastogė” (2006 m. 

nr. 37, 40, 41) atspausdinta keletas 
atsiliepimų dėl Australijos televizijos 
parodyto reportažo apie Kryžių kalną. 
Kadangi aš dalyvavau tos laidos paruoši
me, tai turiu pasakyti štai ką:

Iš Maskvos į Šiaulius atvyko grupė, 
ruošianti laidą Australijai apie Kryžių 
kalną. Pasirodo, Australijos televizija 
Maskvoje turinti ofisą, skirtą Rytų Euro
pai. Į Šiaulius atvyko du australai su 
filmavimo aparatūra ir juos lydinti mask
vietė- rusė, aš buvau pakviestas jiems Kry
žių kalną pristatyti. Aš nemoku anglų 
kalbos, o atvykusieji - lietuvių, todėl pa
sinaudojome rusų kalba kaip tarpine, 
kuri čia pat buvo maskvietės verčiama į 
anglų kalbą. Archeologė p. Birutė Sa- 
latkienė, taip pat dalyvavusi laidoje ir 
nemokanti anglų kalbos, ir silpnokai 
tekalbanti rusiškai, pasikvietė vertėją. 
Darbas, mano nuomone, vyko sklandžiai 
ir rezultatas - neblogas.

Aš galvoju, kad laida bus pristatoma 
plačiajai Australijos auditorijai tik anglų 
kalba, o tarpinė - rasų buvo tik paruo
šiamojo darbo priemonė. Antra vertus, 
australams ar rasų, ar lietuvių, ar dar ko

Mieli Sesės ir Broliai,
“Pasispardėm” 25-mečio proga, pasi

džiaugėme, kad jis gražiai praėjo ir... 
aprimome. Vis tik manau, visiems knieti 
žinoti, ką gi darysime toliau. Negi mūsų 
veikla remsis tik 25-mečių minėjimais?!”

Taip 1982 m. balandžio 1 d. “Tėvynės 
Židinyje” rašė brolis Bronius Žalys. O li
kimas, nepaisydamas pranašavimų, tiesė 
savo kelią: Židinys nenurimo, veikė, net ir 
daug naujų narių pritraukė! Ir štai, ir savo 
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go ar skurdo ignoruoti nedera, tačiau 
parama turi ateiti ne iš ALB bendruome
ninių fondų, kurie patys yra menki ir net 
patys verti paramos. Parama vargstantiems 
Lietuvoje turi būti verčiau individualių 
ALB narių ar organizacijų reikalas. Jei 
noriu remti savo miestą, jo biblioteką, 
ligoninę, bažnyčią, mokyklą, ar net orkes
trą, jau nekalbant apie savo giminaičius - 
tai yra mano asmeninis dalykas, mano 
paties sentimentas, nostalgija, gal pareigos 
jausmas, ir taip toliau. Kalbant abstrak
čiau, šalpa ar parama kam nors Lietuvoje 
yra ne bendruomeninis, bet individo ar or
ganizacijos reikalas, nes juk jei specifinė 
ligoninė A ar mokykla B būtų remiama 
Bendruomenės lėšomis, lygiai toks pat 
reikalavimas gali būti statomas ir dėl visai 
kitur esančios ligoninės X ar mokyklos Y.

* * *
Taigi, kas siūloma šių metų ALB Krašto 

Tarybos suvažiavimui? Apsvarstyti, gal 
performuluoti ar net priimti šias gaires 
(nutarimus, rezoliucijas ar kaip jos besi
vadintų):

1. Toliau remti rimto istorinio (ap
žvalginio) veikalo anglų kalboje apie 
Australijos lietuvius rašymą ir paveikti 
atitinkamus fondus bei donorus sukau
piant lėšas tokio veikalo išleidimui so
lidžioje leidykloje, kurį ji platintų nor
maliu komerciniu būdu Australijos ir 
tarptautinėje rinkoje.

