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Pavasario kavinė su “Daina”

Šių metų rugsėjo 2 dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” įvyko koncertas “Pavasa
rio kavinė su “Daina””. Tado Žilinsko nuotraukoje - scenoje Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”. Plačiau apie koncertų skaitykite “M.R” psl.3.

Prof. Landsbergis nepritaria referendumui

A,K,a™n^’Lietuvos įvykių apžvalga

Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis, 
baimindamasis nedidelio 
gyventojų aktyvumo per 
planuojamą referendumą 
dėl dvigubos pilietybės, 
įspėja, kad jis gali žlugti, o 
antroji pilietybė užsienio 
lietuviams todėl būtų „kirs- 
te nukirsta”. Kad dėl dvi
gubos pilietybės būtų su
rengtas referendumas, pa
siūlė ir Seimo darbotvarkei
užregistravo socialliberalų lyderis Ar
tūras Paulauskas. Pagal šį siūlymą, refe
rendumas būtų pravedamas kitąmet kartu 
su rinkimais į Seimą.

V Landsbergio įsitikinimu, yra didelė 
tikimybė, kad balsuoti ateis tiek rinkėjų, 
kiek paprastai ateina į rinkimus - maždaug 
pusė. „Pilietinės arba alinės mažumos at
stovus įScimą išrinks, o 49 ar mažiau pro
centų viso elektorato tegavęs referendu
mas ims ir neįvyks”, - įspėja jis ir priduria: 
“Gal toks ir sumanymas. Jau bene du kar

tus girdėjom apie negaty
vaus referendumo sumany
mą. kai iniciatorių tikslas 
buvo - kad neįvyktų. Pavyz
džiui, dėl narystės NATO”. 
Po to esą būtų buvę aiški
nama, kad tauta nenori, to
dėl neatėjo balsuoti. „Bet 
tada Seimas nesukvailiojo 
ir žmonės nepasirašinėjo. O 
dabar neįvykęs referendu
mas reikštų, kad antroji 
pilietybė užsienio lietuviams

kirste nukirsta”, - sako jis..
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius 

Kubilius jau anksčiau yra pareiškęs, kad 
iniciatyva rengti referendumą dėl dvigu
bos pilietybės gali baigtis tuo, jog Lietu
voje gyvenantys rusakalbiai įgis dvi pi
lietybes ir Maskva galės paprasčiau ginti 
savo interesus. Juk Artūro Paulausko siū
lymu, referendumui būtų pateiktas tik 
toks sakinys „Pritariu, kad Lietuvos 
Respublikos pilietis gali būti ir kitos vals
tybės piliečiu“. □

“Lietuvos aidui” - 90
Prof. V.

Landsbergis: 
pavojai Tėvynės 

sąjungai
Šeštadienį, rug

sėjo 8 d., vykusiame 
Tėvynės sąjungos 
Tarybos posėdyje 
nemažai kritikos 
išsakyta dabartinės 
partijos vadovybės 

atžvilgiu. Posėdyje kalbėjęs partijos gar
bės pirmininkas prof. Vytautas Landsber
gis tvirtino, kad partija yra patekusi į 
stagnaciją ir klimpsta vis giliau i politinę 
pelkę. Tėvynės sąjungos pozityvaus akty
vumo nesijaučia ir net susidaro įspūdis, kad 
Lietuvoje paprasčiausiai nėra opozicijos.

Vytautas Landsbergis taip pat ragino 
principingai ir griežtai reaguoti Į Kęstučio 
Masiulio žodžius, kuris, duodamas inter
viu “Kaimo dienai”, itin nepagarbiai kal
bėjo apie Prezidentą Valdą Adamkų. Pa
sak V. Landsbergio, dabartinėje situaci
joje priešstata su prezidentu yra kenks
minga. Politikas neatmetė galimybės, jog 
yra jėgų, bandančių tyčia supriešinti kon
servatorius irprezidentą.

Gal pagaliau bus dešiniųjų 
koalicija

Šeštadienį, rugsėjo 8 d., vykusiame kon
servatorių tarybos posėdyje buvo pareikš
ta, kad Tėvynės Sąjunga (konservatoriai) 
mielai priimtų mažesnę Lietuvos krikš
čionių demokratų partiją (LKD) bent iki 
Seimo rinkimų.

“Apie susijungimą kalbėta jau prieš 
savivaldybių rinkimus, tačiau aiškaus 
sprendimo nebuvo. Dabar jau patys krik
demai atėjo ir pasiūlė, prasidėjo konsulta
cijos. Oficialiai apie susijungimą galėsime 
pradėti aiškiai kalbėti, kai abi pusės jau 
žinos, kad jungsimės. Tai turi vykti iki 

rinkimų. Jei nepavyks, tai gal rasime ki
tas bendradarbiavimo formas “, - kalbėjo 
konservatorius R.Dagys.

Tuo tarpu konservatoriai atsargiau ko
mentavo Tautininkų partijos norą įsilieti j 
jų partiją. Tarybos posėdyje pasigirdo 
siūlymų, jog pirmiausia reikia sutarti su 
krikdemais.

“Tautininkų partijoje paveldo yra vi
sokio ir nelabai gero, tai su jų partija jo
kios kalbos negali būti, nes yra tik pava
dinimas. Tautininkai gretinami su patrio
tizmu, o išties juk jie puldinėjo mus, kai 
agitavome už Europos Sąjungą, aiškino, 
kad reikia pakibti beorėje erdvėje” - po
sėdyje kalbėjo buvęs ilgametis konserva
torių lyderis prof. Vytautas Landsbergis.

Apie 4,000 narių turintys LKD yra 
neparlamentinė partija, tačiau savivaldy
bių tarybų rinkimuose šį pavasarį suge
bėjo pelnyti daugiau nei 5% rinkėjų 
pasitikėjimą. Konservatoriai Seime turi 25 
vietas. Reikia tikėtis, kad pagaliau gal 
sugebės lietuviškos dešiniųjų partijos su
daryti didesnę opozicinę koaliciją.

Konservatoriai neberems 
Vyriausybės

LRT (Lietuvos Radijas ir Televizija) 
praneša, jog Tėvynės sąjungos prezidiu
mas nusprendė, kad konservatoriai nebe
rems socialdemokrato Gedimino Kirkilo 
vadovaujamos mažumos Vyriausybės. 
Pasak konservatorių lyderio Andriaus 
Kubiliaus, labiausiai jų netenkina Vyriau
sybės abejingumas korupcijai.

“Mes sakome, kad nėra prasmės pra
tęsti tokius susitarimus, kokius buvome 
pasirašę praėjusių metų liepą ir gruodį. 
Šiandieninėje situacijoje susidaro vaizdas, 
kad valdančioji koalicija gali rasti ir kitų 
partijų paramą. Ypatingai nuvylė Vyriau
sybės negebėjimas ryžtingai kovoti su 
korupcija tiek reguliuojat dujų kainas, tiek

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Rugsėjo 6-ąją sukako 90 me
tų, kai pasirodė pirmasis “Lietuvos aidas”. 
1917-aisiais, kai Vilnius dar buvo oku
puotas vokiečių. Pasirodęs laikraštis tapo 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šaukliu.

“Dvejus metus varžė karo aplinkybės 
viešąjį lietuvių spaudos žodį. Pagaliau 
mūsų krašto gyvenimo sąlygos tiek at
simainė, kad tapo galima leisti “Lietuvos 
aidą”. (...). Nepriklausomos, savarankiškos 
Lietuvos geisti mes turime teisės ir tautų 
liuosybės vardu”, - įžanginiame redakci
niame straipsnyje rašė pirmasis vyr. 
redaktorius Antanas Smetona.

Laikraštis ėjo 1917-1918 m. Vilniuje ir 
1928-1940 m. - Kaune. Iki 1918-ųjų pa
baigos jis buvo oficialus Lietuvos Tarybos 
organas. 1918 m. vasario 19 dieną jame 
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės 
aktas. Buvo skelbiami oficialūs kuriamos 
Lietuvos valstybės ir Vyriausybės nutari
mai, įstatymai, atsispindėjo Lietuvos po
litinis, ekonominis ir kultūrinis gyveni
mas. užsienio įvykiai. Ėjo du, vėliau - tris

Lėktuvo avarija prie Vilniaus
48 keleiviai, rugsėjo 12 dieną skridę 

iš Kopenhagos j Palangą, pasijuto gimę 
po laiminga žvaigžde, kai aviakompa
nijos “Scandinavian Airlines” (SAS) 
lėktuvas dėl važiuoklės gedimo avariniu 
būdu nusileido Vilniaus oro uoste.

Kad kažkas negerai, keleiviai paste
bėjo prie pat Palangos, nes aiškiai buvo 
matyti, kad ant dešiniojo sparno pritvir
tinta važiuoklė nevisiškai išsiskleidė. 
Lėktuvas ėmė sukti ratus aplink oro 
uostą, o po septintojo rato keleiviai su
žinojo, kad nuspręsta leistis Vilniuje.

Jiems liepta persėsti į vietas lėktuvo 
priekyje ir gale. Jie buvo perspėti leidžian
tis susiriesti ir užsidengti rankomis galvas, 

kartus persavaitę.
Lietuvos vyriausybei keliantis į Kauną 

leidyba 1918 metų gruodžio 31 dieną 
nutrūko. Išėjo 214 numerių.

Kaune leidyba atnaujinta 1928 metais. 
“Lietuvos aidas” išėjo vietoj laikraščių 
“Lietuva” ir “Lietuvis”. Jis tapo Lietuvos 
tautininkų sąjungos ir Lietuvos vyriausy
bės oficiozu. Populiariausio Lietuvoje 
dienraščio tiražas tuomet siekė apie 90,000 
egzempliorių.

Atkūrus nepriklausomybę, “Lietuvos 
aidas” nuo 1990 metų gegužės 8-osios vėl 
leidžiamas Vilniuje. Iš pradžių laikraštis 
ėjo kaip Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos ir Lietuvos Ministrų Ta
rybos leidinys, vėliau buvo privatizuotas. 
Leido priedus “Šiaurės Atėnai”, “Auto- 
birža”, “Kauno žinios”, “Šeštadienis”. Nuo 
2001 melų dienrašts išeina 6 kartus per 
savaitę ir jį redaguoja Algirdas Pilvelis. 
“Dabar turiu vieną tikslą - kurti ir nešti 
teisingą žodį, sėti demokratinę vienybę 
lietuvių tautoje”, - rašo jis jubiliejiniame 
numeryje. □ 

įsiremti į priekines sėdynes. Perspėjimas 
nuskambėjo dar kartą salone užgesus 
šviesoms.

