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Geelong’o “Lino” šokėjai - choreografijos konkurse

Nuotraukoje -Choreografijos konkurse dalyvavę Geelongo lietuvių tautinių šokių grupės 
“Linas” šokėjai su teisėju Paul Mercurio (centre). Plačiau apie konkursą - “M.R” psl. 3.

VD^i1e^9 Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuviams Australijos viza - greitai
Nuo gruodžio 1 dienos Lietuvos pi

liečiai Australijos vizas gaus greičiau. 
Lietuva įtraukta į pusšimčio valstybių 
sąrašą, kurios gali naudotis Australijos 
automatine elektroninės turistinės vizos 
(e676) išdavimo paslauga.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
teigimu, jau nuo 2004-ųjų liepos 1 dienos 
Lietuvos piliečiai galėjo gauti elektroninę 
Australijos vizą kreipdamiesi internetu.

tačiau dabar šis procesas bus dar labiau 
automatizuotas.

Lietuvos piliečiai, kurie kreipiasi dėl 
turistinės Australijos vizos ir pageidauja 
Australijoje praleisti iki trijų mėnesių, ga
lės vizą gauti per kelias minutes. Australi
jos elektroninės turistinės vizos išdavimo 
sistema suteikia galimybę ja pasinaudoti 
esant bet kurioje šalyje ir bet kuriuo metu.

ELTA, LGITIC

Seimo ir JAV lietuvių posėdis
Gruodžio 11-15 dienomis posėdžiaus 

Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisija. Posėdžiuose bus svarstomas 
Liustracijos komisijos darbas, vadinamų
jų KGB dokumentų prieinamumo vi
suomenei klausimas, vizų Lietuvos Res
publikos piliečiams, vykstantiems į JAV, 
panaikinimas.

Taip pat bus aptarti užsienio lietuvių 
vaikų grįžimo mokytis ar studijuoti Lie
tuvos mokyklose klausimai, Valdovų rū
mų atkūrimo ir paskirties reikalai, už
sienyje gyvenančių LR piliečių dalyvavi
mo Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose

klausimai, užsienio lietuvių gydymosi 
Lietuvoje ir Lietuvos piliečių gydymosi 
užsienyje galimybės, skurdo ir šalpos 
Lietuvoje problemos.

Per šią Seimo kadenciją komisija į po
sėdžius renkasi trečią kartą. Pernai spalio 
mėnesį komisija posėdžiavo Seime, šių 
metų birželio pabaigoje posėdžiai vyko 
Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte prie 
Čikagos.Komisija sudaroma ketveriems 
metams. Joje yra po vieną parlamentarą 
nuo kiekvienos Seimo narių frakcijos ir 
penki JAV LB Tarybos išrinkti atstovai.

ELTA, LGITIC

Vėl rusiškas 
okupacijos 
aiškinimas

Rusijos užsie
nio žvalgybos tar
nyba (ŪŽT) nese
niai paskelbė, esą 
jos turimi iki šiol 
buvę įslaptinti 
archyviniai doku
mentai rodo, jog

JAV ir Didžioji Britanija praėjusio am
žiaus penktajame dešimtmetyje “supra
tingai” reagavo j Sovietų Sąjungos kariuo
menės įvedimą į Baltijos šalis ir vertino šį 
žingsnį kaip “ne itin malonią, bet būtiną 
priemonę siekiant pasipriešinti nacistinės 
Vokietijos agresijai”. Dokumentai, susiję 
su įvykiais dėl Baltijos šalių prieškario 
metais ir Vokietijos - SSRS karo laikotar
piu, esą išslaptinti Rusijos Valstybės Dū
mos prašymu.

Lietuvos istorikai tokias Rusijos inter
pretacijas vadina provokuojančiomis. Pa
sak jų, Rusija atrinkinėja tokią informa
ciją, kokios jai pačiai reikia. “Aš bijau, kad 
čia yra paprasčiausia provokacija”, - sakė 
istorikas bei politologas Česlovas Lauri
navičius. Faktas yra tai, kad 1939 metais 
komunistinė Sovietų Sąjunga ir nacių Vo
kietija pasirašė vadinamąjį Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir jo slaptuosius proto
kolus, kuriais neteisėtai pasidalino Euro
pą. Kaip tik šie sandėriai sudarė sąlygas 
sovietams pusei šimtmečio okupuoti Bal
tijos valstybes ir paskirti jose marionetines 
vyriausybes.
Lietuva bus priimta j Šengeno erdvę

Nuo kitų metų pradžios Lietuva, kartu 
su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis 
naujokėmis prisijungs prie Šengeno erd
vės. Lietuvos piliečiams lai reiškia didelį 
kelionių palengvinimų keliaujant Euro
pos Sąjungos ribose.Keliaujant iš Lietuvos, 

vidinių sausumos ir jūrų sienų kontrolė bus 
panaikinta 2007-ųjų pabaigoje, oro sienų 
kontrolė - 2008-ųjų kovą, 'taip nuspren
dė ES Teisingumo ir vidaus reikalų 
ministrų taryba.

Pranešama, kad tokiam ES ministrų 
tarybos sprendimui ypač didelės įtakos 
turėjo Lietuvos vidaus reikalų ministro 
Raimondo Šukio iniciatyva, kurios dėka 
tarptautiniuose susitikimuose buvo iš
reikšta vieninga 10 naujųjų ES šalių pozi
cija dėl Šengeno plėtros.

I’akso reikalai Strasbūre
Nušalintojo Prezidento Rolando Pak- 

so apkaltos procesas sudomino Europos 
Žmogaus Teisių teismą. DELFI žiniomis, 
Lietuvos Vyriausybė gavo Strasbūro teis
mo raštą, kuriame prašoma pateikti savo 
poziciją dėl artimo R.Pakso bičiulio, ben
drovės „Restako“ direktoriaus Algirdo 
Drakšo pokalbių pasiklausymo. ADrakšas 
Europos Žmogaus Teisių teismui skundė
si, jog jo pokalbių pasiklausymas pažeidė 
Konvencijos garantuojamą privataus 
gyvenimo neliečiamumą..

DELFI primena, kad specialiųjų tar
nybų įrašyti pokalbiai padėjo atskleisti 
R.Pakso ir jo finansinio rėmėjo Jurijaus 
Borisovo artimus santykius. Kadangi R. 
Paksas nevykdė įsipareigojimų, J.Boriso- 
vas grasino perduoti kompromituojančią 
medžiagą priešiškoms užsienio žvalgy
boms. J. Borisovas taip pat įkalbinėjo 
A.Drakšą aplankyti R.Paksą ir jį paveik
ti, kad šis kuo greičiau pasirašytų doku
mentus dėl pilietybės J.Borisovui sutei
kimo išimties tvarka. Prezidentas R. Paksas 
buvo sunerimęs dėl J.Borisovo reikalavimų 
ir per ADrakšą siekė jį nuraminti. Pilietybė 
J. Borisovui buvo suteikta išimties tvarka.

Lietuviai gabeno 6 tonas hašišo
Prancūzijos muitinės pareigūnai Bu- 

logne uoste sulaikė lietuvių jūrininkų
Nukelta į 2 psk

Stipendijoms -
Kaip praneša ELTA, Lietuvos valsty

binis mokslo ir studijų fondas per 2006 
metų pavasario bei rudens konkursus 
studentams paskirstė daugiau nei 28 mln. 
litų, nors beveik vienas milijonas litų 
studentų paskoloms skirtų lėšų liko ne
panaudota.

Nuo 2007 metų įsigaliosianti nauja 
paskoltĮ skirstymo tvarka leis lanksčiau 
panaudoti lėšas ir garantuos geresnį jų 
įsisavinimą. Pagal naują paskolų skirsty
mo tvarką, aukštosioms mokykloms pa
skolų lėšos studijų įmokoms mokėti bei 
gyvenimo išlaidoms bus skiriamos ben-

Medicina Lietuvoje - skaičiais
Kaip praneša Statistikos departamen

tas, vienas Lietuvos gyventojas per metus 
pas gydytojus apsilanko vidutiniškai 6.6 
karto, pas dantistus -1.1 karto.

Vidutiniškai kas ketvirtam gyventojui 
buvo suteikta greitoji medicinos pagalba.

Maždaugkas ketvirtas gyventojas gydė
si ligoninėje, joje praleisdamas po 10.2 
dienos.

Šiuo metu Lietuvoje dirba 13,650 gy
dytoji;, 2,453 dantistai, 25,600 slaugytojų, 
2,550 vaistininkų.

Lietuvoje vėl gaminami užsienio filmai
Amerikiečių režisierius Brad Anderson 

Lietuvoje pradeda filmuoti vaidybinę kino 
juostą “Trans-Siberian”. Filmo žvaigždės - 
garsus britų aktorius Sir Ben Kingsley, 
pelnęs “Oskarą” už Mahatmos Gandžio 
vaidmenį filme “Gandhi”, ir populiarus 
amerikiečių kino aktorius Woody Harrel
son, nominuotas “Oskarui” už pagrindinį 
Larry Flint vaidmenį. Filme taip pat vaidins 
britų aktorė Samantha Morton, amerikietė 
Kate Mara, vokiečių kino žvaigždė Thomas 
Kretschmann, ispanas Eduardo Noriega ir

28 milijonai litų
dra suma. Tokiu būdu kiekviena aukštoji 
mokykla pirmiausia galės patenkinti visus 
prašymus dėl paskolos studijų įmokai 
gauti, o likusią sumą skirti paskoloms stu
dentų gyvenimo išlaidoms.

Pagal naująją tvarką neliks socialinio 
kriterijaus apribojimo, be to, yra supapras
tinta dokumentų pateikimo tvarka. Stu
dentas gali gauti trijų rūšių paskolas - stu
dijų įmokoms mokėti (iki 500 litų per 
semestrą), gyvenimo išlaidoms (iki 4,500 
litų per metus) ir dalinėms studijoms pa
gal tarptautines sutartis ir susitarimus 
(iki 4,500 litų už semestrą). ELTA, LGITIC

Dabar Lietuvoje veikia 173 ligoninės, 
jose yra per 28,000 lovų.

Šiuo metu serga: tuberkulioze - 8,449 
žmonės, piktybiniais navikais - 66,300 
žmonių.

Kievienais metais vėjauraupiais suser
ga apie 17,000 Lietuvos gyventojų, gripu - 
iki 100,000, ūminėmis viršutinių kvėpavi
mo takų infekcijomis - apie pusę milijono 
žmonių.

Kasmet Lietuvoje padaroma apie 
17,000 abortų. ELTA, LGITIC 

kiti. Filmas dar bus kuriamas Estijoje, Ru
sijoje ir Kinijoje. Kriminalinis trileris pa
sakos apie dvi poras, kurios keliauja 
ilgiausiu pasaulyje “Trans-Sibiro” geležin
keliu iš Beidžingo į Maskvą egzotišku, 
laukiniu snieguotu kraštovaizdžiu. Mistiš
kos kelionės metu prabangaus traukinio 
keleiviai patiria išdavystę, žmogžudystę ir 
kitų sukrečiančių nuotykių.