2. Pastaruoju metu, kai Lietuvos eko
nomikai žymiai padeda milijardinė Eu
ropos Sąjungos parama, Australijos Lie
tuvių Bendruomenė savo bendruomeni
nes pajamas bei lėšas skiria savo pačios 
reikmėms. Asmenų ar institucijų rėmi
mas Lietuvoje yra pavienių ALB narių ar 
organizacijų reikalas. □

kia' kita" Šiūb atvejuvUfgii ar keltų' kokias 
asociacijas. Kitas dalykas, jei tai būtų 
ruošta laida Australijos lietuviams - čia 
lietuvių kalba tikrai būtų būtina.

Mane gerokai nustebino faktas, kad 
“Mūsų Pastogėje” vietos lietuviai dėl 
Kryžių kalno susirašinėja angliškai - ką 
tai galėtų reikšti?

Apie Ktyžių kalną pasaulyje plačiai 
domimasi. Aš talkininkavau Paryžiaus, 
Varšuvos, Suomijos televizijoms, buvo 
rodomos laidos būtent jų -prancūzų, len
kų, suomių kalbomis, vėlgi neapsieita be 
vertėjų, pasitelkiant dar ir vokiečių kalbą. 
Mes džiaugiamės kiekviena proga su 
Lietuvos medžiaga ir problemomis išei
nant į platųjį pasaulį, daug ta linkme 
dirbame, tam panaudojame visas galimas 
informacines priemones.

Na, o aš savo laiku, būdamas jau trem
tyje kaip tik už lietuvišką žodį (rankrašti
nis žurnaliukas “Taiga”) Irkutske su gra
pe draugų buvau nubaustas mirties baus
me, pakeista 25 metais lagerio. Jau mūsų 
tokia dalia, kad kovojant už Lietuvą, už 
lietuvių kalbą neretai tekdavo, o ir dabar 
tenka pasitelkti rasų kalbą. Patikalbačia 
nieko dėta-svarbu ką tu ja pasakai. '

Prof, liabil. dr. Vytenis Rimkus
Lietuva

gyvavimo 50-tnetį iškilmingai švenčia!
Per tėvūną v.s. Joną Zinkų priimkite, 

mielieji židiniečiai, mano nuoširdžius, 
skautiškus sveikinimus ir linkėjimus: gy
vuokite sveiki, energingi, pasiruošę kas
dien padaryti po gerą darbelį. Prisiminkite 
tuos, kurie tik mintimis jungsis su Jumis 
šio auksinio jubiliejaus proga! Budėkime!

Jūsų sesė - v.s. Sofija Jelionienė, 
buvusi Lojo Židinio kanclerė 

Scligenstadt’e, Vokietija
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Sportas
Po pusės amžiaus olimpiečiai Kazys Petkevičius 

ir Stanislovas Stonkus vyksta į Melbourną
Vytautas Zeimantas, 

“Lietuvos aidas”

Tęsinys iš nr. 47
“Kai išlipome Lietuvoje nekaip at

rodėme”, - prisimenė olimpiečiai veteranai 
Kazys Petkevičius ir Stanislovas Stonkus.

Ta proga LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas patikino, kad dabar kelionė į 
Melbourną ir atgal ilgai netruks. Jis 
abiems Lietuvos krepšinio veteranams 
įteikė LTOK ženkliukus. Veteranai pasi
rašė LTOK garbės svečių knygoje.

Artūras Poviliūnas pakvietė visus vėl 
susitikti LTOK būstinėje ir pasiklausyti 
abiejų olimpiečių veteranų įspūdžių iš 
Melbourne.

“Manau, kad su mūsų pasiuntiniais 
noriai bendraus ir Australijos lietuviai”, - 
sakė Artūras Poviliūnas.

Norėtųsi dar keletą žodžių pasakyti apie 
lietuvius olimpiečius. Pirmą kartą Lietu
vos sportininkai dalyvavo Paryžiaus olim
pinėse žaidynėse 1924 metais. Vėliau - 
vasaros Amsterdame ir žiemos Sankt Mo- 
rice 1928 metais.

1932 ir 1936 metais pagrindinai dėl 
lėšų stygiaus į olimpines žaidynes lietu
viai nenuvyko. 1940 metais Lietuva prara
do nepriklausomybę ir teisę savarankiškai 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse.