“Pasidarė nejauku. Pajutome, kad ratai 
kaip paprastai palietė žemę, o lėktuvas 
pasviro, nes lūžo šasi. Išgirdome raginimą 
skubiai palikti lėktuvą. Jis buvo pasviręs 
tiek, kad pro avarinius išėjimus lengvai 
išlipome be laiptelių. Buvo pasakyta bėgti 
kuo toliau”, - sake vienas keleivis.

Aukų nebuvo. Bėdos dėl šių lėktuvų 
važiuoklių - ne naujiena SAS bendrovei. 
Maždaug prieš 10 dienų tokio tipo lėk
tuvas Palangoje dėl važiuoklės gedimo 
turėjo išlaipinti keleivius ir grįžti j Ko
penhagą tuščias. □
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♦ Rugsėjo 10 d. 
iš pareigų atsi
statydino Queens
land Valstijos 
premjeras Peter 
Beattie, šias pa
reigas ėjęs nuo 
1998 metų. Nau
joji premjerė Anna 
Bligh yra pirmoji 
moteris Queens

land Valstijos premjerės pareigose.
♦ Rugsėjo 10 d. po 7 metų tremties j Pa
kistaną grįžo buvęs ministras pirmininkas 
Nawaz Sharif, generolo Musharraf nu
verstas 1990 metais. Išskrisdamas iš Lon
dono Nawaz Sharif tvirtino, kad tuoj už
baigs prezidento Pervez Musharraf val
dymą laimėdamas rinkimus. Po kelių va
landų konfrontacijos Islamabado oro uos
te Nawaz Sharif buvo policijos suimtas ir 
tuoj ištremtas į Saudi Arabiją. Policija pa
naudojo ašarines dujas norėdama išsklai
dyti Sharif šalininkų minią (apie 700 žmo
nių), bandžiusią prasiveržti pro policijos 
užtvarą 3 km nuo oro uosto.
♦ Rugsėjo 11 d. mirė filmų artistė Jane 
Wyman, sulaukusi 90 metų amžiaus. Ji 
buvo pirmoji būsimo JAV prezidento Ro
nald Reagan žmona, vėliau su juo išsiskyrė. 
Ji ypač išgarsėjo kurčios nebylės moters 
rolėje filme “Johnny Belinda”, už kurią 
buvo apdovanota “Oskaru” 1948 m.
♦ Rugsėjo 11d. Rusijos karinė vadovybė 
paskelbė, kad Rusija sėkmingai išbandė 
galingiausią nebranduolinę bombą, žymiai 
stipresnę už panašaus principo JAV nau
dojamą termobarinę bombą. Šio tipo bom
bos sprogdamos naudoja atmosferoje 
esantį deguonį, joms nereikia deguonies 
junginių bombos užtaise.
♦ Rugsėjo 12 d. Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin nominavo savo artimą ben

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ir nagrinėjant “Dujotekanos” įtaką valsty
bės reikaluose”, - aiškino A. Kubilius.

Konservatorių ir socialdemokratų nuo
monės dažnai nesutapdavo ne tik dėl 
Valstybės saugumo departamento veiklos 
tyrimo ir jo rezultatų įgyvendinimo, bet ir 
dėl dujininkų pelnų reguliavimo, aukštojo 
mokslo reformos ir kt. Partijų susitarimo 
dėl paramos Vyriausybei galiojimas bai
gėsi rugsėjį.

Lietuvoje studijuojančius 
baltarusius persekioja KGB 
Iš Minsko išvyto ir Vilniuje prisiglau- 

dusio universiteto studentai vis dažniau 
atsiduria Baltarusijos KGB akiratyje, 
pranešė LTV “Panorama”. Po vasaros 
atostogų Baltarusijoje grįžtantys jaunuo
liai pasakoja turį problemų kertant Lie
tuvos-Baltarusijos sieną. Europos humani
tarinio universiteto vadovybė apklausas ir 
kratas pasienyje vadina bauginimu.

Studentė iš Baltarusijos nuo televizijos 
kamerų slepia veidą, nes nebenori dar kar
tą sulaukti kvietimo i Baltarusijos saugu
mo struktūrų, kuriose jau buvo apklausta.

“Jie domisi universitetu: kaip jis veikia, 
kiek studentų, kokios jų pavardės, kokios 
dėstytojų pavardės, ko mokomės. Taip pat 
buvo susirūpinę, ar bendraujame su lie
tuviais ir kaip jie nusiteikę nišų atžvilgiu. 
Klausė, ar bendraujame su užsieniečiais, 
apie ką su jais kalbamės, koks mano požiū
ris į politinę situaciją“,-pasakojo baltaru
sė Anastazija, studijuojanti Lietuvoje.

Studentai sakė grįžę tėvynėnnc tik bu
vę kviesti pasišnekėti į Saugumo struktū
ras, bet ir patyrę, ką reiškia krata ar net daik

dradarbį Viktor Zubkov naujuoju Rusijos 
min. pirmininku. Jis pakeis pareigose Mi- 
chail Fradkov, kurį Vladimir Putin atleido 
sugrįžęs iš APEC konferencijos Sydnėjujc. 
Viktor Zubkov iki šiol vadovavo Rusijos 
Federalinei finansų priežiūros tarnybai. Jis 
padėjo Vladimir Putin sužlugdyti Michael 
Chodorkovsky, Boris Berezovsky ir kitų 
turtuolių sukurtas pramonės imperijas.
♦ Rugsėjo 12 d. Filipinų teismas baigė 
svarstyti 6 metus trukusią bylą, kaltinant 
buvusį Filipinų prezidentą ir populiariau
sią Filipinų filmų artistą Joseph Estrada 
korupcija. Jis pripažintas kaltu paėmęs 
kyšių už virš 100 mln. dolerių Australijos 
valiuta. Jis nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 
Joseph Estrada neprisipažįsta kaltu.
♦ Rugsėjo 12 ir 13 dienomis stiprus že
mės drebėjimas sugriovė šimtus pastatų 
Padang ir Bcngkulu miestuose Sumatros 
saloje Indonezijoje. Du pagrindinius dre
bėjimo smūgius sekė bent 40 didelių ša
lutinių smūgių. Žuvo bent 13 žmonių, ke
li šimtai sužeistų. Žemės drebėjimo židi
nys buvo Indijos vandenyne prie Sumat
ros salos.
♦ Rugsėjo 12 d. staiga atsistatydino Japo
nijos ministras pirmininkas Šinzo Abe. Se
kančią dieną jis buvo paguldytas j ligoninę 
dėl sunkiaus vidurių negalavimo. Japoni
jos parlamentas balsavimu išrinks naują 
ministrą pirmininką rugsėjo 23 d.
♦ Rugsėjo 13 d. al-Qaeda organizacija 
Irake nužudė įtakingą šeiką Abdul Sattar 
abu Risha, susprogdindami bombą prie jo 
namų Ramadi mieste. Šeikas buvo įkūręs 
Anbar Gelbėjimo Tarybą, kuri padėjo JAV 
kariams išvalyti Anbar provinciją nuo te
roristų.
♦ Rugsėjo 16 d. Phuket saloje Tailande
sudužo ir užsidegė per smarkų lietų nusi
leisdamas keleivinis lėktuvas. Žuvo 88 
žmonės. □ 

tų konfiskavimas pasienyje. Daugelio nuo
mone. jie KGB dėmesio sulaukia todėl, 
kad yra Minske nepageidaujamos demok
ratinių jėgų remiamos mokslo įstaigos 
auklėtiniai.

Baltarusiškoji paranoja išties egzistuo
ja - daugelis bijo, tačiau pamažu pripranti, 
nebesi įsitempęs - supranti, kad bet kada 
gali nutikti kažkas nemalonaus ir stengie
si tam nusiteikti“, - dėstė studentė Olga.

Studentai režimo aukomis tapo 2004 
liepą, kuomet Baltarusijos valdžia iš vie
nintelės nevalstybinės mokslo įstaigos 
šalyje atėmė licenziją ir apkaltino anti
valstybine veikla. Minsko ruporai, pasak 
Europos humanitarinio universiteto va
dovybės, tęsia puolimą prieš prieglobstį 
radusius Lietuvoje. Baltarusijos naujienų 
agentūros “BELTA” pranešime 2007 m. 
birželį rašoma, jog “Europos humanita
rinio universiteto veikla nukreipta daryti 
žalą Baltarusijos Respublikos interesams 
politinėje, humanitarinėje ir informacinėje 
sferose, juo taip pat naudojasi užsienio 
valstybių specialiosios tarnybos ir su jomis 
susijusios organizacijos bei asmenys, 
vykdydami neteisėtą veiklą mūsų šalies 
atžvilgiu”. Baltarusijos specialiųjų tarnybų 
dėmesio sulaukia ir dėstytojai. Vienas jų 
neteko darbo valstybiniame universitete lik 
todėl, kad dėstė ir Europos humanita
riniame universitete Vilniuje.
Šiluvoje - sv. Misios uz Lietuvos 

kariuomenę
Rugsėjo 11-oji Šiluvos atlaiduose ski

riama šalies kariuomenei. Už ją popietę 
buvo aukojamos Šventos Mišios.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

------------------------------------------------------- da,EITA,BNS, LGfflC ir “Bernardinai”. 
Mūsų Pastogė Nr. 37, 2007.09.19, psl. 2

Korupcija- ryški Lietuvos problema
(ELTA). Kaip teigia įtakinga tarptau

tinė organizacija “Freedom House”, kuri 
stebi demokratizacijos procesus pasau
lyje, bendras Lietuvos demokratijos in
deksas per metus pablogėjo nuo 2.21 iki 
2.29. Šį indeksą sudaro valstybės valdy
mo, savivaldos, rinkimų sistemos, žinia- 
sklaidos nepriklausomumo, pilietinės vi
suomenės aktyvumo, teisėtvarkos nepri
klausomumo ir korupcijos įvertinimas. 
Pagal vyriausybės funkcionavimo koefi
cientą, Lietuva yra žemiau nei Indija ar 
Botswana (Afrikoje).