Gniodžio 11 d. Lietuvos kino studijoje 
filmavimo darbus pradeda Ispanijos 
kompanija “FilmaxEntertainment”. □
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ratSs Trumpai iš visur Lietuvos ir Airijos “tiltas”
♦ Griežtas JAV 
politikos prieši
ninkas dabartinis 
Venezuelos pre
zidentas Hugo 
Chavez įveikė 
prieš jį preziden
to rinkimuose 
kandidatavusį Ma
nuel Rosales. 
Gruodžio 4 d. su

skaičiavus apie 80% paduotų balsų, Cha
vez buvo laimėjęs 61% balsų.
♦ Australijos Darbo partija, opozicijoje 
nuo 1996, ruošiasi 2007 m. federalinio par
lamento rinkimams. Gruodžio 4 d. ji išsi
rinko naują lyderį, 49 metų amžiaus Ke
vin Rudd, kuris pakeičia ligšiolinį lyderį 
Kim Beazley. Kevin Rudd yra buvęs dip
lomatas ir yra Kinijos reikalų specialistas.
♦ Gruodžio 4 d. Fidži kariuomenė nu
ginklavo specialius policijos dalinius, 
pavaldžius ministrui pirmininkui Laisenia 
Qarase. Nuginkluoti ir Fidži ministrų as
mens sargybiniai.
♦ Gruodžio 5 d. Fidži prezidentas Ratu 
Josefa Itoilo atmetė kariuomenės vado 
komodoro Frank Bainamarama reikala
vimą atleisti iš pareigų ministrą pirminin
ką Laisenia Qarase, pareikšdamas savo 
neutralumą šiame konflikte. Tada komo
doras pasiskelbė pats perimąs prezidento 
pareigas, suspenduodamas taip pat ir Fidži 
viceprezidentą Ratu Joni Madraiwiwi. 
Australijos min. pirmininkas John Ho
ward atsisakė išpildyti min. pirmininko L. 
Qarase prašymą siųsti Australijos kariuo
menę į Fidži vyriausybės parėmimui. Jis 
pareiškė, kad nenori, kad Australijos ir 
Fidži kariai šaudytų vienas į kitą.
♦ Gruodžio 6 d. Frank Bainamarama Fi
dži ministru pirmininku paskyrė gydytoją 
Joną Senilagakali. Kariuomenės dalinys

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ekipažą, gabenusį šešias tonas hašišo. Šių 
narkotikų kaina juodojoje rinkoje siekia 
nuo 60 milijonų iki 200 milijonų litų.

Per pastaruosius 7 metus - tai didžiau
sias narkotikų kiekis, kurį gabenę lietuviai 
įkliuvo užsienyje. Iki šiol rekordinį - 12 
tonų hašišo krovinį vežė Lietuvos laivas 
„Kvėdarna“. Jo įgulą Danijos muitininkai 
sulaikė 1999 metais.

Šį kartą Prancūzijoje įkliuvusio laivo 
ekipažui vadovavo 59 metų klaipėdietis. 
Klaipėdiečio vadovautoje įguloje dar buvo 
penki profesionalūs jūreiviai. Visi jie - iš 
Lietuvos. Jauniausiam jų - 28, vyriausiam 
- 63 metai. Visi sulaikyti jūrininkai yra ži
nomi Lietuvos policijos pareigūnams.

Karinės pratybos
Klaipėdoje pirmą kartą bus surengtos 

didžiausios karinės pratybos Lietuvoje 
“Gintarinė viltis-2007”. Aštuntą kartą 
rengiamos pratybos išsiskirs tuo, kad pir
mą kartą jose, be sausumos ir oro pajėgų, 
dalyvaus ir karinės jūrų pajėgos. Pla
nuojama, kad kitų metų birželio 18 - liepos 
1 dienomis DLK Butigeidžio dragūnų mo
komajame batalione ir Kairių poligone 
vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 1,500 
karių iš dešimties šalių: Armėnijos, Azer
baidžano, Didžiosios Britanijos. Estijos, 
JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Suomijos, Vokietijos, taip pat atstovai iš 
Šiaurės Ryti} daugianacionalinio korpuso 
(MNC NE) ir Sausumos pajėgi} Šiaurės 
Europoje vadavietės (LCC Heidelberg).

Dalyvauti buvo kviečiamos ne tik 
NATO narės, bet ir NAl’O partnerės, da
lyvaujančios programoje ‘Partnerystė 
~ _ da,EWA,BNS,LGITIC ir “Bernardinai”.

užėmė parlamento pastatą ir įsakė senatui 
išsiskirstyti. Buvęs min. pirmininkas La
šenta Qarase savo šalininkų buvo išgaben
tas į savo kilmės salą (Vanua Mbalavu, 250 
km. į rytus nuo Suva).
♦ Gruodžio 7 d. Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin pasirašė naują rinkimų įsta
tymą, prieš kurį smarkiai protestavo opo
zicijos partijos. Pagal naująjį įstatymą 
nebereikia, kad balsavimuose dalyvautų 
nustatytas minimumas balsuotojų, kad 
rinkimai būtų užskaityti galiojančiais.
♦ Gruodžio 8 d. britų ir danų kariai pra
vedė kratą viename iš Basros miesto 
priemiesčių ir suėmė 5 milicijos lyderius, 
kurie yra kaltinami organizavę sąjungi
ninkų pajėgų karių grobimą Irake.
♦ Vatikano archeologai pareiškė, kad jų 
tyrimai patvirtino, kad šv. Povilo palai
kai yra tikrai palaidoti šv. Povilo bažny
čioje Romoje. Jie yra sarkofage po bažny
čios didžiuoju altoriumi.
♦ Gruodžio 10 d. Santiago mieste ligoni
nėje mirė 91 metų amžiaus Augusto Pi
nochet, buvęs Čilės diktatorius nuo 1970 
m. perversmo iki 1998 kovo mėnesio. Jo 
sveikatos stovis trukdė pakartotinus pro
kuratūros bandymus jį teisti dėl žmogaus 
teisių pažeidimų Čilėje jo valdymo metais.
♦ Maskvos ligoninėse serga Andrei Lu
govoy ir Dimitry Kovtun, apnuodyti ra
dioaktyviu polonijum. Jie dalyvavo lap
kričio 1 d. susitikime Londono Millenium 
viešbutyje, kurio melu buvo mirtinai 
apnuodytas buvęs KGB agentas Aleksan
der Litvinenko.
♦ Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nutarė
siųsti Afrikos valstybių ginkluotas pajėgas 
į Somaliją ginti laikinąją vyriausybę nuo 
Islamo Teismų Sąjungos kariuomenės. Iš 
Mogadišu srities į Keniją bėgančių žmonių 
masėms kelią užtvėrė nuo liūčių patvino- 
sios upės. □ 

taikos labui”. Daugiau nei pusė karių bus 
lietuviai. Rengiantis pratyboms Klaipėdo
je lankėsi pratybų organizatoriai, derino 
pratybų detales, apžiūrėjo Kairių poligoną.

Ratifikavo JT konvenciją prieš 
korupciją

Gruodžio 5 d. Seimas ratifikavo Jung
tinių Tautų (JT) konvenciją prieš korup
ciją. Vienbalsiai pritarė 80 Seimo narių.

Šiąja konvencija siekiama remti ir 
stiprinti priemones, skirtas veiksmingiau 
užkirsti kelią korupcijai ir kovoti su ja, 
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 
savitarpio pagalbą, skatinti sąžiningumą, 
atskaitomybę, tinkamą viešųjų reikalų 
valdymą. Ši tarptautinė sutartis skatina 
valstybes imtis efektyvių priemonių ko
rupciniams nusikaltimams nustatyti bei 
užtikrinti tokių nusikaltimų prevenciją.

Konvencija numato bendruosius stan
dartus, priemones bei taisykles, kurias 
valstybės kaip Konvencijos šalys, privalo 
priimti, sustiprinti bei įgyvendinti kovoje 
su korupcija.

Šiuo metu šią Konvenciją yra pasira
šiusios 140, o ratifikavusios - 40 valstybių. 
“Kalėdiniu p@štu” - nufilmuoti 

ir įgarsinti sveikinimai
Vilniečiai jau gali pasveikinti savo 

draugus ir artimuosius visame pasaulyje 
tiesiai iš Vilniaus Katedros aikštės. 
Gruodžio 7 d. prie pagrindinės miesto Ka
lėdų eglės pradėjo veikti “F1MA Kalėdinis 
p@štas”. leidžiantis kiekvienam norinčiam 
nemokamai įrašyti 20 sekundžių trukmės 
vaizdo ir garso sveikinimą bei išsiųsti jį 
pageidaujamu elektroninio pašto adresu. 
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau-

Lietuvos ir Airijos sostines gruodžio 7- 
tos vakarą sujungė unikalus projektas - 
tuo pačiu metu Vilniuje ir Dubline buvo 
įžiebtos dvynės Kalėdų eglės, tūkstančių 
kilometrų atstumu abiejų sostinių gyven
tojai galės pasveikinti vieni kitus tiesiogiai.

Airijos sostinei Dublinui, kuriame gy
vena ir dirba daug lietuvių, Vilnius šįmet 
padovanojo unikalią Kalėdų eglę. Iden
tiškos eglės vienu metu bus įžiebiamos 
Vilniaus Rotušės aikštėje ir Dublino 
Smithficldo aikštėje. Abu Kalėdų medžiai 
pagaminti iš metalo konstrukcijų ir pa
dabinti vienodais papuošimais. Abi ne
tradicinės Kalėdų eglės yra padarytos iš 
dvylikos atramų, papuoštų trimis tūks
tančiais dirbtinių šakų.

“Svarbiausias abiejų eglių akcentas - 
42 raudonos šviečiančios simbolinės Ka
lėdų gėlės - puansetijos, o lietuviškumo 
eglei teikia apie 80 šiaudinių žaislų, ku
riuos kiekvienai eglei sukūrė klaipėdie
čiai liaudies meistrai. Eglės sveria po dau
giau kaip penkias tonas, yra 18 metrų 
aukščio”, - sakė architektė J. Tūraitė.

Eglių įžiebimo vakarą Vilniaus ir 
Dublino senamiesčių aikštėse skambėjo

Tęsiami maldos pusryčiai
Ir šiemet Prez. Valdo Adamkaus 

kvietimu svečiai iš Lietuvos ir užsienio 
dalyvavo šeštuosiuose Nacionaliniuose 
maldos pusryčiuose. Pagrindinę kalbą 
pasakė Prezidentas. Nacionaliniai maldos 
pusryčiai, kuriuos globoja krašto vadovas, 
suteikta progą politikams, verslininkams, 
visuomenės veikėjams, jaunimui pasidalin
ti savo mintimis ir įžvalgomis su kitais 
žmonėmis. Tokiame susitikime kalbama 
apie Evangelijos vertybes kasdieniame 
kiekvieno asmens gyvenime, visuomenėje, 
tarpusavio santykiuose.