Lietuviai sportininkai ir po karo pa
siekė puikių rezultatų. Tačiau, deja, virš jų 
kabėjo ne ta vėliava, jų garbei buvo groja
mas ne tas himnas.

Tik 1988 metais Vilniuje įvykęs Lie
tuvos sporto visuomenės suvažiavimas at

Žvilgsniai j Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Vilniaus ka
tedros klebonas 
Ričardas Dovei
ka nors dar jau
nas, o gal todėl, 
iškalbus, įtaigus, 
praktiškas idealistas. Baigęs teologiją 
Laterane, Romoj. Žurnalistės spaudžia
mas pasisakyti celibato klausimu, kun. 
Doveika atsako, kad celibatas jam ne ko
kia tai auka, bet laisvai pasirinktas gyve
nimo būdas. O erotika, tai Kūrėjo žmogui 
duota didelė dovana, kurią dabarties žmo
gus ypač piktnaudoja, išjuokia ir teršia.

Pradėjus prisiminti TV matytas progra
mas, noriu pasidžiaugti, kad vasaros mė
nesiais buvo transliuota skambių, linksmų 
renginių, kaip pvz. “Gero ūpo”, kur pasi
rodė įvairūs chorai ir puikūs vaikų an
sambliai: “Saulutė”, “Lašiukai”, “Kebe
riokšt”. Tie vaikai entuziastingai traukė 
ne tik “...ten malūne ežys malė, ežio vaikai 
girnas kalė...”, bet ir “Noriu viską išbandyt, 
saulę pasiekti, noriu vėją pavyti, noriu 
pats išgirst volungę giedant ir pats surasti 
paparčio žiedą!” Televizijoj matytas ren
ginys “Joninės Nidoj” buvo ypač turtingas 
žvejų - jūrininkų dainomis. “Šičia mano 
namai/Nepraeikit tylėdami/Nes ta saulė ir 
akmenys/ Aš po saule guliu!”, - kažkaip 
įstrigo atmintin šis jų dainuotas punktelis.

Prie lengvų, juokingų ir įdomių TV 
programų skirčiau prieš 5-rius metus 
stebėtą ir dabar sėkmingai teberodomą, 
Juro Jankevičiaus vadovaujamą, laidą 
“Klausimėlis”. Juras Vilniaus gatvėse vis 
dar užkalbina praeivius įvairiais klau
simais. Atsakymai įjuos būna neįtikėtinai 
juokingi ir net kvaili. Pvz., į klausimą 
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kūrė Lietuvos olimpinę organizaciją ir 
pavadino ją Lietuvos tautiniu olimpiniu 
komitetu. Jampatikėjo vadovauti Artūrui 
Poviliūnui. Garbingas LTOK prezidento 
pareigas jis sėkmingai vykdo iki šiol..

Pirmasis Lietuvos sportininkas po 
SSSR simbolika aukso medalį 1968 me
tais iš Meksikos atvežė boksininkas Da
nas Pozniakas. Pirmasis I .ietuvos sporti
ninkas su. lietuviška trispalve rankose 
olimpinį aukso medalį laimėjo disko me
tikas R.Ubartąs. Tačiau buvo dar trys 
lietuviai, kurie buvo laimėję olimpinius 
žaidynių aukso medalius.

1928 metais Paryžiaus olimpinėse 
žaidynėse plaukimo varžybų 100 metrų 
laisvu stiliumi varžybas laimėjo JAV rink
tinės narė Albina Osipavičiūtė. Ji buvo 
pirmoji lietuvė, tapusi olimpine čempio
ne. Antrąjį aukso medalį Albina Osi
pavičiūtė laimėjo komandoje su draugė
mis, nugalėjusi plaukimo estafetę 4 x 100 
metrų. Po šio plaukimo ji tapo ir pasaulio 
rekordininke. Du kartus olimpinės čem
pionės tėvai buvo kilę nuo Marijampolės. 
Albina save laikė ne tik lietuve, bet ir ak
tyviai reiškėsi Amerikos lietuvių judėjime.