Ataskaitoje korupcija išryškinama kaip 
viena didžiausių problemij Lietuvoje. Pa
grindinė to priežastis - lėtai ar nenoriai įgy
vendinamos antikorupcinės priemonės. 
Pastebima, kad nors interesų konfliktų 
išaiškinimas ir tapo atviresnis, tačiau poli
tinės korupcijos atvejai, “nors jie regulia
riai išplaukia įpaviršių”, į teismus nepatenka.

Ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje ga
ji administracinė korupcija, ypač žemė
tvarkos srityje, sprendžiant žemės grąži
nimo klausimus, taip pat atliekant muiti
nės procedūras, išduodant statybų leidi
mus bei sveikatos apsaugos srityje. Su
sirūpinimą kelia ir sparčiai besiplečiantis 
bei vis sunkiau valdomas Lietuvos biuro
kratinis aparatas, kuris tik didina valsty
bės išlaidas. Tačiau bene labiausiai nerimą 
kelia konstatavimas, jog šalyje vyrauja 
nuomonė, kad antikorupcinės programos 
ir procesai iš viso neveikia.

Tyrime akcentuojama, kad Lietuvos vi
suomenė nedalyvauja visuomeniniame gy

Iš rytų Europos pajudėjo net milijonai
Kur persikėlė darbininkai iš naujųjų 

Europos Sąjungos (ES) narių? Kaip 
imigrantų srautas paveikė uždarbį? Ne
seniai įtakingas britų verslo dienraštis “The 
Financial Times” paskelbė tyrimo rezul
tatus, kurie griauna standartinius atsaky
mus į šiuos klausimus.

Nors oficialūs skaičiai netikslūs, imig
racija į 15 senųjų ES šalių pastaraisiais 
metais sparčiai padidėjo - manoma, kad 
dėl imigracijos senoji vakarų Europa pa
gausėjo net beveik 9 milijonais gyventojų. 
Nuo 2001 iki 2005 metų tose 15 šalių, 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių, imigracija 
per metus sudarė vidutiniškai 0.5% - dau
giau nei JAV ir kur kas daugiau nei per 
ankstesnius 40 metų.

Migrantai tapo išrankesni
Didžiosios Britanijos vidaus reikalų 

ministerijos duomenys rodo, kad Rytų ir 
Vidurio Europos migrantai išjudino Jung
tinės Karalystės darbo rinką ir dirba vis 
profesionalesnius darbus. Vasarą daržo
vių ir vaisių augintojai įspėjo, kad jiems 
vis sunkiau prisivilioti darbininkų iš 8 
naujųjų Rytų ir Vidurio Europos šalių 
derliui surinkti, nes jie tapo kur kas išran
kesni. Dabar maždaug 41% užsiregistra
vusiųjų iš Iii šalių ieško darbo adminis
travimo, verslo ar vadybos srityse. Paly
ginimas: prieš trejus metus, kai Didžioji 
Britanija atvėrė savo darbo rinką šių ša
lių darbuotojams, tokių buvo 25%.

Duomenys taip pat rodo, kad ieškan
čiųjų darbo Jungtinėje Karalystėje iš 8 
naujųjų Rytų ir Vidurio Europos narių 
antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo iki 
49,500. Tai beveik 2,400 mažiau nei per 
ankstesnius 3 mėnesius ir beveik 7,000 
mažiau nei per atitinkamą laikotarpi 
pernai. Bulgarai ir rumunai, kitaip nei 
migrantai iš kitų ES narių, gavo tik ri
botą priėjimą prie britų darbo rinkos, to
dėl jie gali a įvykti tik su vizomis.

Bet daugėja pašalpų gavėjų
Oficialūs skaičiai rodo, kad per pasta

ruosius metus įvairios išmokos atvykė
liams iš Rytų Europos beveik patrigubėjo. 
Išmokas gauna beveik 112,000 migrantų ir 
jos siekia 125 mln. svarų (300 mln. Austrai. 

venime, mažai domisi nevyriausybinių orga
nizacijų veikla. Pastarosios apkrautos mo
kesčiais, o jų finansavimas - nereguliarus.

Ataskaitoje teigiama, jogtikkas trečias 
Lietuvos gyventojas pasitiki vietos savi
valdos institucijomis. Nepasitikėjimo prie
žastis - skaidrumo ir atvirumo, kaip pa
naudojami valstybės pinigai, trūkumas.

Vertinant teisėtvarkos funkcionavimą 
ir nepriklausomumą, teigiama, kad val
džios pastangos reformuoti civilinę ir 
baudžiamąją teisę tik dar labiau sustip
rino gyventojų nepasitikėjimą teismais. 
Šis nepasitikėjimas kyla dėl sistemos 
uždarumo, korupcijos ir ilgų teisminių 
procesų. Lietuvą supurtęs Valstybės sau
gumo departamento skandalas parodė 
suasmenintą politiką, atskleidė neteisėtus 
informacijos nutekėjimo faktus ir kt.

2006 m. prieštaringi teisėjų paskyri
mai atskleidė spragas Lietuvos teisinėje 
sistemoje. Maža to, Lietuvės Konstituci
nis Teismas išaiškino, jogdaugiaukaip3.0 
Teismo įstatymo ir Aukščiausiojo Teismo 
statuto nuostatų tiesiogiai prieštarauja 
šalies Konstitucijai. , . ..

Pasak europarlamentarės O. Juknevi
čienės, Gediminas Kirkilas tik imituoja 
kovą su korupcija, kai reali situacija Lie
tuvoje tik prastėja. “Atrodo, kad kol prie 
valstybės vairo sėdės G.Kirkilas įr.ęįaįįns 
vėjais virstančius pažadus, Uctuvąbus 
lyginama ne su Europos, bet su trečipjo 
pasaulio šalimis, o gyventojų pasitikėji
mas valstybės institucijomis dar labiau 
mažės”, - sako O. Juknevičienė. □ 

dol., 625 mln. litų) per metus. Tai reiškia, 
kad tarp maždaug 683,000 atvykėlių iš 
Rytų Europos 1 iš 6 naudojasi valstybės 
pagalba. Prieš metus pašalpas gavo tik 
42,620 jų. Manoma, kad socialinės išlai
dos Didžiojoje Britanijoje tik didės, nes 
kasdien iš buvusių sovietų bloko šalių 
atvyksta po 700 migrantų.

Kai kas sako, kad dauguma jų yra jauni 
vyrai, nesidairantys valstybės išmaldos, 
tačiau skaičiai rodo, kad 111,908 Rytų 
europiečiai naudojasi mokesčių lengvato
mis, parama vaikams ir gtiuna kitas iš
mokas. Migrantas, dirbęs Didžiojoje Brita
nijoje 12 mėnesių, gali pretenduoti į visiš
kai tokią pačią paramą kaip ir bet kuris 
britas. Daugelis lenkų naudojasi dosnio
mis išmokomis tėvams, kai kuriais atve
jais jie net gali reikalauti paramos tėvynėje 
likusiems savo vaikams. Kiti nusprendė 
įsikurti su visomis šeimomis.

Pašalpa darbo ieškančiam asmeniui 
yra 57.45 svaro (apie 144 austrai, dol., 288 
litų) per savaitę. Mokesčių lengvatos gali 
siekti iki 5200 svarų (apie 13,000 austrai, 
dol., 26,000 litų) per metus.

Britai nenori, kad atvykėliai gyventų iš 
pašalpų, užuot dirbę ir patys mokėję mo
kesčius. Be to, didžiulis imigracijos srau
tas sukuria nemenką įtampą infrastruk
tūrai. Pvz., min. pirmininko Gordon Brown 
žadėtų milijono naujų būstų prireiks vien 
naujiesiems migrantams. Todėl trys ketvir
tadaliai britų visuomenės nori, kad būtų 
taikomas metinis imigrantų limitas.

Iš kur šios imigrantų bangos?
Didžiausią imigrantų dalį.Vokietijoje su

daro lenkai, rusai ir ukrainiečiai (2005 m.).
Prancūzijoje pirmauja imigrantai iš Al

žyro ir Maroko, trečiojoje vietoje - iš Jung
tinės Karalystės (2003 m.).

Italija daugiausia imigrantų sulaukė iš 
Rumunijos, Albanijos ir Maroko (2005 m.).

I Ispaniją didžiausias imigrantų srautas 
plūsta iš Rumunijos, nedaug atsilieka 
marokiečiai, treti- iš Jungtinės Karalystės 
(2005 m.). Jungtinėje Karalystėje ryškiai 
pirmauja imigrantariš Lenkijos, po jų seka 
indai, treti - iš Lietuvos (2005 m.).

(“Lietuvos žinios” ir “M.P. inf.)
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Bendruomenės baruose
ALB Geelongo Apylinkės metinis 

visuotinis narių susirinkimas
ALB Geelongo Apylinkės metinis na

rių susirinkimas įvyko rugpjūčio 12 dieną. 
Jame dalyvavo 28 asmenys ir 7 atsiprašė, 
kad negalės dalyvauti.

. Susirinkimą pradėjo ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas. Pasveikinės visus susirinkusius, 
pirmininkas:) prezidiumą pirmininkauti 
pakvietė ALB Geelongo Apylinkės gar- 

i bės narį Vytautą Bindoką, o sekretoriauti - 
lietuviškos radijo valandėlės pranešėją 
Ireną Stumbrienę.
>i.Prezidiumo pirmininkas perskaitė 

susirinkimui pateiktą dienotvarką, kuri be 
pakeitimų buvo narių priimta. Pagal die
notvarkes eigą,-pirmininkas paprašė visus 
atsistotiirltylosifninute pagerbti bei prisi- 

ebiintiinirusiiišBendriiomenės narius, 
orrppjlaėjusiif metų susirinkimo protokolą 
’perskaitė Geelongo Apylinkės Valdybos 
sekretorius Kaja Starinskas.
■ v-i’Sėk'ė pranešimai. Pirmininkas savo pra
nešime plačiai informavo apie Geelongo 
Apylinkės Valdybos nuveiktus darbus mc- 
ti}r;t>ė'gyje-. -Paminėjo, kad daug darbo ir 
pftftan'gupareikalavo praėjusios Australijos 
EibtuVlipDienos. Žymesni metų įvykiai - 

'fffKalėdinė narių iešminė, dalyvavimas 
'Gbelbhgo'otninių grupių festivalyje Pako 
iraidm ■ ' 1_________________ _

--“Dairios” dainos, draugai ir svečiai...
Saulėtą,’ pavasarišką ntgsėjo sekma

dienį Sydnėjaus Lietuvių Klube “Daina
va”— kris gali būt maloniau?! Tą malonu- 
iptĮ.ląiŠįšu,tdąr padvigubino ne lik visada 
■skambus “Dąinos” choras, bet ir svečiai iš 
pačios.,sostinės - pilnas autobusas Can- 
berros tautiečių!