Lietuviai kariai liks Irake
(BNS) Seimas nepritarė siūlymui 

atšaukti Lietuvos karius iš JAV vado
vaujamos tarptautinės karinės operacijos 
Persijos įlankos rajone. Liberaldemokra- 
taidar 2005-ųjų rudens sesijos metu tei
kė Seimui tokį patį pasiūlymą, tačiau ir 
tuomet balsų dauguma jis buvo atmestas. 
Seimas yra priėmęs nutarimą, kuriuo 
mandatas taikdariškoms misijoms Per
sijos įlankos regione. Pietų bei Vidurio 
Azijoje bei Balkanų regione yra pratęstas 
iki 2007 metų pabaigos.

Biudžetas 2007
Seimas pritarė 2007 metų biudžeto 

projektui. Už biudžetą balsavo 79 Seimo 
nariai, prieš - 30, o 14 parlamentarų 
susilaikė, praneša Lietuvos radijas.

Į nacionalinį biudžetą kitais metais 
kartu su Europos Sąjungos lėšomis 
įplauks daugiau kaip 22 mlrd. Lt - maž
daug 15% daugiau nei planuojama gauti 
šiemet.

Numatomos biudžeto išlaidos sudarys 
daugiau kaip 23.5 mlrd. Lt— beveik 12%

Plaukikui - sidabras
Helsinkyje vykstančio Europos plau

kimo čempionato trumpame (25 m ilgio) 
baseine sidabro medalį 200 m komp
leksinio plaukimo rungtyje gruodžio 7 
dienos vakarą iškovojo Vytautas Janušaitis.

Finale jis aplenkė šešis varžovus ir 
distanciją įveikė per 1 minutę 56.20 
sekundės. 

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

muzika ir šiltos šventinės sveikinimų kal
bos lietuvių, anglų ir keltų kalbomis. Ren
ginyje dalyvavo abiejų sostinių vadovai, 
žinomi Lietuvos ir Airijos atlikėjai.

Lietuvių ir airių šventė buvo tiesiogiai 
transliuojama televizijos tilto Vilnius- 
Dublinas dėka ir rodoma per Lietuvos te
leviziją, Renginio organizatoriai tikisi, kad 
ši šventė suteiks progą lietuviams didžiu
liuose abiejose aikštėse pastatytuose 
ekranuose nors trumpam pamatyti gimi
naičius, šventes praleidžiančius Dubline, 
pamojuoti vieni kitiems, palinkėti džiaugs
mingi} švenčių ir genj Naujųjų metų.

Manoma, kad šiuo metu Airijoje gyve
na apie 120,000 lietuvių, du trečdaliai iš 
jų-Dubline.

Kalėdų eglė, šiemet Vilniaus dovano
jama Dublino gyventojams, vėliau tęs sa
vo simbolinę ir kultūrinę kelionę po Eu
ropą. Iš Lietuvos atkeliavusi eglė per Ka
lėdas dar dvejus metus džiugins vis kito 
Europos miesto žmones, o 2009-aisiais 
keliaus j Linz’ą. Šis Austrijos miestas, kaip 
ir Vilnius, 2009 metais taps Europos 
kultūros sostine.

ELTA, LGITIC

Maldos pustyčių tradicija atsirado 1942 
metais, kai keletas JAV Senato narių pra
dėjo neformalius susitikimus, siekdami 
dalintis Kristaus mokymo gyvybingumu ir 
juo pagrįstu tarpusavio bendravimu.1953 
metais įvyko pirmieji Nacionaliniai mal
dos pusryčiai, kuriuose dalyvavo JAV 
Prezidentas.

Nacionalinius maldos pusryčius rengia 
ir kai kurios Europos valstybės. Lietuvoje 
pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai 
buvo surengti 2001 metais. Nuo tada šią 
tradiciją puoselėja Prcz. Valdas Adamkus.

Šiuo metu JAV vadovaujamoje tarp
tautinių pajėgų taikos įtvirtinimo ope
racijoje “Irako laisvė” (“Iraqi Freedom”), 
Pietų Irake Danijos batalione misiją at
lieka apie 60 Lietuvos būrio LITCON-8 
karių. Lietuvių karių pamainos tarnauja 
Irake nuo 2003 metų vidurio. Pastaruoju 
metu pietų Irake tarnaujantys Lietuvos 
kariai sąjungininkų pastangomis jau 
aprūpinti pažangiausiais elektroniniais 
slopintuvais, užblokuojančiais per nuoto
lį valdomų sprogmenų detonavimą. □ 

daugiau nei 2006 m.
2007 m biudžete socialinei apsaugai 

numatoma skirti 1.9 mlrd. Lt - 49% dau
giau nei šiemet. Švietimui, įskaitant aukš
tąsias mokyklas, valstybės biudžeto pro
jekte siūloma skirti 1.9 mlrd. Lt - 17% 
daugiau.

Sveikatos apsaugai, lyginant su šių me
tų biudžetu, numatoma skirti beveik 9% 
daugiau lėšų -1.2 mlrd. Lt.

ELTA, LGITIC

Europos čempiono titulą šioje rungty
je apgynė vengras Laszlo Cseh (1:54,43). 
V..Janušaitisgakartčijo lygiai prieš metus 
Italijoje pasiektą rezultatą - 2005-ųjų Eu
ropos čempionato trumpajame baseine tos 
pačios rungties finale jis taip pat nusileido 
tik L.Csch’ui. Tąsyk Lietuvos plaukiko re
zultatas buvo 1:55,52 min. □
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Bendruomenės baruose Geelong’o “žvaigždės”

Sydnėjaus Lietuvių Klubas gyvuoja
Šių metų lapkričio 25 

dienų palikom visus dar
bus, kaikurie net atostogas 
atidėjo, juk Lietuvių Klubo 
atidarymas! Visi sujudo, 
sukruto, ruošėsi dideliam

Pianinu skambina Wojciech Wisznicwski. Petro Vogio nuotr.

įvykiui. Jau pavakarėjant 
pradėjom rinktis į nauju
tėlį, erdvi), modernų Klu
bą. Vos atidarius duris 
sutiko, lyg bičių avily, 
ūžesys. Ne tik sydnėjiš- 
kiai suėjo, bet matėsi sve
čių iš Wollongong. Mėly
nųjų Kalnų, Canberros,
Melbourne, Perth’o ir kitų vietovių. Akys 
išsprogo pamačius ponias su blizgančiom 
vakarinėm suknelėm, žvakės žibėjo, o vy
rai atrodė kaip tie pingvinai, su bitelėm 
pakaklėj, kostiumais, išblizgintais batais. 
Prie visos atmosferos prisidėjo muzikos 
garsai. Tai Wojciech pianinu skambino! 
Šampanas upeliais tekėjo. Jaunos padavė
jos nešiojo skanius užkandėlius.

Pagaliau prasidėjo oficialioji dalis. 
Klubo pirmininkas Alis Migus padarė 
pranešimą apie Klubo praeitį, paaiškino, 
kodėl Klubas pavadintas “Dainava”. Prieš 
50 metų pirmieji Lietuvių Namai taip 
pat vadinosi “Dainava”. Tęsiant tradiciją, 
naujos patalpos vėl pavadintos tuo pačiu 
vardu. Pirmininkas padėkojo atvykusioms 
svečiams: Melbourne Lietuvių Namų pir
mininkui Andriui Kaladei, “Talkos” pir
mininkui Vivai Aleknai, Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos pirmininkui Teodorui 
Rotcui ir kitiems. Jis atskirai paminėjo ir 
padėkojo visiems buvusiems Klubo direk- 
lorioms, kurie per metų eilę vadovavo ir 
dirbo Klubo ir bendruomenės labui. Taip 
pat labai ačiū dabartiniams direktoriams, 
kurie perims Klubo vadovavimo darbą su 
nauju pasiryžimu ir idėjomis. Tačiau di
džiausias nuopelnas atitenka Aliui Migui, 
kuris su pasišventimu ir nenuilstamai at
liko milžinišką darbą, vadovaudamas se
nojo pakeitimui į naują Klubą bei persi
tvarkymui, kuriuo šiandien mes didžiuo-

LR Garlics generalinis konsulas Viktoras 
Šliteris oficialiai atidarė naująjį klubą “Dai
nava”. Ramučio Zakarevičiaus nuotr.

jamės ir džiaugiamės.
Oficialiai Klubą atidaryti buvo pa

kviestas Garbės generalinis konsulas Vik
toras Šliteris, kuris apibūdino šio Klubo 
reikšmę lietuvių bendruomenėje ir atiden
gė Klubo atidarymo lentelę. Žodžiu svei
kino Federalinio Parlamento narys 
Michael Hatton, buvęs ilgametis Klubo 
direktorius Anskis Reisgys ir dr. Nitą 
Wallis. Buvo perskaityti ir visi paštu gauti 
sveikinimai.

Pasibaigus kalboms ir oficialiam atida
rymui. Klubo direktorė Venta Protas pa
kvietė mus į pokylio salę. Atsidarė durys.

Iš kairės: Petras Burokas, Greta Savickaitė-Fletcher ir Ben 
Fletcher. Vivos Aleknos nuotrauka.

Šliogeriu šeima. Iš kairės: Laima, Vytenis, Nada ir Paulius.
Vivos Aleknos nuotrauka.

Pagalvojom, kad ne 
čia pataikėm. Salė 
savo žėrėjimu, nepa
prastai žavingu pa
puošimu, lubas den
giančiam girliandom 
panašėjo į užburtą 
karalystę. Baltai ap
dengti, įvairiaspal
viais balionais pasi
puošę stalai sutiko 
svečius. Atmosfera, 
nuotaika - šventiška. 
Patarnavimas, valgis 
ir gėrimai prilygo pen
kių žvaigždučių res
toranui. Sunku patikė
ti, kad tai mūsų nuo
savas Klubas. Na, ir 
ant kiekvieno stalo 
paaukotas vyno bute
lis, taip pat nuosavas, 
atvežtas net iš Perth’o 
dr. Zigmo Budrikio iš 
jo vyninės. Nereikia 
pamiršti orkestro, ku
ris linksmino visus 
visą vakarą. Tai buvo 
pirmas tokio lygio 
balius Sydnėjaus Lie
tuvių Klube. Atėjus 
laikui, svečiai nenoro
mis skirstėsi ir pa
geidavo, kad tokie 
baliai vyktų dažniau.

B.V.