Antrasis lietuvis olimpinis čempionas 
buvo krepšininkas Pranas Lubinas. 1936 
metais Berlyno olimpinėse žaidynėse 
pirmą kartą surengtas vyrų krepšinio 
varžybas laimėjo JAV rinktinė.

Pranas Lubinas gimė 1910metų sausio 
10 dieną Los Angeles. Jo tėvas Konstanti
nas kilęs nuo Vilkaviškio, motina Paulina 
Vasiliauskaitė - nuo Vabalninko.

Pranas Lubinas, grįžęs į Lietuvą trę-

“Kokias valstybes siekia Latvijos sienos?” 
Atsakymas buvo: “Nu... gal Kaliningradą 
... turbūt Angliją, o gal Švediją...” Kl.: 
“Panele, ar jus kaip nors veikia mėnulio 
pilnatis?” Ats: “Žinoma! Mano plaukai 
išbąlą!” Klausant nei juoktis, nei verkt dėl 
tokio žmonių neišpmsimo. Ypač jaunimas 
atsakinėja kvailiausiai. Teko kalbėtis su 
pačiu tos laidos vadovu, ar kartais jis ne
surežisuoja tokius kvailus atsakymus? 
Sakėsi, kad ne, surežisuot negalima. Ir jis 
pats stebisi tokiais atsakymais. Laidai 
baigiantis Juras pakviečia žinovus, kurie 
išsamiai atsako į tuos klausimus su pa
aiškinimais.

Kalbant apie TV, netoli ir spauda. Dau
giausiai teko pavartyti ir paskaityt “Lie
tuvos rytą” ir “Lietuvos Aidą”, “XXI am
žių?. “Lietuvos rytas” populiariausias, nes 
jis kaip ir visuose kraštuose, skaitytojus 
traukia “karštomis” žiniomis ne tik poli
tinėmis, bet dar daugiau sensacijomis: kas 
ką nušovė, nužudė, išprievartavo, apvogė, 
išeikvojo. Bijau pameluot, ar “Rytas”, ar 
“Respublika” turi priedą jaunimui, vardu 
“Mes”. Čia teko pasiskaityt ne tik klausi
mų kaip pvz. “Kokie vaikinai/merginos 
verčia tave varvint seiles? (atsakymas: 
“juodaodžiai, siauraakiai, svarbu nelie
tuviškas akcentas! ”), bet ir ilgoką straips
nį, vardu “Prasidurkite skylutes”. Tik čia 
aiškinama ne apie auskarų skylutes au
syse ir net ne apie bambaskarus bambelė
se, bet apie intymesnių vietų papuošimą. 
Pridėti ir paveiksliukai! Prieš penkerius 
metus Lietuvą lankydama, studentų laik
rašty skaičiau apie “sargių” vartojimą, o 
dabar štai jau ir “intymių vietų pircingas” - 
senoviškai lietuviškai - pradūrimas. Žo
džiu, Lietuvos jaunimėlis europėja, t.y. 
durnėja šuoliais! Prie savęs ir savųjų men
kinimo prisideda ir poetas Erlickas ci- 
Jiuodamas: “...gyveno Mindaugas toksai, 

niravo krepšininkus. 1939 metais kartu su 
Lietuvos rinktine padėjo jai antrą kartą 
tapti Europos čempione.

Trečiais lietuvis su JAV vėliava tapęs 
olimpiniu čempionu, buvo ledo rogių įgu
los narys E.Rimkus.

Pabaigoje norėčiau pasakyti keletą 
gerų žodžių Lietuvos tautiniam olimpi
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Mrs. J. Mickienė NSW $ 20.00 “Musų Pastogės”
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Istorinio Sąjūdžio rūmai Vilniuje.

pablūdęs buvo jis visai - baisiausias iš vi
sų banditų..., o mūsų protėviai buvo tokie 
pat durni, kaip mes...” Ar karalius Min
daugas buvo pablūdęs ir dar banditas, sun
ku po 700 metų patikrint, nebent jei esi 
Erlickas. Šiaip ar taip, kitų tautų poetai 
savo praeitį, kartais ir labai pablfidusią, 
moka gerbt. Bet dėl šio poeto nusimint 
neverta. Lietuvojeyra nemažai poetų vertų 
to vardo.