Dar “Dainos” dainoms nesuskambė
jus, “Dainava” klegėjo nuo linksmų pasi-

Huvęs “Dainos” dirigentas Stasys Žukas su 
žmona Colette.

Fcsta, suruošti minė jimai Nepriklausomy
bės Šventės ir Motinos Dienos proga, 
dalyvavimas Gedulo ir Vilties Dienos 
minėjime Melbourne. Baigdamas pirmi
ninkas padėkojo visoms organizacijoms 
už glaudų bendradarbiavimą su Geelongo 
Apylinkės Valdyba, savo Valdybos nariams 
- už sąžiningai atliktus darbus, moterų 
komandai, kuri triūsia virtuvėje, ir visiems, 
kurie bent kokiu būdu prisidėjo prie 
Bendruomenės veiklos.

Iždininkas Jonas Obeliūnas pranešė, 
kad šiais metais turėjo daugiau išlaidų 
negu pajamų. Didžiausia dalį išlaidų su
darė pasiruošimas ALDienoms.

Visų organizacijų atstovai perskaitė 
ataskaitinius pranešimus: GLSK “Vytis” - 
iždininkas Stan Rebis, choro “Viltis” ir 
radijo valandėlės-Stasė Lipšienė, tauti
nių šokių - vadovė Loretta Tigani, Etni
nių Grupių Sąjungos (Diversitat) - atsto
vė Danutė Rafferty ir Skautų Židinio - 
tėvūnas s. Liudvikas Bungarda. Revizijos 
Komisijos pranešimą perskaitė Irena Lus- 
combe. Savo pranešime Irena pagyrė visų 
organizacijų iždininkus už labai tvarkingą 
iždo knygų vedimą. Visus pranešimus 
susirinkusieji priėmė ir patvirtino.

Na. atėjom ir prie naujos Apylinkės 

matymų, susipažinimų, atsipažinimų, senų 
draugų susitikimų. O vėliau choras, kaip 
visada, padovanojo visiems puokštę puikių, 
skambių dainų, kaip “Vasara”, “Tėviškė”, 
“Žemaičių plentas” ir kt. Be to, ypač ma
lonu buvo, pasiklausyti pamėgtųjų solistų: 
Kęstučio Proto, Joe Blansjaar. Garry 
Penhall ir Helenos Gadd. Žinoma, karš
čiausių plojimų ir garsiausio juoko sulau
kė narsieji “Londono bobbies” ir “žiaurieji 
piratai”, vadovaujami Kęstučio Proto ir 
Gany Penhall. Chorui akompanavo jaunas, 
talentingas pianistas Wojciech Wisniewski.

Šioje “Pavasario kavinėje su “Daina”” 
smagiausia buvo tai, kad choras į linksmą 
dainų pynę įtraukė visus klausytojus. Visi 
greit pavirto jei ne į solistus, tai bent į pui
kius choristus, traukdami senąsias, pamėg
tąsias dainas nuo “Saulutė tekėjo”, “Buvo 
gera gaspadinė” iki “Sutems tamsi naktu
žėlė”, “Čigonai" ir 1.1., ir t.t., ir t.t.

Bet linksmojoje kavinėje skambėjo ne 
tik daina, bet iržodis! Garsiuosius lietuvių 
rašytojus - Vaižgantą, Šatrijos Raganą, o 
taip pat poetę Janiną Degutytę, visiems 
priminė Jonas Barila, Jonas Šarkauskas ir 
Petras Beitnaras, raiškiai paskaitydami 
ištraukas iš tų autorių kūrybos.

Nuotaikingi! u svečiais gausų “Pava
sario kavinės” pobūvį užsklendė pamėg
tasis gitaristas Darius Gakas savo kūrybos 
dainomis. Laima Žilinskienė, svečių iš 
sostinės vardu, šiltu žodžiu padėkojo “Dai
nos” chorui.

Kiekvienas sėkmingas renginys, būtų 
jis didelio ar mažo mąsto, pareikalauja 
kruopštaus planavimo, sklandaus atlikimo. 
Tokius darbus - darbelius ir šioje popie
tėje atliko choro pirmininkė energingoji 
Jadvyga Burokienė; linksma, sklandi prog
ramos pranešėja ir gausios loterijos pra
vedėjo Aida Zastarskytė-Abromienė ir 
bilietų-kasos tvarkytoja bei choro talkinin
kė Onutė Dobbs.

Taip pat malonu matyt, kad “Daina” 
nepamiršta savo ilgamečių choristų: 
Veronikai Kaminskienei ir jos vyrui Alek
sui, švenčiantiems 60-ties meti) vedybų 
sukaktį, choras griausmingai užtraukė 
“Ilgiausių metų!”

Naujoji Geelongo lietuvių bendruomenės 
garbės narė Genovaitė Valaitienė.

Valdybos rinkimų. Mandatų Komisiją su
darė Irena Luscombe ir Danutė Rafferty. 
Vedantysis pakvietė Bendruomenės narius 
siūlyti kandidatus. Niekam nekandidatuo
jant. po trumpo pasikalbėjimo buvusi 
Valdyba “su malonumu” sutiko dar 
pasilikti dvejų metų kadencijai. Visi buvę 
Valdybos nariai pasiliko tose pačiose 
pareigose: pirmininkas Stasys Šutas, 
vicepirmininkas Vytautas Brener, iždi
ninkas Jonas Obeliūnas, renginių vadovė 
- Genovaitė Valaitienė ir sekretorius Ka
ja Starinskas. Kandidatais liko Stasė 
Lipšienė ir Otto Schrcderis.

Naują Revizijos Komisiją sudaro Irena 
Luscombe, Danutė Rafferty ir Irena

Pirates of Penzance. Iš kairės: Steve Kryžius, Kęstutis Protas, Pranas Andriukaitis, Ro
mas Kalėda ir Garry Penhall.

Sveikiname

Zamafą ir Vytautą

šių metų rugsėjo 23 dieną šeimos ir draugų tarpe švenčiančius 
60-tics metų vedybinio gyvenimo sukaktį ir linkime dar ilgai 
sveikiems džiaugtis kartu nugyventomis dienomis.

Mėta, Alma, Vladė, Aleksandra, Danutė, 
Petras, Mykolas, Zigmas ir Stasys

Ta proga aukojame “Mūsų Pastogei” - jubiliatų skaitomam laikraščiui paremti.

Na, trumpai - drūtai, “Dai
nos” pavasariškoj kavinėj visi 
pajutom, kad jau pavasaris! Ne 
pirmas kartas, kad choras 
“Daina”, gabiai vadovaujamas 
dirigentės Birutės Aleknaitės 
ir veiklios Valdybos, džiugina 
Sydnėjaus lietuvių ne lik aukš
to lygio koncertais, bet ir, štai, 
tokiais nuotaikingais rengi
niais. Gaila tik, kad naujoji 
“Dainavos” salė nei savo ankš
ta apimtim, nei akustika, nei 
išvaizda neprilygsta senajai...

Viešnia

. Stumbrienė,kandidatas^Eimutis Šutas.
Pagal dienotvarkės eilę, rinkome 

Geelongo Lietuvių Apylinkės garbės 
asmenį. Pirmininkas pasiūlė ir pristatė 
kandidatę (pirmąkart moteriškos giminės) 
Genovaitę Valaitienę. Jis papasakojo, kad 
Genovaitė jau virš 50 metų darbuojasi 
lietuvių bendruomenėje - ar tai tautiniuose 
šokiuose, ar teatro būrelyje, ar su skautais, 
ar savaitgalio mokykloje, ar Moterų Drau
gijoje, chore, sporto klube ir t.t. Dabar dar 
ji vis dainuoja chore ir grupėje “Aidai”, yra 
Geelongo Apylinkės Valdybos narė ir 
šeimininkė. Susirinkimas vienbalsiai su 
šiltais plojimais patvirtino jos kandida
tūrą. Sveikiname Genovaite!

Bendrų reikalų diskusijose buvo iškel
ti šie pageidavimai: kad lietuviška radijo 
valandėlė iš antradienio būtų perkelta į 
pirmadienį; kad Valdyba pasirūpintų 
pagaminti Geelongo Apylinkės Valdybų 
pirmininkų ir garbės narių lentą; kad 
organizacijos turėtų daugiau reklamuoti 
savo ruošiamus renginius; kad rašantieji į 
mūsų spaudą turėtų pasirašyti po savo 
tekstais.

Neatsiradus daugiau pasiūlymų bei 
diskusijų, susirinkimo pirmininkas padė
kojo visiems dalyviams, palinkėjo sėkmės 
naujai perrinktai Valdybai. Susirinkimas 
baigėsi visiems sugiedojus Tautos Himną.

Sekė tolimesnės diskusijos prie kavu
tės ir užkandžių, kuriuos paruošė mūsų 
darbščiosios šeimininkės.

ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos sekretorius
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Lietuva iš arti__________________
Gintaras Petrikas ir EBSW - istorija tęsiasi

Panika veja iš tėvynės

J Lietuvą grįžęs bankrutavusio koncer
no EBSW buvęs vadovas Gintaras Petrikas 
gali išvengti realios bausmės. Jau atvirai sa
koma, kad iš jo sugrįžimo naudos gaus ne 
apgauti indėlininkai, o buvusieji politikai.

Gintaro Petriko istorija - ne vienintelė, 
gal net gana tipiška istorija, kaip po Lietu
vos atsikūrimo ir Sovietų Sąjungos su
griuvimo sumanūs individai bei buvę so
vietiniai vadovai sugebėjo susikurti tur
tus, tapti milijonieriais - dažnai su to me
to aukštų valdininkų apsauga bei bendra
darbiavimu. Milijonai, dešimtys milijonų, 
šimtai milijonų buvo “padaryti” perimant 
valstybinį turtą (o juk kadaise sovietinei 
valdžiai priklausė beveik viskas), bet taip 
pat sugebant įtikinančiai apgauti papras
tus žmones, kurie jau turėjo (ar iš užsienio 
giminių buvo gavę) vieną kitą dešimtį ar 
šimtą dolerių.