Neperseniausiai įvyko 
Australijos Choreogra
fijos konkursas. Jame da
lyvavo įvairių stilių šo
kėjai. Mėgėjų - pusiau pro
fesionalų (semi-profes
sional) grupėje buvo pri
imtos dalyvauti tik dvi 
etninės šokių grupės, vie
na iš jų - Geelongo lietu
vių tautinių šokių grupė 
“Linas”. Grupei atstovavo 
aštuoni šokėjai iš septy
nių ilgamečių Geelongo 
lietuvių bendruomenės 
šeimų. Šokį “Jauni karei
vėliai” (“The Young 
Soldiers”) sukūrė “Lino” 
vadovė 1 urėta Čižauskaitė 
- Tigani, bet visi šokėjai 
prisidėjo pasiūlymais ir 
pagražinimais. Publikai 
labai patiko šokis. Viena 
australe pagyrė šokį, sa
kydama savo draugei: “1 Nuotraukoje - “Lino” šokėjai.

like that one”, nes jis labai skyrėsi nuo 
kitų, iš kurių daugybė buvo baleto ir “hip 
hop” stiliaus. Publika gausiai plojo pol
kos taktu.

Jauna balerina iš Adelaidės laimėjo 
konkursą, bet vienas iš teisėjų - gerai 
pažįstamas televizijos ir kino pasaulyje -

Paul Mercurio pagyrė šokį sakydamas: 
“It was very entertaining”. Šokėjai buvo 
apsirengę autentiškais aukštaitiškais 
tautiniais rūbais (austi Lietuvoje). Šį šokį 
visi galės pamatyti Šokių Šventėje atei
nančiose Australijos Lietuvių Dienose.

Šokėjos mama

Bendras salės vaizdas. Ramučio Zakarevičiau nuotr.

Iš kairės: Vida Aleknienė, Juta Šlitcrienė ir Ramona Ratas-Zakarevičienė.
Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka

TALKA - SYDNEY
Paskutinė darbo diena šiais metais - šeštadienis, gruodžio 16 d. 

2007 metais Sydnėjaus skyrius pradės dirbti šeštadienį, sausio 13 d.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082. P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviai Airijoje

“Naujieji airiai”

Emigrantai traukia namo

Lietuviai, gyvenantys Airijoje, vietinės 
valdžios vadinami „naujaisiais airiais“, o 
ne imigrantais, yra ypač vertinami kaip 
geri darbuotojai, prisidedantys prie šalies 
ekonomikos augimo. Dauguma Airijoje 
esančių lietuvių dirba statybose, žemės 
ūkyje. Pagal nusikalstamumo lygį atvykė
liai per daug nesiskiria nuo vietos gyven
tojų. Tai DELFI žinių agentūrai tvirtino 
Seimo nariai, viešėję Airijos parlamente.

„Airiai vykdo, sakyčiau, labai gudrią 
politiką (...), jie lietuvius vadina ne imig
rantais, bet naujaisiais airiais. Lietuviai ra
dę savo vietą, matosi, kad Airijos tiek 
politikų, tiek vyriausybės pozicija lietuvių 
atžvilgiu yra labai teigiama“, - po vizito 
sakė Tarpparlamentinių ryšių su Airija 
grupės ir Seimo kaimo reikalų komiteto 
narys Kazys Starkevičius. Parlamentaras 
teigia iš vietinių valdžios atstovų išgirdęs 
geri] atsiliepimai apie svetur dirbančius 
lietuvius. „Norint pažiūrėti, kokia Lietuva 
būtų atrodžiusi, jeigu nebūtų penkiasde
šimties metų okupacijos, tai į Airiją 
nuvažiuoji ir matai tokį kaimą, koks jis 
būtų“, - apie Airijos žemės ūkio padėtį 
sakė jis. Pastebėtina, anot jo, kad lietuvių

Ministrai rūpinasi Airijos lietuviais
Lankydamasis Airijoje, užsienio reika

lų ministras Petras Vaitiekūnas susitiko su 
Airijos užsienio reikalų ministru Dermot 
Ahem. Jų susitikime buvo specialiai aptar
ti klausimai, susiję su dabar Airijoje 
esančiais lietuviais. Šiuo metu Airijoje gy
vena apie 100,000 per pastaruosius kele
rius metus emigravusių Lietuvos piliečių

Per ministrų pasitarimą Dubline P. 
Vaitiekūnas pabrėžė Lietuvos siekį išlai
kyti kuo tvirtesnius tyšius su Airijos lie
tuviais, skatinti lietuvybę, remti lietuvių 
kalbos mokymą. Lietuvos ministras pa
prašė airių paramos sprendžiant vieną iš 
aktualiausių Lietuvių Bendruomenės Ai
rijoje problemų - aprūpinant Bendruo
menę ir lietuvių mokyklas patalpomis.

P. Vaitiekūno vizito Airijoje metu pir

Lietuvaičių eksportas į Arabiją
Lietuvos policijos tyrimas atskleidė 

neįtikėtiną Lietuvos merginų eksporto į 
Jungtinius Arabų Emyratus mastą. Per 
kelerius metus trys „modelių agentūros“ į 
arabų lovas pristatė daugiau nei 1,500 
merginų. Dalis jų - nepilnametės.

„Merginoms labai patinka. Jos jaučiasi 
princesėmis, nes jas dulkina princai“, - 
policijos žiniomis taip yra pareiškusi mo
delių agentūros, po kurios iškaba slėpėsi 
jaunas prostitutes arabų šeichams vežusi
sąvadautojų kontora, šeimininkė.

Vilniaus policijos Organizuoto nusi
kalstamumo tyrimo tarnybos (ONTT) pa
reigūnai baigia tirti didelę prostitucijos 
bylą, kurioje jau apklausta apie 100 mer-
ginų. Jas sostinėje veikusios modelių 
agentūros „Vita Luci“ ir „Perspektyvus mo
delis“ buvo išvežusios į Jungtinius Arabų 
Emyratus (JAE) vietos aukštuomenės pa
sismaginimui.

Didžiulė prieš metus pradėta byla bu
vo suskaidyta į dvi dalis: Klaipėdoje vei
kusios Daivos Mondcikienės modelių 
agentūros DM veiklą tiria Policijos depar
tamentas, o Vilniaus agentūrų - sostinės 
ONTT Beje, pas D.Mondcikienę aptik
tuose sąrašuose - maždaug tūkstančio 
merginų duomenys.

O vilnietiškoji „Vita Luci“, policijos ži
niomis, arabams buvo išvežusi apie 500 
merginų. Šiuo metu Vilniaus byloje yra 5 
įtariamieji, tačiau iki tyrimo pabaigos 
----------------------------- ;—r i ■■ i -  —i—i—_psichologiškai.
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šeimos ten mielai gimdo vaikus, nes 
socialinė sistema yra labai palanki.

Be to, „Airijoje skatinama, kad lietu
viai stotų mokytis į vietinę Policijos aka
demiją, jog paskui galėtų dirbti polici
ninkais, nes ten yra daug lietuvių, todėl 
reikia su jais susikalbėti, nes ne visi dar 
kalba angliškai“,-sakė Kazys Starkevičius.

Jis pripažino, kad Lietuvos politikų vi
zitai j Airiją vis dažnėja. Tai siejama ir su 
artėjančiais savivaldos rinkimais Lietu
voje, kuriems svarbi ten gyvenančių dau
giau nei 100,000 rinkėjų nuomonė, tačiau 
K. Starkevičius pabrėžė, kad šis vizitas 
buvo suplanuotas gerokai anksčiau.

Kaimo reikalų komiteto narys Bro
nius Pauža kartu su visa delegacija, 
dalyvavęs susitikimuose su Airijos parla
mentarais, ūkininkais, lietuvių bendruo
menės atstovais, sakė, kad Airijoje gyve
nantys lietuviai jaučia Lietuvos susido
mėjimą jais. „Nėra per daug nusivylę, bet 
nėra per daug ir susižavėję, ten yra daug 
įvairių nuomonių. Vieni daugiau paten
kinti, kiti mažiau, kiti jau pasiilgę Lietu
vos“, - įspūdžiais po vizito dalijosi B.Pauža.

(Rasa Lukaitytė, DELFI)

mą kartą buvo išmėginta telekonferenci- 
jų įranga, tcletiltu sujungianti Lietuvos 
ambasadą Dubline su Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija. “Ši įranga leis dažniau 
bendrauti su lietuviais, gyvenančiais Ai
rijoje, ir iš pirmų lūpų išgirsti apie jų rū
pesčius ir pageidavimus, pabandyti el'ek- 
tyviau juos išspręsti”, - sakė P Vaitiekūnas.

Ministras taip pat susitiko su Lietuvos 
ir Airijos verslo asociacijos nariais, para
gino airių verslininkus aktyviau investuo
ti Lietuvoje. Lietuvos ir Airijos verslo aso
ciacijos prezidentas Mindaugas Maciu
levičius sakė, kad lietuviai Airijoje jau 
garsėja savo verslumu. Šiuo metu Airijoje 
sėkmingai veikia apie 400 lietuviško 
kapitalo įmonių, ypač statybos ir paslaugi] 
sektoriuose. ELTA, LGITIC 

planuojama įtarimus pateikti dar keliems 
asmenims. Tarp įtariamųjų - ir „Vita Lilei“ 
vadovė Marija Damaševičiūtė bei viena iš 
„Perspektyvaus modelio“ vadovių R.Mika- 
lauskaitė. Pastaroji iki šiol slapstosi, ma
noma, užsienyje, paskelbta jos paieška.

Šios agentūros kelerius metus arabų 
šeichams ir jų draugams vežė lietuvaites. 
Merginos į JAE būdavo vežamos grupėmis 
nuo 3 iki 10, pas arabus jos užsibūdavo iki 
dviejų savaičių. Šeichai pageidaudavo jau- 
nų merginų - vyresnių nei 19 metų ne
priimdavo. Stengdamiesi įtikti klientams 
sąvadautojai gabendavo net 14-mctes. 
Dabar jiems tai gali atsirūgti-už pelnymą- 
si iš nepilnamečių prostitucijos gresia nuo
2 iki 8 metų nelaisvės.

Agentūroms tokios daugybės merginų 
reikėjo todėl, kad šeichai kaskart pagei
daudavo šviežienos. Jiems net netikdavo 
nors ir naujos, betpas kitus vietos turtuo-
liūs jau pasidarbavusios mergšės. Todėl 
suteneriai (o dažniausiai sutenerės) kartais 
gudraudavo - į Lietuvą grįžusioms mer
ginoms liepd avo pasikeisti pasus, kad juo
se nebūtų žymos apie atvykimą j JAE. Vė
liau didelė dalis JAE panaudotų mergšių 
tapdavo prostitutėmis Latvijoje, Čekijoje, 
Anglijoje, Šveicarijoje, Austrijoje.