Iš Vilniaus keliai veda, kur gi kitur, tik 
į Kauną. Bet dar būtina užsukt į keletą la
bai įdomių vietų nctoliVilniaus.

Ttys Kryžiai
Tolumoj ant kalno neatrodo jie dideli. 

Neatrodo didelis ir tas kalnas. Bet viskas 
įgauna kitokį mąstelį, kada kopi aukštyn, 
saulei pilant 30C karštį ant galvos! Šįmet 
Lietuvoje vasara buvo ypatinga. Visi dejavo, 
kad tokios dar nebuvę. Taigi, kopdama į Tris 
Kryžius, jaučiausi kaip Australijoje sausio 
mėnesį! Nuliejau nemažai prakaito, bet 
buvo verta: ir patys Kryžiai ir Vilniaus pa

niam komitetui ir jo prezidentui Artūrui 
Poviliūnui. Džiugu, kad šis komitetas taip 
gražiai rūpinasi ne tik jaunaisiais olim
piečiais, bet ir veteranais. Šviesios olim
pinės idėjos, olimpinė dvasia turi šviesti 
kasdien, o ne tik gražiai ir iškiliai sulieps
noti per olimpines žaidynes - olimpinio 
judėjimo epogėjų. □ 

norama nuo jų kalno - nuostabūs vaizdai!
Pirmasis trijų kryžių medinis pamink

las buvo pastatytas 1613 m. atminimui 14 
pranciškonų vienuolių, kuriuos, atvykusius 
Lietuvon skelbt krikščionybę, pagonys 
nužudė. Po antrojo Lietuvos sukilimo 1883 
m. prieš caro Rusiją, paminklas buvo nu
griautas. Turėjo praeit net 30 metų, kol ši 
kalva vėl sulaukėjau mūrinių, kryžių: 1913 
m., pagal skulpt. arch. Antano Vivulskio 
projektą, kryžiai vėl buvo atstatyti Bet... balti 
didžiuliai kryžiai ant kalvos dominuojan
tys Vilniaus panoramai, buvo nepaken
čiami naujam, sovietiniam okupantui ir vėl 
nugriauti. Tačiau, kaip laisvė, taip ir krikš
čionybė nežūsta amžinai: Lietuvai lais
vinantis, Trijų kryžių paminklas vėl at
statytas 1989 m. Tikėkim, kad jie puoš 
Vilniaus apylinkes dar 300 metų! Šią kry
žių istoriją galima paskaityti lietuvių ir 
anglų kalba išrašytą specialioj lentoj 
paminklo papėdėj.

Tęsinys kitame MP nr.
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IX-osios Pasaulio Lietuvių Kalnų
I Slidinėjimo Sporto Žaidynės 2007
f Mieli pasaulio lietuviai,

Norėtume priminti Jums, kad artėja naujasis slidinėjimo 
sezonas ir pakviesti Jus į IX-ąsias Pasaulio Lietuvių Kalnų

Slidinėjimo Sporto Žaidynes, kurios įvyks Passo Tonale, Italijoje.
Tai puiki proga susitikti lietuviams iš viso pasaulio, išmėginti savo jėgas slidinėjant 

arba tiesiog gerai praleisti laiką.
Pagrindinė informacija apie Žaidynes:
• Data: 2007 m. kovo 10 -17 d.
• Vieta: Passo Tonale, Italija
• Slidinėjimo regionas: SKIRAMA DOLOMITI
SKIRAMA DOLOMITI srityje yra astuoni skirtingo lygio slidinėjimo centrai. 

Slidinėjimo srityje veikia 140 keltuvų. Slidinėjimo trasų ilgis - 360 km.
SKIRAMA DOLOMITI SLIDINĖJIMO ABONEMENTAI. Visuose Skirama 

Dolomiti slidinėjimo centmose veikia bendra slidinėjimo abonementų pardavimų ir 
kontrolės sistema. Kasose galima įsigyti trijų rūšių slidinėjimo abonementus.