Jungtinėse Amerikos Valstijose sulai
kytas ir ten trejus metus kalintas Gintaras 
Petrikas šį mėnesį turėtų būti pargabentas 
į Lietuvą. Prieš kelias dienas pranešta, kad 
tokia galimybė atsirado po to, kai Ginta
ras atšaukė skundą dėl prieš pusantrų 
metų JAV teismo priimto sprendimo iš
duoti jį Lietuvai.

Iššvaistė milijonus
Kaunietį Gintarą Petriką JAV Federali- 

nių tyrimų biuro (FBI) pareigūnai sulaikė 
2004-ųjų pavasarį. Septynerius metus nuo 
teisėsaugos slapstęsis Gintaras kaltinamas 
iššvaistęs EBSW koncerno turtą ir pasi
savinęs dešimtis milijonų litų Lietuvos 
gyventoji! indėlių.

Nuo 1992 iki 1995 m. EBSW koncerno 
bendrovė Kauno holdingo kompanija iš 
gyventojų surinko daugiau nei 344 mln. 
litų. Investicinei bendrovei savo santaupas 
patikėjo 15,600 žmonių, kuriems ji liko 
skolinga apie 80 mln. litų. Iš Lietuvos vals
tybinio komercinio banko, kurio valdymu 
rūpinosi EBSW, buvo iššvaistyta apie 111 
mln. litų. Iš Lietuvos įmonių, susijusių su 
EBSW, valstybė nesusigrąžino apie 144 
mln. litų paskolų, kurias buvo garantavusi 
pati Lietuvos valstybė.

EBSW veiklą tyrusi Seimo komisija 
didžiausią kaltę dėl pradangintų žmonių 
indėlių suvertė visiems buvusiems Gene
ralinės prokuratūros vadovams. Seimo pa
tvirtintose komisijos išvadose įvardinti 
dabartinis parlamentaras ir socialliberalų 
partijos lyderis Artūras Paulauskas, taip pat 
prokurorai Kazys Pėdnyčia, Vladimiras 
Nikitinas ir Antanas Klimavičius. Komisija 
mano, kad jų veiksmai ar neveiklumas 
padėjo klestėti bankrutavusiam EBSW 
koncernui.

Išvadose pasiūlyta iš buvusių proku
rorų reikalauti teisinės ir politinės atsako
mybės. To paties pareikalauta ir iš buvusio 
teisingumo ministro Vytauto Markevičiaus, 
kuris šias pareigas ėjo 2001-2004 m. Tuo
met esą antstoliai pusvelčiui pardavinėjo 
areštuotą EBSW turtą varžytinėse, o mi
nistras nieko nematė. Komisijos išvadose 
taip pat minima Vilniaus apygardos teis
mo teisėja Virginija Volskienė ir Kauno 
miesto antstolių kontoros teismo antstolė 
Nijolė Venskienė. Tačiau iki šiol nesiimta 
jokių priemonių komisijos pasiūlymams 
įgyvendinti.

Gintaras Petrikas bus sugrąžintas
„Amerikoje teismo sprendimas įsiga

liojo. Sutvarkius dokumentus, mūsų pa
reigūnai vyks į JAV parsigabenti Gintaro 
Petriko“, - pranešė Generalinės prokura
tūros prokurorė Laima Čekelienė. Ji ne
atskleidė, kokie motyvai paskatino G.Pct- 
riką staiga atsisakyti savo ankstesnio 
skundo, tik pareiškė, kad „tai susiję su
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Gintaras Petrikas.

šeimos reikalais“. Prokurorė patvirtino, 
kad tai tikimasi padaryti dar rugsėjį.

Į JAV parsigabenti G.Petriko vyks Lie
tuvos Interpolo pareigūnai. Vilniuje jį 
pasitiks prokuratūros atstovai, kurie iškart 
nuveš buvusį EBSW vadovą į teismą. Ten 
bus sprendžiamas jo kardomosios priemo
nės klausimas. Nuo teismo priklausys, ar 
sukčiavimu įtariamas buvęs verslininkas 
bus suimtas, ar teismo lauks laisvėje. Pro
kuratūra prašys įkalinimo.

Advokatas Kazimieras Motieka, gynęs 
G.Petriką, kai šis dar buvo Lietuvoje, „Kau
no dienai“ sakė pastaruoju melu nepalai
kęs ryšių su buvusiu EBSW vadovu. „Todėl 
tikrai nežinau, kodėl jis nusprendė sutikti 
grįžti Lietuvon“, - sakė advokatas. Jis spė
jo, kad taip pasielgti G.Petrikui rekomen
davo jo dabartiniai advokatai Amerikoje. 
„Maždaug prieš porą mėnesių G.Petriko 
advokatė amerikietė kreipėsi į mane, 
prašydama atsakyti kelis klausimus apie 
Lietuvos teisėsaugos sistemą, apie Bau
džiamojo kodekso taikymą. Išsiunčiau 
atsakymus. Galbūt, kad tuomet advokatai 
jam ir patarė sugrįžti į Lietuvą“, - sakė 
KMo tieka.

Socialdemokratams neramu
Buvusios Seimo laikinosios komisijos 

EBSW veiklai tirti pirmininkas Algis Ri
mas priminė, kad Gintaras Petrikas savo 
laiškuose ir interviu, duotais sėdint JAV 
kalėjime, vis užsimindavo, jog sutiktų 
grįžti į Lietuvą ir bendradarbiautų su 
lietuvių teisėsaugos pareigūnais, jeigu jam 
būtų suteiktos garantijos. „Nežinau, kokias 
jis ten garantijas turėjo galvoje, bet vargu ar 
mūsų teisėsaugos pareigūnai jas galėjo 
suteikti, nes dėl kardomojo įkalinimo 
sprendžia teismas“, - „Kauno dienai“ sakė 
A.Rimas. Jo teigimu, sulaukus G.Petriko 
bus sprendžiama, ar politikai dar papil
domai tirs EBSW veiklą. „Ne politikai jį 
pirmi pasitiks oro uoste, o teisėsaugos 
pareigūnai, tad pirmiausia jis ir atsakys į 
teisėsaugos klausimus“, - teigė A.Rimas.

Buvęs laikinosios komisijos EBSW 
veiklai tirti pirmininko pavaduotojas Ka
zys Starkevičius beveik neabejoja, kad 
komisijai dar teks susirinkti ir paieškoti 
atsakymų į neatsakytus klausimus dėl 
koncerno ir paties G.Petriko sąsajų su kai 
kuriomis partijomis bei politikais. „Kai 
Seimas pradės rudens sesiją, turbūt sprę
sime, ar neturėtų komisija atnaujinti savo 
darbo, nes tam tikrų politinės atsakomy
bės klausimų vis dar liko. Galbūt į juos 
pavyks atsakyti, kai G.Petrikas bus čia ir 
galės suteikti kokios nors informacijos“, - 
kalbėjo KStarkevičius.

Įtariama, kad EBSWsėkmingai galėjo 
veikti todėl, jog palaikė itin glaudžius 
santykius su anksčiau Lietuvą valdžiusia 
Algirdo Brazausko Demokratine darbo 
partija (dabartiniais socialdemokratais) ir 
.ekspremjeru Adolfu Šleževičiumi.

Vakarų pasaulį sukrėtė faktas, kad 
nemažai namų savininkų nebesugeba 
išmokėti pasiimtą namui paskolą. Pasiro
do, ši tendencija jau pastebima ir Lietu
voje. Baimė,, kad nesugebės laiku grąžin
ti paskolų bankams, verčia iš Lietuvos 
emigruoti net jaunas dirbančias šeimas. Tai 
rodo viena jaunos šeimos istorija - dirban
tys išsilavinę žmonės bando išvykti į už
sienį, mat tėvynėje juos baigia pasmaugti 
palūkanos už įsigytą būstą.

Rimantas ir Vaiva G. yra tipiška jauna 
lietuviška šeima, auginanti vienų ir šeše- 
rių metų dukras. Jie išsilavinę, energingi, 
turintys darbus. Trisdešimtmetis Riman
tas dirba kompiuterininku privačioje ben
drovėje. 28 m. Vaiva - juriskonsulte vals
tybinėje įmonėje. Todėl laiškas, kurio su
laukė „Kauno diena”, nustebino. „Lietuvoje 
mums labai sunku. Ieškome galimybės 
išvykti į užsienį. Vaikų nepaliksime - juos 
tikrai vešimės kartu. Mes jau apsisprendę“, 
- rašė Vaiva..

Kas atsitiko?
Kas atsitiko, kad su Lietuva nori atsi

sveikinti net tie, kurių gyvenimas, atrody
tų, nei alkanas, nei vargingas? Kodėljauni 
dirbantys žmonės ketina išvykti į svetimą 
šalį, kai savoje darbo pasiūla tapo ne tokia 
ir maža?

„Mes, ko gero, padarėme klaidą. Pa
ėmėme banko paskolą pirkti butui. Ne
apskaičiavome, kad palūkanos mus pa
smaugs“, - paaiškino Vaiva. „Kai susituo
kėme, labai tikėjome šviesia ateitimi. 
Baigėme mokslus, Panevėžyje susiradome 
darbus - manėme, viskas bus puiku. At
lyginimai maži - na ir kas? Juk jie būtinai 
kils! Taip buvo žadama iš aukščiausių 
valdžios tribūnų. Prieš septynerius metus 
sukūrę šeimą mes tuo naiviai tikėjome“, - 
pasakojo Vaiva. „Prieš penkerius metus iš 
banko paėmėme būsto paskolą. Nenorė
jome glaustis pas tėvus ar nuomotis, nu
sižiūrėjome trijų kambarių butą blokinia
me daugiaaukštyje. Jis kainavo 110,000 li
tų. Mums atrodė, per 35 metus tokią sumą 
su palūkanomis sumokėsime visai ne
sunkiai“, - kalbėjo Vaiva.

Šiandien ji prisipažįsta, kad tikėjimas 
sudužo j aštrias šukes, kurios nusėjo realy
bę baime, netikrumu ir neviltimi. „Palūka
nos, kurias turime mokėti bankui, išaugo 
nuo 180 iki 400 litų per mėnesį. Brangsta 
viskas - net duona ir pienas. Nedidėja tik 
mūsų atlyginimai“, - konstatavo V.Gerbu- 
tavičienė.