Pasak policininkų, kai kurios mergi
nos tik kelionės metu sužinodavo, ką iš 
tikrųjų reikės dirbti. Jos galėdavo atsisa
kyti, bet grupių vadovės jas „apdorodavo“

Svečiose šalyse emigranto dalią patyrę 
klaipėdiečiai vis dažniau ima įžvelgti švie
sesnę perspektyvą ir Lietuvoje. Vis dau
giau laimės kitur neradusių žmonių ryž
tasi grįžti namo. Užsienyje įsitvirtinti da
bar gerokai sunkiau nei prieš keletą me
tų. Be to, vidutinis uždarbis neatitiko jų 
svajonių, nors ir padėjo pagerinti buitį. Ne
mažai į gimtąją šalį grįžtančių žmonių 
ima suprasti, jog investuoti geriausiai yra 
čia, Lietuvoje.

Klaipėdietis Egidijus Bajalis beveik 
dvejus metus praleido Airijoje. Pradėjęs 
nuo pagalbinio darbininko statybose, vė
liau jis remontavo automobilius ir tapo ser
viso vadybininku. Tačiau Egidijus su šei
ma grįžo į Klaipėdą ir sakė, kad čia tikisi 
užsidirbti daugiau nei Airijoje. E.Bajalio 
atlyginimas nebuvo mažas, tad sutaupytus 
pinigus jis investavo į Lietuvoje statomą na
mą, o įgytą patirtį - į šeimos verslą.

Klaipėdiečio Alfredo Matulionio nuo
mone, išvykus j užsienį, tenka 2-3 metus 
aukoti tam, kad parsivežtus pinigus inves
tuotum, sumažintum paskolos naštą ar 
pagerintum buitį. A.Matulionis metus 
dirbo Airijos sostinėje Dubline pardavėju.

Klaipėdoje yra 11 agentūrų, kurioms 
suteikta licencija įdarbinti žmones už
sienyje. Tačiau paaiškėjo, kad vienos agen
tūros jau nutraukė veiklą, kitos dairosi 
naujų rinkų, o per dar veikiančias išvyksta 
vos keletas klaipėdiečių per mėnesį. Prieš 
dvejus metus agentūros į užsienį išsiųsdavo 
net po 60 žmonių. Daugelis j Airiją ar 
Angliją nukanka ir be agentūrų: pas gi
mines, artimuosius, draugus ar bent pažįs
tamus. Tačiau nemažai ir grįžta.

„Nėra taisyklių - kiek žmonių, tiek 
situacijų”, - teigė vienas buvusių emigrantų. 
“Viskas priklauso nuo to, kaip tau pasise
ka. Bet jei uždirbi vidutiniškai 2,000 eurų 
per mėnesį, anksčiau ar vėliau tenka ap
sispręsti. Airijoje tiek uždirbdamas gali 
puikiai pragyventi, net atostogoms Maljor- 
koje liks. Darbdavys nevers tavęs dirbti po 
darbo arba už viršvalandžius sumokės 
dvigubai. Drabužiai - pigūs. Maisto kainos 
panašios kaip Lietuvoje. Jei esi vienas, gali 
su draugais nuomotis namą ar butą. Ge
resniame rajone tai atsieis apie 1,300 eurų 
per mėnesį. Gyvenant kartu su draugais -

Agentūrų darbuotojai ieškodavo mer
ginų visoje Lietuvoje - važinėdavo po 
miestų ir rajonų mokyklas, kalbindavo jas 
gatvėse, klubuose ir pan. Kalbinimas bū
davo maždaug vienodas: „Tu tokia graži! 
Dar ne modelis?! Ateik į agentūrą“. Tinka
miausiomis verbavimui buvo laikomos 
mergaitės iš neturtingų šeimų.

Be to, ir merginos buvo skatinamos ieš
koti naujų „modelių“: už atvestą naują mer
gaitę joms būdavo mokama po 100 JAV 
dolerių, o jei naujokė jau žinodavo, kad 
teks tenkinti arabus ir jos nebereikdavo 
paruošti psichologiškai, už ją būdavo su
mokama daugiau.

Policininkus stebina tėvai - jie lengva 
ranka rašydavo sutikimus, kad jų nepil
nametės dukros būtų vežamos į užsienį. 
Tiesa, kai kuriems įtarimų sukeldavo ži
nia, kad dukra keliaus į arabų pasaulį, bet 
lokius paprasčiausiai apmaudavo - pa
sakydavo, kad vaikas skris į Italiją. Tėvai, 
net nujausdami, kad kažkas negerai, ra
mindavo save mintimi, kad dukra - mo
delis. O iškėlus bylų kai kurie net stengėsi 
trukdyti tyrimui. Pareigūnai stebisi, kad tai 
darė net teisėsaugininkas - klaipėdietis 
muitininkas visomis išgalėmis stengėsi 
kenkti tyrimui, kuriame figūruoja jo dukra.

Emyratuose ne visoms merginoms tek
davo tenkintiseksualines arabų užgaidas: 
šeichas iš grupės paprastai pasirinkdavo 1- 
2, o kitos tiesiog linksmai leisdavo laiką.

Tiesa, kai kurioms tekdavo pasidarbuo
ti lovose su šeichų draugais ar tarnais. 
Policininkams teko raustis užsienietiškuo

po 300-400 eurų. Gali sutaupyti.”
Pasak sugrįžusių, dabar Airijoje ir Ang

lijoje įsitvirtinti daug sunkiau. Lietuvos pi
liečiams tenka atlaikyti daug didesnę kon
kurenciją su masiškai plūstelėjusiais len
kais, ukrainiečiais. Tenka ne tik konku
ruoti, prisitaikyti naujoje šalyje, paisyti 
naujos aplinkos, bet ir nepatekti į darbo 
tarpininkų ar net reketo pinkles.

E.Bajalis sakė, kad nemokantiems ang
lų kalbos dabar jis nepatartų vykti į užsie
nį. Nemokantį kalbos apgaudinėja visi - 
jam tenka daugiau mokėti už butą, nuo jo 
plėšia didesnius procentus už įdarbinimą.

„Nekvalifikuoti ir anglų kalbos nemo
kantys žmonės gali tikėtis dirbti už mi
nimumą - 5.35 svaro (apie 27 Lt) už va
landą“, - sakė įdarbinimo užsienyje agen
tūros „Excelsitas“ atstovė. Dirbti tenka 
daug ir sunkiai, nes už durų stovi lenkai, 
pasiryžę dirbti už perpus mažesnį užmo
kestį. Dabar reikia tik specialistų, tikino ji. 
Labiausiai pageidaujama inžinierių. At
lyginimai - iki 10,000 litų per mėnesį 
siūlomi vilkikų vairuotojams, mūrinin
kams. Nemenkos ir suvirintojų, dailidžių, 
šaltkalvių algos - nuo 7 iki 9 svarų (nuo 35 
iki 45 litų) už valandą.

Kur tik nedirba emigrantai iš Lietuvos 
Airijoje - nuo žemės ūkio iki vertimų biu
ro. Vis dėl to daugiausia jų statybose, ap
tarnavimo srityse. Prasimušti užsienyje 
pasiseka nedaugeliui. Nors yra ir stulbi
nančią karjerą padariusių. Teigiama, kad 
labiausiai pasisekė pirmiesiems - prieš 
septynerius ir daugiau metų atvykusioms j 
Airiją. Tai daugiausiai buvo bedarbiai iš 
Lietuvoje bankrutavusių didžiųjų įmonių. 
Vėliau į užsienį bėgo nesėkmingai savo 
privačią veiklą pradėję smulkieji versli
ninkai. Paskutinioji ir dabartinė emigra
cijos banga - tai besistengiantieji išsimo
kėti būsto paskolas.

„Užsienyje pinigų maišas nelaukia. Visa 
tai - pasakos“, - teigė užsienyje klaipė
diečius įdarbinančios agentūros „Darbo 
partnerių grupė“ vadovas. Pasak jo, šian
dien gaunantys 1,000 ar 2,000 litų algos 
žmonės turėtų gerai pagalvoti, ar verta 
emigruoti ir koks darbas bei gyvenimas jų 
laukia ten. Ypač jei nemoki kalbos.

Ilona Kabošytė, (“Klaipėda”) 

se žurnaluose ir interneto svetainėse ieš
kant JAE šeichų - merginos net jų vardų 
nežino, atpažįsta pagal išvaizdą. Tarpusa
vyje klientus jos vadindavo pravardėmis: 
Musė, Arklys, Benas, Šufliadka (stalčiumi 
jį praminė dėl atsikišusio žandikaulio).

Už vieną išvyką merginos gaudavo treč
dalį uždirbtos sumos - nuo 500 iki 2,000 
JAV dolerių. Kartais klientai patikusioms 
merginoms sumokėdavo papildomai, bet 
jei apie tai sužinodavo agentūros darbuo
tojai, tokioms panelėms baigdavosi prastai
- Lietuvoje jas nuveždavo į mišką ir su- 
mušdavo už tai, kad nuslėpė pajamas. Tiesa, 
ir Emyratuose jos kartais užsidirbd avo į ausį
- grupių vadovės aptalžydavo už neklus
numą, pasigėrimą ir pan. Bet ten mušdavo 
taip, kad neliktų žymių-prekės negadindavo.

Agentūrų veikla buvo tokia milžiniška, 
kad vienu lėktuvu iškart skrisdavo kelios 
merginų grupės, skirtos skirtingiems šei
chams. JAE jos sutikdavo „koleges“ iš 
Ukrainos, Brazilijos, kitų šalių.

Bylą tiriantys pareigūnai sako esą pri
blokšti šios kartos (dauguma byloje figū
ruojančių merginų gimusios 1984-1987 
m.): joms atrodo visiškai normalu mylėtis 
už pinigus. Bet ne visos tęsia prostitutės 
karjerą - kai kurios dabar dirba, mokosi 
aukštosiose mokyklose. Kai kurios jau spėjo 
ištekėti. Pastarosios dabar labiausiai grau
žiasi - doras žmonas į apklausas tampo 
policija, ateityje teks liudyti teisme. Kai ku
rios, pasak pareigūnų, lankosi pas psicho
logus -jos nebesugeba tenkintis vienu vyru.

.................... Ainis Gurevičius, “L-T-.”
■ -' t.>.< ■' . ■1 ■ '■ . i .t■ ♦ t. '

4



Į Bendruomenės baruose
ALB Krašto Valdybos veikla 2005-2006

Romas Pocius,
ALBKV pirmininkas

2005-2006 m. ALB KV kadencija pra
sidėjo su įvairiais nesklandumais. Ne taip 
jau noriai dabartinė Valdyba perėmė šias 
pareigas, bet buvo Tarytos narių priprašy t a 
perimti valdžią.