Passo Tonale (1883m. v.j.I.) - nedidelė gyvenvietė ir modernus slidinėjimo centras, 
išsidėstęs kalnų perėjoje tarp Vai di Sole ir Vai Camonica slėnių. Slidinėjimo centre 
veikia 27 keltuvai. Slidinėjimo trasų ilgis -100 km.

Šių metų naujiena! Keltuvas sujungė du slidinėjimo centrus: Passo Tonale ir Ponte di 
Legno. Bendras slidinėjimo trasų ilgis -100 km.

Daugiau informacijos: www.adamelloski.comwww.passolonaie.coin,
www.valdisole.com

IX-ųjų Pasaulio Liet. Kalnų Slidinėjimo 
Sporto Žaidynių programa Passo Tonale, Italia

• Kovo 10 d., šeštadienis. Dalyvių atvykimas ir apgyvendinimas.
• Kovo 11d., sekmadienis. Sporto Žaidynių dalyvių registracija. Slidinėjimas Passo 

Tonale. Vakare - šventinis sporto žaidynių atidaryrrias viešbučio“Miramont i” 
renginių salėje. Diskoteka.

• Kovo 12d., pirmadienis. Slidinėjimas Passo Tonale. Pageidaujantiems siūlome 
vienos dienos ekskursinę programą į Veneciją (už papildomą mokestį).

• Kovo 13d., antradienis. Slidinėjimas. Oficiali treniruotė varžybų dalyviams. 
Pageidaujančius vežame slidinėti į Madonna di Campiglio.

• Kovo 14 d., trečiadienis. Varžybų diena. Didysis slalomas “GS”. Slidinėjimas 
Passo Tonale. Pageidaujančius vežame slidinėti į Marilleva 900.

• Kovo 15d., ketvirtadienisžVaržybų diena. Slalomas “SL”. Slidinėjimas Passo Tonale.
' Nugalėtojų apdovanojimai. Po pietų siūlome pažintį su regionui būdingos 

vyndarystės tradicijomis, vynų degustacija (už papildomą mokestį).
• Kovo 16 d., penktadienis. Slidinėjimas. Pageidaujantiems siūlome vienos dienos 

ekskursinę programą į Trento ir prie gražiausio Italijoje Gardos ežero (už papildomą 
mokestį). Vakare - šventinis sporto žaidynių uždarymas viešbučio “Miramonti” renginių 
salėje..I.XskoteLa,,.„..-.,1.,--™™™^-™™™™,™™™—

• Kovo 17 d., šeštadienis. Dalyvių išvykimas.
Ekskursinės programos

• Kovo 12 d., pirmadienis. Ekskursija į Veneciją (apie 303 km).
Ekskursijos kaina: Suaugusiam: 160 Lt., vaikams iki 12 m - 100 Lt.

• Kovo 16 d., penktadienis. Ekskursija į Urento ir prie Gardos ežero (apie 240 km)
Ekskursijos kaina: Suaugusiam: 80 Lt, vaikams iki 12 m: 50 Lt

Išsamesnė informacija: www.kelrodis.it
Daugiau informacijos

Algirdas Valanticjus, kelionių organizatorius, “Kelrodžio” direktorius,
tel.: + 370 5 2131324, fax: + 370 5 213 1327, e-mail: direktorius@kclrodis.lt
Paulius Augimas, Lietuvos kalnų slidinėjimos federacijos prezidentas
tel.: + 370 69820444, fax: +370 5 279 0009, c-mail: info@kalnuslidinejimas.lt
Algimantas Kepežėnas, Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacijos 
prezidentas, tel.: + 370 698 06125.

Raųjų HTctų balius Geelonge
Naujų Metų sutikimo balius įvyks Geelong West Town Hall, 153 Pakington 
Street, Geelong West - 7.30 vai. vakaro.
Stalo dydis - 10 ar 16 vietų.
Bileto kaina: $30 - suaugusiems, $15-jaunimui iki 18 metų.