„Kai pagalvoji - siaubinga neteisybė, 
kad mes, turintys diplomus ir normalius 
darbus, Lietuvoje priversti gyventi kaip 
skurdžiai. Ar įmanoma patikėti, kad kar
tais neturime ko valgyti?“ - kalbėjo dviejų 
mažų dukrų mama. Vaivos atlyginimas 
valstybinėje įmonėje - apie 900 litų. Ri
manto, dirbančio privačioje bendrovėje - 
1,100 litų. Juriskonsultės ir kompiuterių 
specialisto darbai pakankamai kvalifikuoti. 
Tačiau šeima, atskaičiavus palūkanas 
bankui, komunalinius mokesčius, būti
niausius pirkinius, negali leisti sau dauge
lio dalykų, kuriuos įprasta vadinti nor

Realios bausmės Gintaras gali išvengti
Tačiau Seimo komisijos vicepirmi

ninkas Kazys Starkevičius abejoja, ar 
Gintaro Petriko Lietuvoje laukia reali 
bausmė kalėjime, „Mano nuomone, didelė 
tikimybė, kad jis išvengs realios bausmės 
Lietuvos kalėjime. Galbūt kokį mėnesį ki
tą, galbūt kokius metus pasėdės, bet var
gu ar daugiau. Žinant buvusios. EBSW 
ryšius su mūsų teisėsaugos institucijomis, 
nežinia, ar galima tikėtis realių bausmių 
G.Petrikui“, - pesimistiškai kalbėjo K.Star- 
kevičius. Jis neatmetė galimybės, kad JAV 
advokatai „paskaičiavo visas galimybes ir 
patarė nesipriešinti grįžimui į Lietuvą, nes 

maliu gyvenimu. Vaiva ir Rimantas neturi 
lėšų butui remontuoti. Jį įsigijo labai 
apleistą, bet sutvarkyti neturi.už,ką.,Per 
septynerius metus GerbųtavičįąįjĮiė, karto,, 
neatostogavo kurorte - nei.Lietųvos .pa
jūryje, nei Druskininkuose.

Baisiausia, sakė Vaiva, yra panika, 
apimanti pagalvojus, kad gali nutikti taip, 
jog jie pateks į juoduosius banko sąrašus. 
„Buvo mėnesių, kai mes nesumokėjome 
palūkanų. Taip nutiko keletą kartų-vaiko 
liga, kitos nenumatytos išlaidos. Signalo iš 
banko sulaukėme iškart. Pagrasino, kad 
kitą mėnesį palūkanų procentas bus ge
rokai didesnis. Jei kartosis atvejai, kai jie 
nesulauks mūsų įmokų, palūkanos bus 
padvigubintos, vėliau - patrigubintos. Jei 
kas nors negero ir nelaukto nutiktų, sce
narijus aiškus - juodasis sąrašas, paskui - 
butą perims bankas ir pasibels antstphąjį , 
- kalbėjo moteris.

'.'i',7'1 zo itli,:Ryžosi išvykti ,
Jaunoji šeima nusprendė, kad vienin

telė galimybė išgyventi, susiremontuoti 
butą, o svarbiausia - užsidirbti pinigų 
sumokėti bankui paskolai, - išvykti už
sidirbti į užsienį. Išvykti svetur į nežinią 
su dviem mažais vaikais nebaisu. „Mūrus 
baisiau Lietuvoje. Čia mes nematome nei 
šviesesnės ateities, nei žadėtos gerovės. 
Matome tik realią padėtį, kuri muš yąro'į 
nevilt j“, - sakė Vaiva. I‘l.

Ar sios seimos padėtis dažna? Ar daug 
Lietuvoje žmonių, kuriems kelia paniką 
didinamos bankų palūkanos ir mažėjanti 
galimybė jas sumokėti? Vilniaus banko 
atstovė Deimantė Bareikienė „Kauno 
dieną“ tikino, kad nemokių ar vėluojan
čių grąžinti vartojimo kreditus klientų da
lis banke yra nežymi. 90 dienų vėluojamų 
grąžinti vartojimo kreditų dalis šiemet 
sudaro 3% nuo viso vartojimo kreditų 
portfelio. „Rodiklis kol kas nedidėja“, - 
D.Bareikienė pabrėžė, kad’bank'o vykdo
ma gana griežta kreditavimo politika 
pasitvirtina. Bankininkai sutaria, kad 
neretai klientai susiduria su nenumatytais 
sunkumais, o kartais tiesiog pamiršta 
padengti kredito įmoką. Nesulaukus 
įmokos už kreditą, pirmiausia klientui 
primenama apie jo įsipareigojimus laišku 
arba skambučiu.

Visų bankų duomenų bazėse fiksuoja
ma informacija apie kredito ir palūkflųij 
įmokas mokėti vėluojančius kljįcfįtju^ - 
patekus į vadinamąjį juodąjį sąi$ąflj?fi- 
siskolinti pinigų iš banko ateityje gąĮį.įjųtj . 
keblu. Kliento mokumo istorija yra Įąbai, 
svarbi norintiesiems gauti paskolas.,iš,, 
banko, todėl planuoti ir vykdyti sąyo( fi
nansinius įsipareigojimus re^ėtij.|ątgą1- 
kingai. Vis dėlto bankai tikina, lęąd pąfląiĮli 
gus įsiskolinimą asmup^i^įraukiąpjijĮfjiJ. 
„juodojosąrašo“. " o'v<J'ilnr.

Per pastaruosius pcniįęrįus 
to paskolų palūkanos padirbo ųąąž^ąųgj,. 
procentu. 2003 m. pradžioję.pankąąfikg-,;! 
lino už 4.8 - 5.5 % metines palūkanas. ,
metinės palūkanos siekia 6.5 procentp.|, ;,.

Jūratė Juzmickaitė, Rūta Stankevičiįįtė, ,
“Kauno diena”,sutrumpinta

.'. ..! t !'<; '„iraiOlUl 
jau artėja visi senaties terminai,,taigi,-,įr 
kalėjimo bus galima jšvcpg(į“.?Ęe, tQ;jjis 
skeptiškai vertino galimybę, isjG.Petriko, 
prisiteisti bent dalį EBSyj/,, iššvaistytų . 
milijonų. (Pagal Lietuvos spaudą)

.MiinibisI -•ir-l
When's the lašt'tirrieJ' 
you went to' '1 ' 
www.ALJS.brg?'
- -riiĮiui .-.O”the young unshave 
been busy!

ALJS
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Australijos lietuviai - Lietuvos lietuvės 
akimis

Apie Australijos lietuvius dažniausiai rašo patys Australijos lietuviai. Bet šiai apie juos 
(ypačViktorijos valstiją) Vilniaus dienraštis “Lietuvos žinios" išspausdino grandinę įspū
džių, kuriuos aprašė lietuvaitė iš dabartinės Lietuvos, Dalia Larsen. Australiečiai 
pastebės vieną kitą netikslumą, tačiau jos tekstą pateikiame bejokių pakeitimų. Red.

Lietuva - tėvynė, Australija - namai
Nors mūsų tautiečiams nebereikėjo 

lenkti' Gerosios Vilties rago, jie ir šian
dien mena' arba iš tėvų pasakojimų gir
dėjo apie tą košmarišką kelionę per Vi
duržemio jūrą ir Indijos vandenyną, kai 
kamuojami ne tik tėvynės ilgesio, bet ir 
jūros ligos, audrų ir nežinios jie ilgas die
nas buvo plukdomi iš priverstinių darbų 
stovyklų į juos sutikusį priimti tolimą 
kraštą. Pasklaidęs vadinamųjų dipukų 
stovyklose rašytus metraščius, nebesiste
bi, kodėl australai pirmiausia įsileido 
Baltijos šalių gyventojus. Be namų, be tė
vynės, be artimųjų; gyvi tik viltimi grįžti į 
giiųtinę, jie nepuolė apatijom priešingai, 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje tik at
vykę iškart ėmėsi kurti normalią būtį - 
būrėsi į specialistų brigadas, remontavo, 
valė, statė, šiek tiek apsitvarkę organizavo 
mokymo klases, chorus, šokių kolektyvus. 
It rašė metraščius, kuriuose ne lik pos
mais išliedavo jausmus, bet ir kmopščiai 
registravo nuveiktus darbus, skelbė pabė
gėlių judėjimo statistiką. Australijoje darė 
tą patį. Atlikę privalomą kelerių metų 
darbą pagal kontraktą Šiaurės teritorijos 
ar Viktorijos kasyklose, Tasmanijos miškų 
kirtavietėse, statybose ar tiesdami geležin
kelius, jie pirkosi žemes ir statėsi namus, 
glaudėsi arčiau savų ir iškart būrėsi bendrai 
veiklai.

“Mes buvome baisiai neturtingi, gyve
nome pašiūrėse, nieko neturėjome”, - vis 
kartojo Irena Narvydienė, kurią paauglys
tėje globojo' riet patys grafai Zubovai ir 
kurią karas užklupo studijuojančią Pra
hoje, “Būdavo, neturėdavome ko valgyti”, - 
prisimena ir geelongiškis Kaja Starins- 
kas, “Mama liepdavo parnešti triušį. Tai 
buvo mūsų išsigelbėjimas - lakstė jų čia 
begalės, nerejkėdavo nė į kiemą išeiti, nuo 
slenksčio pataikydavau.” 

Bernardinai.lt prašo pagalbos
daugiau paramos jie nebegali šiam ne
komerciniam projektui suteikti. Esame 
labai dėkingi Spaudos ir radijo rėmimo 
fondui, kuris remia mūsų kultūrines 
publikacijas, negalėtume egzistuoti be 
Katalikų religinės šalpos paramos. Deja, 
visa ši parama tesudaro pusę lėšų, kurios 
būtinos dienraščius gyvuoti. Aktyviai 
ieškome rėmėjų, skelbiame reklamą. 
Bandome gyventi labai taupiai, tačiau

Šiauliai,
KVėjpiuosi į Jus, nes viliuosi, jog Jums 

svhfbį^'ir brangus interneto dienraštis 
Bernafdinai.lt. Šį dienraštį prieš tris me
tus įsteigė Lietuvos Mažesnieji broliai 
pranciškonai. Dienraštis buvo sumanytas 
kaip!liflternatyva į skandalus, smurtą ir 
cirifeffniĮ' propaguojančiai žiniasklaidai, 
kūEtiį lieja,' (lOmibuoja Lietuvoje. Dienraštis 
sŽkŠSęfidė'ti'kmšŽibhims auginti ir stip-
rinti savo tikėjimą. (...) Dienraštis siekia 
skSfkfPtiiS'ikrikšėlonių, tiek nuo krikš- 
čibniS^lfflėjirįllį'nutolusių, bet geros va- 
liiR'feėSrltkojaličių asmenų pilietinį ak- 
tyėitmą. Dienraštis siekia būti sąžiningu 
skaitytojo palydovu politinės, socialinės, 
ekčJh'brnihėsjkultūrinės informacijos jūr- 
oje?.r(T'.;.‘) Itirime daug planų ir svajonių, ką 
turetume'Saryti, jog Bernardinai.lt stiprė
tų' ir iieriuklyštų nuo Viešpaties vedimo.