Pasiskirstant pareigomis buvo nutarta 
pasidalinti pirmininkavimu. Per pirmą 
ALB KV posėdį nariai nutarė, kad pir
muosius metus Krašto Valdybai pirminin
kaus Romas Pocius, o antruosius - Lucija 
Vaičiulevičius. Deja, vos įpusėjus pirmų 
metų kadencijai, dėl susiklosčiusių priva
čių aplinkybių Lucija atsistatydino.

Naujai išrinktai ALB KV teko ilgai 
laukti visų veiklos knygų persiuntimo. Jos 
normaliai yra perduodamos Krašto Tary

Sydnėjaus skautų “Židiniui” - 50
Skautų “Židinio” 50-ties metų sukak

ties proga sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 
St. Joachim’s bažnyčioje susirinko daugiau 
žmonių negu paprastai. Šventas Mišias 
lietuviams laikė kun. Jonas Statkewicz.

Po šv. Mišių važiuojame gerai “išmin
džiotu taku” į Bankstowną. Tik šį kartą 
renkamės naujame Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”. Židiniečiai ir kiti sve
čiai kviečiami į salę prie gražiai papuoštų 
stalų. Iš karto pradeda nešti karštus 
cepelinus irvištienos patiekalus.

Brolis Zinkus, Židinio vadovas, pa
sveikino visus palinkėdamas skanaus ape
tito. Po skanumynų brolis Zinkus vėl tu
rėjo pertraukti linksmą šnekučiavimąsi. Šį 
kartą jis pristatė kai kuriuos svečius - 
Australijos lietuvių skautų Rajono vadą 
brolį Henriką Antanaitį, kuris neseniai 
buvo apdovanotas “Geležinio Vilko” or
dinu; Sydnėjaus “Aušros” tunto vadovus; 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos na
rius ir net svečią iš Lietuvos. Taip pat 
išdalino 3 medalius - broliui Algiui Du- 
daičiui, sesei Irenai Dudaitienei ir sesei 
Elizabetai Veteikienei už darbus skauta- 
vime. Brolis Jonas Zinkus priminė mums, 
kas prieš 50 metų buvo pirmieji židiniečių 
vadovai, tuo pačiu prisiminė buvusiuos 
židiniečius, kurie jau ilsisi ramybėje.

Rajono vardu brolis Henrikas pasvei- 

Pirmieji židiniečiai iš kairės: s. Algirdas Dudaitis, s. Ele
na Jonaitienė ir ps. Elizabeta Veteikienė.

Iš kairės: ps. Irena Dudaitienė, v.s. Jonas Zinkus ir Rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanaitis.

Visos nuotraukos Marguaritos Rotcaitės

bos suvažiavimo gale. Dar ilgiau teko laukti 
- net iki gegužės mėnesio, kol gavome 
priimtas ALB KT XXIX suvažiavimo 
rezoliucijas. Be jų naujai Krašto Valdybai 
buvo sunkoka nustatyti veiklos gaires.

ALB KV posėdžiai vyko vieną kartą į 
mėnesį, nors ne visi atstovai visada da
lyvavo. Be to, buvo sušaukti keli atskiri 
posėdžiai svarbių reikalų aptarimui. Dvejų 
metų laikotarpyje buvo gauta virš šimto 
laiškų, į kuriuos buvo atsakyta pagal rei
kalą. Dažnai nesulaukėme atsakymų, lie
čiančių įvairius klausimus, iš atskirų vals
tijų apylinkių, kas apsunkino darbą. 
Keisčiausia, kad didesnės lietuvių kolo
nijos nesiryžo sumokėti jiems priklau
somą solidarumo mokestį, o Tasmanija, ku
rioje yra labai mažai lietuvių, šiuo reikalu 
pasirodė pačia pavyzdingiausia kolonija.

Dabartinė “Židinio vadovybė” ps. Irena 
Dudaitienė (kanclerė) ir v.s. Jonas Zinkus 
(tėvūnas).

kino židiniečius už ilgus atitarnautus 
metus ir mielai papasakojo kelis savo jaunų 
skautavimo dienų įvykius, prisimindamas 
kai kuriuos veidus susirinkusiųjų tarpe.

Sesė Elizabeta Veteikienė pasidalino 
savo prisiminimais iš karo metų, apie 
gyvenimą stovykloje Vokietijoje, kai dešim
tys tūkstančių DP “Dievo paukštelių” iš
vyko į Australiją, Angliją ir Ameriką. Kai 
kuriems gal ir žinoma ta istorija, tačiau vi
si, ypač jaunesni, įdėmiai klausėsi sesės 
žodžių, kurie kartais visus prajuokindavo.

Stebėjomės sesės nuostabia 
atmintimi.

Meninėje d alyje pasirodė 
sesė Tamara Vingilicnė, kuri 
vaizdžiai pristatė savo kūry
bos eilėraštį. Jis visiems la
bai patiko.

Sesė Irena Dudaitienė - 
“Židinio” kanclerė - per
skaitė daugelį atsiųstų pa
sveikinimų ir pakvietė pasi
sakyti ii- kitus. Žodžių ne
trūko, tačiau sveikinimų ir 
linkėjimų esmė ta pati: 

“...nuoširdžiai sveikiname 
“Židinį” 50 metų sukakties 
proga... Įvertiname jūsų 
meilę skautybei, Dievui, 
Tėvynei... prisidėjimą prie 
lietuvių skautų įsteigimo ir 
veiklos... nepaliaujamą pa
galbą, rūpestį, paramą jau
nesniems.... Dėkojame jums 
už dovaną (meilę skautybei 
ir Lietuvai) ir linkime “Židi
niui” dar ilgai gyvuoti”.

Su šiais žodžiais oficiali 
dalis pasibaigė ir prie kavu
tės su tortais dalyviai tarpu
savy tęsė prisiminimus.

Sesė K. R.

ALB Krašto Valdyba 2005-2006 m. Iš kairės: Linas Kubilius, Jonas Verbyla, Lucija Vai
čiulevičius, Romas Pocius (pirm.), Birutė Mikužienė, Ramūnas Dunda ir Romas Urmonas.

Nepavyko išpildyti visų priimtų rezo
liucijų dėl įvairių priežasčių. Pvz.:

1. Dėl ALB KV inkorparavimo buvo 
daug diskutuota su įvairiais asmenimis.

Padarytos išvados:
(a) ALB KV būstinė nėra pastovioje 

vietoje, o atskirų valstijų įstatymai kinta ir 
būtų sudėtinga suformuluoti bendras 
taisykles.

(b) Dėl inkorporavimo susietos išlaidos 
bei kasmetiniai formų pildymai.

(c) ALBKV neturi jokio turto arpini- 
gų. Be turto ir nurodomos banko sąskaitos 
būtų neįmanoma prašyti inkorporavimo.

(d) Tuo pačiu nenumatoma nauda, 
ypatingai dėl mažėjančio bendruomenių 
skaičiaus.

2. Archyvų sukauptos medžiagos per
vedimas į elektroninę kopiją pasirodė šiuo 
metu neaprėpiamas darbas. Visų pirma nė
ra asmens, kuriam galima būtų pavesti šį 
darbą. Be to, būtų labai sunku surasti 
reikalingų finansų (viršytų $100,000). Šis 
projektas reikalautų atskiro žmogaus 
kuris/i būtų pasiruošę lankyti tinkamus 
Archyvų Muziejaus kursus Canberroje. 
Mūsų pastangos ieškant kadidatų kitiems 
projektams perspaudą nesulaukdavo jo
kių atgarsių.

3. Australijos lietuvių pokarinė istorija 
(The History of Lithuanian Post World War 
II Migrants in Australia) - pagrindinis 
darbas, kuriam buvo skirta daugiau laiko 
ir įdėta pastangų surasti tinkamą žmogų.

(a) Po pirmo paskelbimo spaudoje - 
“Mūsų Pastogėje” ir “Tėviškės Aiduose” - 
nesulaukėme jokių atgarsių.

(b) Kai Romas Pocius buvo Sydnėjuje, 
užsiminė apie šį projektą prof. Vytautui 
Donielai. Jis pasiūlė dr. Liudą Apinytę- 
Popenhagen. Nedelsiant buvo su ja susi
siekta ir ji provizoriškai sutiko. Po to teko 
derinti jos pageidavimus su Australijos 
Lietuvių Fondo parama - finansine paskir
timi už atliekamą darbą.

(c) Dr. Liuda buvo atvykusi savaitei į

Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) maloniai visus kviečia į

Meto Popietę - javines Vtogtamų
per XXIV Australijos Lietuvių Dienas, Geelong Lithuanian

Community Centre, Pettit Park, Beauford Avenue, BELL POST HILL, VIC,
Šeštadienį, gruodžio 30 dieną, 1.30 - 4.00 vai. p.p.

• FLB Globėjo ir Pirmininko sveikinimai 2.00 vai.
Po to programoje pasirodys kviesti artistai ir bus rodomas filmas.

• Dainininkės -

• Akomponistas -
• Piano Solo -
• Šokio filmas -
• Pranešėjos - 

f ėjimas nemokomas! Maloniai praleiskit laiką! 
Susitikite draugus! Susidraugaukit su naujais! 

(Servuojami gėrimai)

Adelaidę. Ji apsistojo ALB KV pirminin
ko namuose. Jai buvo sudarytos galimy
bės apžiūrėti Australijos lietuvių archyvi
nę medžiagą, Imigracijos muziejų, Lobethal 
muziejų, kurio pradininkas buvo V Vanagas 
bei Adelaidės muziejų Lietuvių Namuose 
ir kitas jai reikalingas vietas.

(d) Jos progreso ataskaitos laiškai yra 
įtraukti į atskirą korespondencijos aplan
ką. Ji pateiks savo pranešimą Tarybos 
suvažiavimo metu Geelongc.

ALBKV išvykos:
1. Romas Urmonas (sekretorius) atsto

vavo ALB KV Tasmanijos Vasario 16-osios 
- Lietuvos Nepriklausomybės minėjime.

2. Romas Pocius (pirmininkas) lankėsi 
Sydnėjuje ryšium su „The History of 
Lithuanian Post War Migrants in Australia” 
knygos parašymu ir išleidimu.

3. Romas Pocius su žmona Lidija lan- 
kėsiSydnėjuje ir Canberroje ryšiumsu LR 
Prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmonos 
Almos viešnage Australijoje. Po to pasida
lino savo įspūdžiais per 5 EBI lietuvių radijo 
valandėlę.

4. Romas Pocius lankėsi Melbourne, Jis 
suorganizavo Australijos lietuvių atstovų 
posėdį prieš išvykstant į XII PLB Seimą.

5. Romas Pocius dalyvavo XII PLB 
Seime, Lietuvoje. Grįžęs kartu su žmona 
Lidija pasidalino įspūdžiais per minėtą 
radijo stotį.

Baigdamas norėčiau padėkoti visiems 
Valdybos nariams už jų a tskirus įnašus, ypač 
Romui Urmonui, kuris nepraleido nė vie
no posėdžio ir kruopščiai bei sąžiningai 
atliko sekretoriaus pareigas.