Gėrimus ir valgius reikia atsinešti savo (BYO everything)
Bilietus užsisakyti pas Liuciją Koszelą tek: (03) 5278 7485, 
eddick@pipcline.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 Augaitįsekmadieniais prie bažnyčios 
arba po pietų Melbourne Lietuvių Namuose. Melbourno Parapijos Taryba

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 - 2613833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796.
e-mail: advokatai@laide.lt hltp:/www.estates.lt
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. Australijos Lietuvių Dienos
4WJ programa
VMv Gcclong, 2006 m. gruodžio 26 d. - 2007 m. sausio 1 d.

Gruodžio 06 d. — antradienis
10 vai. - 6 vai. - Sporto klubų registracija Lietuvių Namuose, Pettitt Park, 

Beauford Avenue, Bell Post Hill.

Gruodžio 07 d. — trečiadienis
10 vai. - Pamaldos, St Peter & Paul bažnyčioje, Mercer Street, Geelong.
1 vai. - XXIV Australijos Lietuvių Dienų ir 56-tos Sporto Šventės

Atidarymas, Arena, kampas Victoria Street ir Baxter Road, 
North Geelong.

2-5 vai.- Meno irTautodailės parodos, Virginia Todd Centre, 9 Clarence
St., Geelong West.

3 vai. - Sporto Varžybos, Arena ir Arena Annex, kampas Victoria Street
ir Baxter Road, North Geelong.

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

Gruodžio 08 d. — ketvirtadienis
9 vai. - AI,B Krašto Tarybos Suvažiavimas, salėje šalia Lietuvių Namų,

Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
10 vai. - Meno ir Tautodailės parodos atidarymas, Virginia Todd

Centre, 9 Clarence Street, Geelong West.
9 vai. - Bendra chorų repeticija, Geelong Performing Arts Centre,

50 Little Malop Street, Geelong (įėjimas yra ir iš Ryrie Street)
10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
2 vai. - Mokytojų Konferencija, salėje šalia Lietuvių Namų, Pettitt Park,

Beauford Avenue, Bell Post Hill.
6.30 vai. - DainųŠventė,GeelongPerformingArtsCentre,50Little Malop

Street, Geelong (įėjimas yra ir iš Ryrie Street).

Gruodžio 09 d. — penktadienis
9 vai. - ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas (Il-oji diena), salėje šalia

Lietuvių Namų, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
lOval.- Sporto varžybos. Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
10-4val.- Meno irTautodailės parodos, VirginiaTodd Centre, 9 Clarence

Street, Geelong West.
1.30 vai. - Dainos ir Literatūros popietė, Lietuvių Namuose, Pettitt Park,

Beauford Avenue, Bell Post Hill.
7.30 vai. - Jaunimo Talentų vakaras, Lietuvių Namuose, Pettitt Park,

Beauford Avenue, Bell Post Hill.

Gruodžio 3D d. — šeštadienis
8_30 vai. - Tautinių šokių repeticija. Arena, Victoria Street, North Geelong
9 vai. - ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas (III-toji diena), salėje šalia

Lietuvių Namų, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill. 
10-4 vai. - Meno ir Tautodailės parodos, Meno premijų įteikimas 10-12

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

10 vai. - Sporto varžybos, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.
1.30 vai. - FLB Lietuvos Baleto Bičiulių popietė, Lietuvių Namuose,

Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
6 vai. - Tautinių Šokių Šventė, Arena, Victoria Street, North Geelong.

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

Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto Šventės ir ALD 
Uždarymas, Arena Annex, Baxter Road, North Geelong.

8 vai. - Naujųjų Metų Balius - Geelong West Town Hall, kampas
Pakington ir Albert Street, Geelong West

Sausio Id. — pirmadienis
12.30 vai. - Atsisveikinimo BBQ, Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford

Avenue, Bell Post Hill

Sausio 2-10 d. - Rajoninė Skautų Stovykla - “Eumerella” stovyklavietėje, Great 
Ocean Road, Anglesea.
Tuntininkė vs D. Lynikienė, tel.: (03) 9848 5663, Stovyklos 
viršininkas sv R. Strunga, tel.: 04 1618 4148.