''Tačiau šiandieii kreipiuosi į Jus, nes 
iškili} reali gf&šiftė, jog apie dienraštį ga
lėsime! kalbėti tik bū tuoju laiku, kaip apie 
„Sandorą“; ^Katalikų pasaulį“, „Lux“ ar
panašiusjau-neegzistuojančius krikščio
niškus leidinius.

j Idant galėtume būti visaverte žinia- 
sklaidos priemone, išlaikyti publikacijų 
kokybę ir įvairove, konkuruoti su seku- 
liiriais leidiniais - visa tai reikalauja dide
lių finansinių išteklių. Pirmaisiais dienraš
čio egzistavimo metais mus galėjo remti 
Lietuvos pranciškonai. Dabar gi dėkojame 
jiems už suteiktas redakcijai patalpas, bet

Šiandien lietuviai gyvena gražiuose 
išpuoselėtuose namuose, o tais varganais 
metais sudygę kultūriniai daigai nenu- 
nyko, anaiptol, lietuviška kultūrinė veikla 
- atgaiva jų širdžiai ir atradimai svetim
taučiams. Dėl to ne sykį teko girdėti: 
“Dėkui Australijai, kuri priglaudė, suteikė 
pastogę ir šansą naujam gyvenimui.” 
Vyresnei kartai tapatybės svarstymus 
pakeitė laki frazė: “Lietuva - mūsų tėvynė, 
Australija - mūsų namai.” Jaunajai kartai 
toks klausimas nebekyla: “Mes - austra
lai”, - sako jie. Sako lietuviškai.

Nepasimetę daugiakultūrojc
Sunku įsivaizduoti, bet kai pokario 

metais pirmieji lietuviai pasiekė Australiją, 
visame kontinente tegyveno beveik 9 mln. 
žmonių. Šaliai žūtbūt reikėjo darbo jėgos, 
ypač jaunų stiprių vyrų. Šnabždėtas!, kad 
ne vien dėl darbo jėgos trūkumo. Juk ir 
karaliai kraują pamaišydavo. Patekę j 
Tasmaniją lietuvaičiai prisimena, kaip 
vietiniai paslapčia juos apžiūrinėjo, tyri
nėjo, ar nesiskiria nuo jų pačių, - sala 
izoliuota, pasaulio pakraštys, svetimšaliai 
buvo neregėtas dalykas. Šiandien Austra
lija atvėrusi duris ne tik ilgą laiką vyra
vusiai “baltajai imigracijai”, bet ir “azi
jietiškai”. Iš tikrųjų tikras babilonas šur
muliavo šiųmetėje šventėje “Paco Festa” 
Gcelonge - ištaigingi drabužiai, naciona
liniai šokiai, dainos ir valgiai. Per tą tautų 
paradą lietuviai pasirodė ne iš kelmo 
spirti- tradiciškaisublizgėjo subtiliai mar
gintais tautiniais kostiumais, gintariniais 
papuošalais ir choriniu dainavimu.

Kaip man sakė buvęs ilgametis miesto 
laikraščio redaktorius Daryl McLure, 
Geelongas - sparčiausiai augantis Vikto
rijos Valstijos miestas. Įsikūręs vaizdingo
je Corio įlankoje, per 75 km nutolęs nuo 
Melbourno, jis pakeliui prie garsiųjų 
Dvylikos Apaštalų, gamtos stichijų iš

esame priversti pripažinti - šiandien 
patekome į sudėtingą finansinę krizę. 
Panašų, jog per artimiausius mėnesius 
spręsis - ar Bernardinai.lt išliks ir stiprės, 
ar turės pasitraukti.

Bernardinai.lt labai reikia Jūsų pa
ramos. Net ir pačios kukliausios. Juk 
našlės skatikas Dievo akyse vertesnis už 
muitininko turtus. Aukų prašome ne savo 
saviraiškai, bet bendram reikalui. Deja, 
be jų dienraščio paprasčiausiai neliks... 
VšĮ „Bernardinai.lt“
Įmonės kodas 300671187
Sąskaitos Nr. LT06 7044 0600 0598 4890 
AB SEB Vilniaus bankas Naujamiesčio 
filialas
Banko kodas 70440
Išsamesnė informacija:

Raimonda Jaloveckaitė,
raimonda@bernardinai.lt, 8-677-51546

Andrius Navickas
Interneto dienraščio Bemardinai.lt 

vyriausias redaktorius

skaptuotų pakrantės uolų; į Otway 
nacionalinį parką, kur aukštai pakabintais 
lieptais galima pasivaikščioti virš pir
mapradžio miško; prie filmo išgarsintos 
mistinės Kabančios uolos, prie kurios 
kažkada paslaptingai dingo kelios gim
nazistės. Vilnos muziejuje pamatysite 
viską, ką skaitėte apie avininkystę Colleen 
McCullough “Erškėčių paukščiuose”. O 
kokia Australija sportiška šalis, supranti 
sužinojęs, kad vien aplink miestą su 
200,000 gyventojų įsikūrę daugiau kaip 
dvi dešimtys golfo klubų, pusšimtis fut
bolo ir krepšinio klubų, o netoli esantis 
Torquay paplūdimys - viso pasaulio bang
lentininkų Meka.

Stasiui Šutui sėkmingai plėtojamas 
verslas suteikia galimybę perkelti savo 
“dvarą” kur širdis geidžia, bet jam tik 
Geelongas - pasaulio bamba. Būtent čia 
jo vadovaujama nedidelė, bet aktyvi lie
tuvių bendruomenė surengė pastarąsias 
Australijos Lietuvių Dienas - kone savaitę 
trunkančią meno ir sporto švente. Kartu 
vyksta ir Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos suvažiavimas. Šia
me tradiciškai kas dveji metai vykstančia
me renginyje geriausiai atsiskleidžia vi
sos šalies lietuvių įvairialypė veikla ir 
kūrybos galios.

Galime būti ramūs - lietuviško poten
cialo užteks dar ilgai. Ne tik dėl iš aukš
čiau duotų prigimtinių gebėjimų ir metų 
metais ugdyto lietuvybės atsparumo, bet 
ir Australijos valdžios aktyviai remiamos 
daugiakultūrinės tradicijos.

Neskubrus ir sustyguotas lietuvių 
australiečių gyvenimas - be perdėto po
litikavimo, skundų ir pagiežos, paremtas 
tradicijomis ir kasdieniais ritualais. Neti
kėtumai neišmuša jų iš vėžių. Sakysim, 
geelongiškių choro vadovė Regina Pra- 
nattskienė, laimėjusi nemažą konkursą, ta
po Viktorijos Valstijos Velso vyrų choro 
dirigente. Žinoma, jie tuo didžiuojasi, visi 
lietuviai didžiuojasi, bet choras liko be 
vadovės. Tačiau neilgai, išsirinko iš savų 
Aldoną Scano, kurios muzikinio išprusi
mo pakanka, kad choras tęstų veiklą. 

Fotografijų konkursas “Mano lietuvybės mokykla”
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės skelbia fotografijų 

konkursą užsienio lietuvių bendruomenių nariams. Konkurso tikslas - fotografijos 
meno pagalba sudaryti sąlygas užsienio lietuvių kūrybinei raiškai, individualybės sklai
dai, skalinti visuomenę domėtis užsienio lietuvių gyvenimu, supažindinti ją su užsienio 
lietuvių švietimo įstaigų veikla. Konkurse gali dalyvauti užsienyje gyvenantys tautiečiai 
ir išeivijoje veikiančios lietuvių organizacijos. Informacija apie konkursą skelbiama 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento interneto svetainėje www.tmid.lt, užsienio 
lietuvių bendruomenių informaciniuose leidiniuose bei tinklalapiuose.

Darbų priėmimu ir vcrlinimo tvarka:
1. Darbai priimami iki 2007 m. gruodžio 1d. adresu: Fotografijų konkursui „Mano 

lietuvybės mokykla”, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR 
Vyriausybės,T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, LT-01100, Lithuania.

2. Pageidautinas fotografijos formatas ne mažesnis nei 15x21 cm., fotografijos taip pat 
gali būti siunčiamos ir elektroniniu formatu (jpg. arba bmp.)

3. Darbo antroje pusėje turi būti pritvirtinta informacinė etiketė, kurioje spausdinto
mis raidėmis užrašyta: fotografijos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, adresas, 
telefono numeris arba ei. pašto adresas. Siunčiant elektroniu paštu taip pat turi būti 
nurodyta fotografijos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, adresas, telefono numeris 
arba ei. pašto adresas.

4. Fotografijų konkurso dalyvis vertinimui pateikia ne daugiau kaip 5 fotografijas.
5. Darbai, neatitinkantys nurodytų reikalavimų, nebus vertinami.
6. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento gen. direktoriaus sudaryta ekspertų 

komisija atrinks geriausius darbus.
7. Ekspertų komisija pateiktus darbus vertina 2007 m. gruodžio 3-14 d.
8. Komisijos narys, artimais giminystės ryšiais susijęs su konkurso dalyviu, balsavime ti

nedalyvauja. .1
9. Ekspertų komisija, vertindama konkurso dalyvių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:

a) temos atskleidimas; b) formos ir turinio originalumas, savitumas;
c) darbo meniškumas; d) darbo estetiškumas.

Baigiamosios nuostatos
Fotografijų konkurso laimėtojai apdovanojami prizais ir diplomais, jų darbai bus 

skelbiami Departamento interneto svetainėje www.tmid.lt., bus organizuojama kon
kurso lauretų darbų paroda. j

Fotografijų konkursas vyks nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d. Konkurso 
dalyviai apie tikslesnį apdovanojimų teikimo laiką ir vietą bus informuoti.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 262 9543 arba ei. paštas: bertas.venckaitis@tmid.lt
Bertas Vanskaitis, Užsienio lietuvių skyrius

Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vyriausiasis specialistas
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Blogiau, kad geelongiškiai liko be savo 
sielų ganytojo, - veikliam ir energingam 
kunigui Egidijui Arnašiui persikėlus į 
Airiją, mišių lietuvių kalba jiems tenka 
klausytis lik išimtine proga, kai iš Mel
bourno atvažiuoja kunigas Jonas Grigas.