Ta pačia proga dėkoju prisidėjusiems 
atstovams į PLB Seimą, nes dalis išrinktų
jų palaipsniui atsisakė važiuoti. Pagal kvie
timą, XII PLB Seime Vilniuje sutiko daly
vauti Algirdas Šimkus, Stasys Šutas ir Li
dija Šimkutė-Pocienė. Pastarajai ALB KV 
dėkoja ir už kitą pagalbą bei jos atstova
vimą praėjusiais metais PLB Seime Tra
kuose, kurį aprašė “Mūsų Pastogėje”.

Aida Gogelytė - Petrulienė 
Janelie Kovacs 
Aldo Kovacs 
EglėAndrejevaitė 
Lietuvos Baleto Žvaigždės 
Ramona Ratas ir Jovita Starinskas

Musų Pastogė Nr. 49, 2006.12.13, psl. 5

5



Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Kur eini, “Dainava”?
Sydnėjuje gyvenu jau virš 50 metų. Per 

tų laiką aktyviai dalyvavau mūsų lie
tuviškame gyvenime ir veikloje. Nuo pat 
pirmųjų Lietuvių Namų įsikūrimo Rcd- 
ferne, Bankstowne, Lidcombe, o vėliau 
Lietuvių Klubo - Bankstowne buvau jų 
narys bei rėmėjas.

Pirmieji Bankstowno lietuviai 1954 
metais nusipirko čia didelį sklypą. Pra
sidėjo rinkimas pinigų, kuriuos labai 
gausiai aukojo Bankstowno ir kitų prie
miesčių lietuviai. Jau 1957 metais pačių 
tautiečių darbo talkos dėka buvo išpilti 
pirmieji būsimų Namų pamatai. Prcl. 
Petras Butkus juos pašventino, o šventini
mo akte buvo įrašyti ir tokie žodžiai: 
“Kad šie namai būtų mūsų vienybės 
simbolis ir kad juose būtų puoselėjama 
lietuviška dvasia, atnešta iš tolimos tėvy
nės Lietuvos.”

Pirmieji Namai, o vėliau Klubas tikrai 
pilnai atliko savo lietuviškąjį uždavinį ir 
apsilankęs juose pajusdavai tą lietuviš
kąją dvasią, tautinį jausmą ir vidinę šilu
mą. Visur vyravo lietuvių kalba. Namų 
sienos ir specialūs įrengimai buvo pa
puošti gražiomis Sydnėjaus chorų, tautinių

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė 

Jankutė

Tęsinys išMP nr. 
45.

Europos 
parkas, 
Europos 
centras

Devyniolika kilometrų už Vilniaus 
turistus traukia ir domina dvi ypatingos 
vietovės: prieš keletą metų Gintaro Ka
roso įsteigtas Europos parkas ir netoliese 
prancūzų geografų surastas - išmatuotas 
Europos centras.

Kalvelėmis banguojančiam beržyne 
netikėtai pamatai keistų skulptūrų para
dą: kur tik žvelgi - figūros iš akmens, iš 
medžio, metalo; surizgę vielos, viens ant 
kito sukelti akmenys, paslaptingi ženklai 
išdėstyti pievoj, vėjo judinami balionai, 
milžino fotelis, supintas iš plonų vielučių, 
grandioziška kiaušinio formos uolų eilė ir 
net visai realistiška sėdinčio policininko 
figūra! “Pažinkime šiuolaikinio meno 
pasaulį!”, - ragina parko lankstinukai ir 
lipinukai. Skulptūrų autoriai yra iš įvairių 
Europos kraštų ir iš Amerikos.

Man labiausiai patiko milžiniški ak
meniniai kiaušiniai. Tokių senosios liaudies 
bičiulis aitvaras nebūtų įstengęs išperėti. 
Nebent prieš 60 mln. metų čia klampinėję 
dinozaurai.

Dėmesį traukia ir nedidelė piramidė, 
aplink kurią kompaso rate surašyti didieji 
Europos miestai, net ir Naujosios Zelan
dijos Wellington, ir jų nuotoliai nuo Europos 
centro, kuris, lietuvių pasididžiavimui, yra 
čia, 19km nuo Vilniaus! Tuo tarpu Atėnai 
-1,882 km., Paryžius - l,7O5km., Londo
nas - 1,730 km., Madridas - 2,674 km., 
Roma - 1,724 km., Wellington - 17,310 
km., Maskva - deja, per arti! Tik 801 km.!

Už Europos parko, čia pat ir
Europos centras!

Ant dailios kalvelės - stulpas su
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šokių grupių nuotraukomis, lietuvių dai
lininkų paveikslais ir sportiniais trofėjais. 
Visa tai apsilankiusiems svečiams rodė, 
kad čia yra ne kokios kankinės, bet gar
bingos lietuvių tautos atstovai, turintieji 
garbingą praeitį su savo iškiliaisiais me
no, kultūros ir sporto atstovais.

Lygiai taip pat lietuviška virtuvė, nors 
jos pagrindinės virėjos ir keitėsi, visuo
met buvo mūsų pasididžiavimas. Jos la
bai puikiai vaišino mus skaniais lietu
viškais valgiais, ypač per iškilmingus 
renginius bei balius.

Metams bėgant, ypač retėjant mūsų 
vyresniajai kartai. Klubo narių skaičius 
mažėjo, šeštadienių baliai beveik visai 
išnyko. Retėjo lankymasis Klube, nors į 
lietuviškus renginius, ypač sekmadien
iais, žmonių susirinkdavo daug.

Pats Klubo pastatas vis reikalavo tai 
mažesnių, tai didesnių remonto darbų. 
Visuotiniame narių susirinkime Klubo 
Valdybai išsamiai paaiškinus esamą pa
dėtį, buvo nutarta Lietuvių Klubą par
duoti Tai buvo padaryta gaunant nemažą 
sumą pinigų. Valdyba surado naują vietą 
tame pačiame Bankstowne ir buvo nu
pirkta naujoji patalpa. Po visų modernių 
ir gražių įrengimų Klubo kasoje liko apie 
milijonas dolerių. Tikrai puiku! Visi su 
nekantrumu laukė, kada naujas Klubas, 
pasilikęs senųjų Bankstowno Namų “Dai
nava” vardą, atsidarys ir vėl taps mūsų 
lietuviška šventove.

Pagaliau atsivėrus Klubo durims, pra

žvaigždžių vainiku, angliškas/lietuviškas 
užrašas: Europos Geografinis Centras. 
Aplinka dar tebetvarkoma. Atrodo, bus 
įrengta mašinoms pastatyti aikštelė, iš
vedžiota daug takų. Bet eilė ES vėliavų jau 
plazda vakaro vėjely. Kažkas, gal žmogiška 
tuštybė, gal keistenybių trauka, bet ypatin
gos vietovės padaro ilgai išliekantį įspūdį- 
aha! ir aš čia buvau - mačiau - apžiūrėjau!

Dar viena vieta, kuria Vilnius gali 
pasigirti, o vilniečiai pasidžiaugti tai —

Belmonto parkas
prie Vilnios (Vilnelės) upės. Senovėje 

Vilnia buvo energijos šaltinis. Čia jau XIV 
a. buvęs Vilniaus pramonės lopšys: mies
to dirbtuvės ir malūnai. O vėliau čia įsikū
ręs Leonlškių dvaras 1536 m. įsigijo Žy
gimanto Senojo privilegiją vadintis poli- 
varku ir leidimą stalyti vandens malūną. 
Pradžioje tai buvo medinis malūnas, aplink 
jį ūkio pastatai karčiama ir bravoras. 1838 
m. prancūzas Karolis dc Vim čia pasista
tydino mūrinį malūną ir daugiau įvairių 
pastatų. Ilgi; metų eilėje šios vietos sa
vininkai keitėsi, bet prigijo jai prancūziš
kas Belmonto vardas. Vandens malūnas, 
tobulinamas užtvankomis, kanalais, regu
liavimo įrangomis veikė net iki 1940 m. 
Po II pasaulinio karo ir malūnas, ir jo 
aplinka buvo apleisti, nenaudojami, kol 
2001 - 2003 m. čia Vilniaus ir kitų aplinki
nių parkų administracijos įkūrė šį Bel
monto parką. “Belmontas - pramogų ir 
poilsio centras!” skelbia pardavinėjami 
atvirukai. Pramogautojų čia daugiau, kaip 
poilsiautojų, nes vilioja gausybė restoranų: 
senoviškų su paluby sukabintom puo
dynėm, mediniais suolais ir “liktarnom”, ir 
labai ištaigingų ne tik apstatymu, bet ir 
išvaizda. Vienas jų apvalus lyg kokia kinų 
pagoda, lyg iš erdvių nusileidęs UFO - 
skraidanti lėkštė.

Senieji Belmonto pastatai yra restau
ruoti, atskiros salės apstatytos XIX a. 
pradžios baldais. Yra įvairių rinkinių: 
medžioklės trofėjų, liaudies buitinių ra
kandų bei dailės dirbinių. Poilsiautojams 

_čia yra ką veikti: galima pasivaikščioti 
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dėjome mes jame lankytis. Klubo vidus ir 
visi modernūs įrengimai labai gražūs ir 
nauji. Tačiau, įėjus į vidų ir pabuvus il
giau, visiškai nepasijunti, kad esi Lietuvių 
Klube. Nepajunti tos lietuviškos dvasinės 
šilumos, kurią jausdavai anksčiau, kad ir 
prastesniuose Lietuvių Namuose, Banks
towno Lietuvių Klube. Trys Klubo vado
vai (manager and two supervisors) yra 
portugalai, barmenės taip pat ne lietuvės, o 
virtuvėje dirba vienas australas ir vienas 
lietuvis. Gaila tik, kad lietuviški valgiai, 
bent pradžioje, buvo prastoki (tikimės, kad 
pagerės).

Visos Klubo sienos tuščios, o galėtų 
būti papuoštos mūsų iškiltųjų "Dainos” 
choristų, tautinių šokių grupių, sportinin
kų nuotraukomis bei lietuvių dailininkų 
paveikslais, parodant kad ir mes turime savo 
tarpe garsių žmonių. Vien priekyje ant 
sienos stilizuotos “Vyties” tikrai neužten
ka. nes ne visi žmonės, ypač jaunimas, žino, 
kas tai yra.