Website: www.geelongiithuanians.com

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www'.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

AfrA Bronei Linas
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu sūnui Romui, marčiai Marytei, visiems 

artimiesiems ir giminėms. Liūdžiu kartu su Jumis.
Bronė Ropicnč

; \ r +'n’i'. . ,t’ /„u;
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Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Eumarella

Scout Camp, Great Ocean Road, Anglesca, Victoria. Melways 
ref. Map 196K2.

Kainos stovyklautojams: $190, $150- antram šeimos nariui,
$90 - trečiam ir kitiems šeimos nariams.

Svečių diena - sekmadienis, sausio 7 d., nuo 2 vai. Visikviečiami atvykti.
Dėl kitos informacijos kreipkitės į savo tuntininkus arba į stovyklos viršininką

s.v. Rimą Strungą tel.: 0416 184148

DAINAVA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Pamaldos Hobarte
Pirmadienį, gruodžio 11 dieną, įTasmaniją 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

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

tėveliai į Mokytojų Konferenciją, kuri įvyks per XXTV Australijos Lietuvių Dienas 
ir LVI Sporto Šventę Gcclong’e - gruodžio 28 dieną, 2 vai. po pietų, salėje šalia 
Geelongo Lietuvių Namų, Pettitt 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,
P.O. Box 7021, West Geelong, 3218. e-mail: i_luscombe@yahoo.com

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

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

Maloniai kviečiame į Geelongą 2006 m. gruodžio 28 d., 
kada suvažiuos chorai iš Adelaidės, Melbourne ir 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 į gimtuosius 
laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime!

Mondays are tafe 
student and Bankstown Centro 
shopping centre staff days. We are 
offering a pie (with sauce), a 
schooner of beer or glass of wine and 
a game of Pool for only $4. TAFE 
students and shopping centre staff 
simply bring their student ID passes

or their work name badge to the club to receive this great deal.
Wednesday nights - family Trivia night where the 

whole family can enjoy an evening of Trivia with professional host from FAME 
Trivia, prizes to be won throughout the night. Trivia is free for participants, it 
commences at 7:30 pm. Children welcome.

Thursday niyhts - Pool competition, all welcome to 
register, must be over 18 years. Pool competition commences at 7:30 pin, 
prizes awarded to winners, cost $2 per person.

Friday niyht-entcrlainment from 7 pm, soloists performing 

popular Latin, POP and modern Rnb and Jazz dance tracks.

Saturdays - from 1pm registrations commence for Tempt
ation Poker tournament. This commences Saturday, Dec. 2nd. $25,000 in 
prizes to be won, the tournament commences at 2 pm, entry fee is free.

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.
December Specials (Wed - Fri; Lunch & Dinner):

• Flathead Fillet with chips and salad - $12.
• Chicken Schnitzel with chips and salad - $12.
• Rump Steak with chips and salad - $12.

Visus kviečiame į XXIV ALD

Tautinių Šokių 
Šventę,

kuri įvyks šeštadienį, gruodžio 30 dieną,
6 vai. vakaro Geelong Arena, Victoria St. 
North Geelong.
Nuotraukoje - Šokių Šventės koordinato
rė Loreta Čižauskaitė-Tigani su šokėja
Miranda.

Kviečiame visus narius ir jų vaikus ar anūkus į gruodžio 23 dieną, 
šeštadienį, “Dainavoje” vyksiančią

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

Už šeimos su vaikais iki 12 metų amžiaus dalyvavimą - simbolinis $5 
mokestis.

Valdyba atsiprašo už ankstesniame “Mūsų Pastogės” numeryje išspausdintą 
neteisingą informaciją, jog kiekvieno vaikučio registracija Kalėdinei Eglutei 
kainuos $5. Iš tiesų už šią sumą galite'užregistruoti visą šeimą.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGES” 
PRENUMERATĄ?

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

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį j tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 2 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 20 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų 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 per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 dienos! MP Redakcija

.......... 1 1 ■11 . •
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Musų 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. 
Ibi.: (02)9782 0080, Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastogc@bigpond.com 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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