Pagaliau lapkričio 25 dieną įvyko Ati
darymo balius. Gražiai pasipuošę žmonės, 
daugiausiai lietuviai, atvyko į Atidarymo 
balių. Viskas iškilminga ir gražu. Maistas 
gana geras, gėrimai - pradžioje nemokamai 
muzika jaunatviška. Pradžioje - ir nuotai
ka buvo pakili. Susitikom su jau seniai 
matytais draugais ir atrodė, kad balius 
bus puikus. Numalšinus pirmąjį troškulį ir 
alkį. Klubo Valdybos pirmininkas pradėjo 
savo atidarymo žodį, visus pasveikinda
mas ir pristatydamas keletą garbės svečių. 
Jis gana išsamiai papasakojo apie Banks
towno Lietuvių Namų, vėliau - Klubo 

Visų vilniečių keliai veda į poilsingą Belmonto parką.

dailiai išvedžiotais takais (juos puošia 
liaudiškos medžio skulptūros), pereit per 
septynis lieptus, pasižiūrėti į didžiausią 
Lietuvoje vandens ratą, pasiklausyti kriok
lių ir kriokliukų šniokštimo, fontano šna
rėjimo. Lankytojų Belmontui netrūksta, 
tačiau nėra triukšmingos minios.

Belmonto parkas organizuoja ir įvai
rius pobūvius, pramogas, šventes ir net 
pažintines keliones po Vilniaus apylinkes.

Visiems pavargusioms Vilnių belan
kant, verta užsukt į šį įdomų, poilsingą 
kampelį, kuriame dailiai, be “ginčų” susi
lieja XIX amžius su XXI-muoju. O man 
dabar jau laikas j

Kauną
Labai nauju ir gerai išvėsintu autobusu 

kelionė trumpa. Kaune tas pats šutinantis 
karštis, nežiūrint, kad priemiestis, kuria
me pas tetą apsistojau, vadinasi-Šiaurės! 
Teta, kaip ir daugelis mano giminių bei 
draugų gyvena tuose dar sovietinės sta
tybos vadinamuose daugiabučiuose, niūrias 
kareivines primenančiuose pilko cemento 
statiniuose. Oro vėsinimo įrangų čia nie
kas neturi Lietuvos klimate, gal ir nereikia, 
išskyrus šią ypatingai karštą vasarą.

Negalėdama užmigti, mudvi su teta 
sėdim balkone besidalindamos labai 

kūrimąsi. Pasveikinus ir pakalbėjus ang
liškai (kaip ir turėjo būti padaryta), dau
gumas lietuvių tikėjosi ir laukė, kad pir
mininkas bent keliais žodžiais lietuvius 
narius bei svečius pasveikins ir lietuviš
kai, tačiau to nebuvo. Jis tik pakvietė LR 
Garbės generalinį konsulą atidaryti naują 
mūsų Klubą. Konsulas savo kalboje pa
pasakojo apie šių Namų ir Klubo kūri
mąsi, kalbėdamas irgi tik angliškai, ir taip 
pat nors keliais lietuviškais žodžiais nc- 
pasveikinęs savo tautiečių savame lietu
viškame Klube. (Vėliau girdėjosi, kad 
vadovybės buvo pasakyta kalbėti tik 
angliškai.)

Paskutinis sveikintojas buvo vienas iš 
pirmųjų Namų steigėjų Anskis Reisgys, 
kuris pabaigęs savo anglišką žodį, pasvei
kino visus ir lietuviškai, už tai susilauk
damas svečių plojimų.

Atidarius naują Klubą vadovai sakė, 
kad dabar jis yra ir australų klubas, ir rei
kia taikytis prie jų. įtraukiant juos Klubo 
nariais. Norint tai geriau padaryt, reikėjo 
ir visus darbuotojus samdyti australus, nes 
tiek lietuviai, tiek portugalai, jų atžvilgiu 
esam vis vien užsieniečiai. Australai 
mieliau eis j šalia esančius RSL ir Sporto 
klubus, kai mūsų pagrindiniai lankytojai 
- kaip buvo taip ir bus - lietuviai.

Baigiant noriu pasiūlyti mūsų direk
toriams ir Klubo pirmininkui kad dar ne 
vėlu šį gražų Klubą padaryti lietuviškes
nių, ir kad pirmųjų Bankstowno Namų 
statytojų noras ir svajonė - lietuviška dva
sia, atnešta iš mūsų tėvynės Lietuvos - bū
tų ir dabar čia puoselėjama. □

Europos parkas - žiūrovo pažintis su Eu
ropos menininkų kūryba.

skirtinga mudviejų gyvenimo lemtim. Ma
no didžioji gyvenimo dalis Amerikoj, jos - 
tremty, už to ežero Baikalo - žemės galo, 
kaip anuomet caro tremtiniai dainuodavo 
apie Uralą.

Teta turi nemažą biblioteką: tremtinių, 
kalinių prisiminimai dienoraščiai, poezija. 
Vartom tas knygas ir prisimenam Dianą 
Glemžaitę, garsiąją Aukštaitijos partizanę, 
buvusią Kupiškio gimnazijos mokinę.

Tęsinys kitame MP nr.
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LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
PUBLISHERS Of Australian Lithuanian Weekly “Our Haven” 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at June 30,2006
2006 2005

ACCUMULATED FUNDS $ $
Members’ Entrance Fees 5 075 5 075
General Funds 120 420 127 662

125 495 132 737
REPRESENTED BY:
NON-CURRENT ASSETS 
Plant & Equipment 4 465 6 770

l ess: Accumulated Depreciation 2 579 4 037
1886 2 733

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 2 574 1016
St. George Bank 56 372 53 660
Commonwelth Bank 7 276 2 205
Lithuanian Co-op Credit Society “Talka” 70 407 82 366

136 629 139 247
TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions “Our Haven” 6 532 8 669
Advertising Charges 1554 1953

8 086 10 622

TOTALCURRENT ASSETS 144 715 149 869
TOTAL ASSETS 146 701 152 702

LESS. CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 5104 4 882
Subscriptions Paid In Advance 16 102 15 083

' 'f . 21206 19 965

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES $125 495 $132 737

LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
statement of Financial Performance tor the Period Ended June 30,2006

2006 2005
REVENUE $ $
Subscription “Our Haven” 39 036 40 619
Advertising Revenue 2 959 3 659
Interest Received 6 694 6 765

148689 $ 51 043
EXPENSES
Editors Remuneration 17 100 16 328
Typesetting 4127 4 065
Administration & Despatch 6 495 5 759
Postage 14144 13 952
Printing materials 166 328
Printing Costs 22 042 22 172
Office & Related Expenses 1548 2 228
Telephone 698 906
Internet 910 555
Insurance - Workers’ Compensation 600 600
Repairs & maintenance — 271
GST 371 3
Depreciation 847 593

69 048 67 760

EXPENDITURE IN EXCESS OF REVENUE 20 359 16717
$48 689 $ 51 043

ACCUMULATED FUNDS
Balance at beginning of Period 
Plus: Donations; Bequests,

132 737 128 160

Fund Raising Activities , 13 117 21 269

Plus: New Member Fees 25
145 854 149 454

Less: Trading Deficiency 20 359 16 717
BALANCE AT END OF PERIOD . $ 125 495 $ 132 737

Aft A Bronei Linas
mirus, reiškiu gilią užuojautą Lilei Požemėnienei, Robertui ir Rimui Linams

bei jų šeimoms.
Ona Maksvytienė

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.Tigani.

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

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

taitė, A.Šimkus, S.Lipšienė ir L.Bungarda.
Išgirsite feljetonus, poeziją ir kitus trumpus kūrinėlius, sukurtus pačių skaitovų, 

įėjimo kaina: $10.

I
0

XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006 

Meno ir Tautodailės
Parodos

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

paveikslų dydžio, tačiau prašome, kad jie nebūtų didesni kaip 100 cm x 140 cm.

Town Hall. Naujas adresas:
Virginia Tbdd Centre, 9 Clarence Street, West Geelong, 3218.
Kaip ir anksčiau reklamuota, paveikslai turi būti pristatyti į Virginia Todd Centre n< 

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

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

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

bendra tema - $200, lietuviška tema - $200, jaunimo kategorijoje iki 18 metų - $100
Meno Parodai formas galima gauti per website www.geelonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horsboe Bend Road, Torquay, Vic.3228

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

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

arba po pietų Melbourno Lietuvių Namuose. Mclbourno

URGENT IĮjjĮ
JAUNIMO VAKARAS

REGISTRATION CLOSES FRIDAY, 15 DECEMBER“■’ll!-j

A^A Arvydui Barzdžių!
iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame seserims Jūratei ir Nijolei bei 

visiems artimiesiems.
Irena ir Algis Dudaičiai

Mirus mylimam broliu i

Aft A Arvydui Barzdžiui„
gilaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame Jūratę ir Nijolę bei jų šeimas.

Milda Bukcvičicnė ir Arminas Šcpokas

Sydnėjaus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje 
parduodamas sklypas. Kapo numeris 319. Dėl kainos skambinti 
tel.: 9727 3131. ,;
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Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Eumarella
Scout Camp, Great Ocean Road, Anglcsca, Victoria. Melways 
ref. Map 196 K2.

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

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

s.v. Rimą Strungą tek: 0416 184148

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

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 LVI Sporto Šventę Gcclong’c - gruodžio 28 dieną, 2 vai. po pietų, salėje šalia 
Gcelongo Lietuvių Namų, Pcltitt 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 Luscombc,
PO. Box 7021, West Geelong, 3218. e-mail: i_luscombc@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 Sidnėjaus,
ir kartu iškilmingai atšvęs XXIV Australijos Lietuvių Dainų Šventę 

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

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

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.

Mondays are tafe 
student and Bankstown Centro 
shopping centre statfdays. We are 
offering a pie (with sauce), a 
schoonerofbeerorglassofwineand • 
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 j 

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 j 
commences at 7:30 pm. Children welcome.

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

Friday nights - entertainment from 7 pm, soloists ■ 
performing popular Latin, POP and modern Rnb and Jazz dance tracks.

Saturdays - from 1pm registrations commence for Tempt- 1 
alion Poker tournament. This commences Saturday, Dec. 2“d. $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. 1 
Restorano - kavinės “Europa'' ' šeimininkai Algis ir Garry taip J 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo 12 vai. iki2.30 p.p. ir nuo 5.30 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.

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

Kalėdinę
Klubo narių vaikams.
Programoje -daugpramogų ir,žinoma, dovanos!
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 išspausdintų 
neteisingų informacijų, jog kiekvieno vaikučio registracija Kalėdinei Eglutei 
kainuos $5. Iš tiesų už šių sumų galite užregistruoti visų šeimų.

Raųjų HTetų balius Geelong’e
Naujų Metų sutikimo balius įvyks Geelong West Town Hall, 153 Pakinglon 
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,
eddiek@pipeline.com.au iki gruodžio 20 dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio 17 dieną, J 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Tai;

Kalėdiniai pietūs 
GanGerroje

Primename Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariams, kad pietūs 
Kalėdų proga įvyks sekmadienį, gruodžio 17 d., 12.30 vai. p.p. Yowani Club, 
Lyucham. Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis tek: 6288 6283 
iki gruodžio 12 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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

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.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 Icidėjij nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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