Imponuoja išeivijos labdaringa veikla 
Lietuvoje ir parama bei užuojauta tautie
čiams vietoje. Rūpestis dėl archyvų liki
mo ir lietuvybės ateities. Tai važiuojame 
ne vieną dešimtį kilometrų pas Bartašką, 
kuris pageidavo bendruomenei perduoti 
visą tvarkingai dokumentuotą dešimtme
čiais filmuotą ir kauptą medžiagą. Tai pas 
minėtą I.Narvydicnę apžiūrėti jai bran
gaus originalaus paveikslo, kurį ji pasišo
vusi dovanoti tik Lietuvių Namams. Lie
tuvos Garbės generalinis konsulas Vikto
ras Šliteris Sydnėjujc sakėsi taip pat ne 
vieną knygų siuntą jau nusiuntęs į Mairo
nio literatūros muziejų Kaune. Tasma- 
nijoje, Hobarto lietuvių bendruomenės 
pirmininke neseniai tapusi Rožė Vaičiu- 
levičius pasakojo tėvų paliktas santaupas 
griežtai paskyrusi savo dviejų dukterų 
kelionei į senelių kraštą. Džiaugėsi, kad ta, 
anot jos, šventa misija įvykdyta. Abi 
mergaitės susikalba lietuviškai, bet skai
tyti, kaip ir daugeliui jaunosios kartos at
stovų, sekasi sunkiai dėl skirtingos anglų 
kalbos fonetikos. Beje, pati Rožė puose
lėja žydrą svajonę - pabandyti ūkininkauti 
Lietuvoje.

Sparčios globalizacijos ir komuni
kacijos laikais pasaulis mažėja. Dabar 
Australijos lietuviai dažniausiai aplanko 
tėvų žemę pro šalį važiuodami, - keliauda
mi aplink pasaulį ar Europą. Užtat dau
gelis jau dabar planuoja švęsti Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį Lietuvoje. 
Ruoškimės.

Neatrodo, kad Australijoje nutolai nuo 
gimtinės, - tai vietinė spauda plačiai 
pristato skaitytojams mūsų lakūną akro
batą Jurgi Kairį, dalyvaujantį tarptauti
nėje aviacijos šventėje Avalone, kuris 
įsiterpęs larp Melbourno ir Geelongo, tai 
brolis Astijus atvykęs iš Lietuvos laimina 
parapijiečius lietuviškai... □
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Sportas
R. Berankis - “US Open” jaunių nugalėtojas

Lietuvos krepšininkams - bronzos medaliai

17-metis Lietuvos tenisininkas 
Ričardas Berankis laimėjo New 
York’e vykstančio atvirojo JAV 
teniso čempionato (“US Open”) 
jaunių (iki 18 metų) vaikinų viene
tų varžybas. Aštuntoji pasaulio 
jaunių raketė sekmadienį, rugsėjo 
9 d., turnyro finale nugalėjo 46-ąją 
pasaulio jaunių raketę 202 cm 
ūgio 16-metį lenką Jerzy Janowicz 
6:3,6:4. Žaidimas truko 53 min.

Ričardas Berankis tapo pir
muoju Lietuvos tenisininku, ku
riam pavyko tapti “Grand Slam* 
serijos turnyro nugalėtoju. “US 
Open” jaunių varžybas yra laimė
jusios tokios teniso žvaigždės kaip 
David Nalbandian (Argentina, 
1998), Andy Roddick (JAV, 2000),
Richard Gasquet (Prancūzija, 2002), 
Andrew Murray (D. Britanija, 2004).

R.Berankis tapo pirmuoju Lietuvos 
tenisininku, laimėjusiu “Grand Slam” 
turnyro finalą.

Remigijaus Balžeko auklėtinis pake
liui į finalą nugalėjo penkis tenisininkus 
iš JAV, Moldovos, Čekijos ir Italijos. R. 
Berankis prieš “US Open” laimėjo atvi
rąsias Kanados jaunių pirmenybes. Jis 
šiemet pasiekė ir atvirojo Australijos čem
pionato (“Australian Open”) ir Wimbl
edon jaunių turnyrų pusfinalius, o atvirojo 
Prancūzijos čempionato (“French Open”) 
jaunių varžybose pasiekė ketvirtfinalį.

Kryžių kalnas: tradicijų ir naujovių 
sankirtos

Vytenis Rimkus

Tęsinys iš “M.P.” nr. 36.
Mes galime su tuo sutikti ar nesutikti, 

gailėtis ar ilgėtis, bet realus gyvenimas 
vyksta pagal savus dėsnius - mes tampa
me ne tik stebėtojai, bet ir gyvi to proceso 
dalyviai.

Savaiminė kryžių kalno raida nugrimz
do praeitin. Vis aktyvesnė reglamentaci
jos įtaka. Architektų suprojektuota kop
lyčia Popiežiaus vizito proga tapo an
samblio dalimi (architektas Algimantas 
Jukna ir Rasa Budrytė). Dėl jos disku
tuojama iki šiol. Jau pačios jos atsiradi
mas buvo pažymėtas laikinumu. Sudaryta 
kalno ir aplinkos priežiūros ir tvarkymo 
komitetas veikė apie dešimt melų. Šio ko
miteto iniciatyva buvo surengtas Kryžių 
kalno ir jo aplinkos tvarkymo projektų 
konkursas, tų projektų parodos Vilniuje 
ir Šiauliuose su plačiais aptarimais, pre
mijų skyrimais. Suorganizuota tarptauti
nė mokslinė konferencija; tos konferen
cijos medžiaga išleista dviem atskirais 
leidiniais lietuvių ir anglų kalbomis. Popie
žiaus nurodymu Kryžių kalnu pavesta 
rūpintis broliams pranciškonams: nupir
kus žemės sklypą, visuomenės apžiūrai 
pateikus vienuolyno projektą, kuklus, 
vienkiemio sodybą primenantis komplek
sas pradeda funkcionuoti 2000-taisiais 
metais. Vėliau siūloma kurti antrąjį - mo
terų vienuolyną, statyti bažnyčią. Būta ir 
kitų siūlymų, projektų, tokių kaip “Kančių 
kelio” statyba nuo plento iki kalno. Aki
vaizdi stichinio, liaudies kūrybos ir pro
fesionalaus meno integracija, matyt, lems 
komplekso ateities vaizdą.

Reikšmingas žingsnis tai, kad Kryžiaus 
kalno ir jo projektinės aplinkos žemė jau 
išpirkta. Iš dalies teigiamai sprendžiamas 
ir lėšų klausimas: aplinkai ir infrastruktūrai 
tvarkyti skirta valstybės biudžeto lėšų.
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Ričardas Berankis-“US Open” jaunių čempionas.

“Neįtikėtinas jausmas”, - po pergalės 
finale sakė R. Berankis, kuris “US Open” 
jaunių turnyre žaidė tik antrą kartą. 
“Praėjusiais metais dalyvavau atrankos 
varžybose. Man nepavyko patekti į 
pagrindinį turnyrą - pralaimėjau pirmąjį 
mačą”.

“Ričardas šiandien žaidė labai pro
tingai, diktavo sąlygas varžovui ir palaužė 
jį pačiu laiku”, - sakė lietuvio treneris 
Remigijus Balžekas.

Lietuvos tenisininkas buvo apdovano
tas prieš vyrų varžybų finalą pagrindinia
me Arthur Ashe stadione, kuriame telpa 
per 20,000 žiūrovų. □

Dėl išorinės Kryžių kalno raidos vi
suomenėje, spaudoje kyla ginčų, kuriuos 
galinta grupuoti į du polius. Pirmas - tai 
tradicionalistų požiūris, atmetantis kiek
vieną žymesnę planinę invaziją, neigiamai 
žiūrintis į pranciškonų vienuolyno atsi
radimą ir tuo labiau į numatomą moterų 
vienuolyną ir bažnyčios ar bažnytėlės 
statybą, į visus pasikeitimus artimoje, bent 
dviejų kilometrų spindulio zonoje. Siū
loma riboti teritoriją naujų paminklų, 
kryžių statybai, reglamentuoti jų pobūdį, 
formą, dydį. Tai, sakyčiau, ekologinis, et
nografinis, prigimtinio sakralumo, šven
tumo ir grynumo požiūris, nes po visų XX 
a. antrosios pusės virsmų iš atkampios, 
lokalinės meditacinės vietos Kryžių kal
nas peraugo į pasaulinio žinojimo ir lan
kymo vietą, maldininkystė susiliejo su tu
rizmu, atsiskyrėliškumas - su plačiu tarp
tautiniu ir tarpkonfesiniu bendravimu.

Kita radikali tendencija - visos Kryžių 
kalno aplinkos modernizavimas, sparti 
bažnyčios statyba, prekybos būstų, kelių 
įrengimas, muziejaus, užtvankos statymas, 
o netolimose prieigose - ir viešbučiai, 
kempingai.

Man atrodo, kad šioje tendencijų san
kirtoje geriausia būtų vidurio linija, po
žiūrių tolerancija pagal nuostatą - aptar
navimo mechanizavimas išsaugant bendrą 
Kryžių kalno siluetą ir aplinkos vaizdą.

Kryžių kalno raidos neįmanoma 
prognozuoti, tai įrodė visa jo istorija. Sa
vaiminis, nercglamcntuotas paminklų 
statymas išliks ir ateityje. Tai bus svarbiau
sias kalno gyvybingumo veiksnys. Sunku 
tiksliai prognozuoti jo plėtimosi kryptis, 
teritorinę raidą, atrodo, jis nesulaikomai 
veršis priekin, akcentuodamas fasadą. Tai 
tiesiog natūralus žmonių noras būti prie
kyje, kad ir jo kryželis, jo dedikacija būtų 
visų pastebima, perskaitoma. Šiuo metu 
susiformavęs didysis fasadas, didžioji aikš
tė su Popiežiaus kryžiumi ir užkulisiai.

• Pergalių seriją Ispanijoje vykstan
čiame Europos vyrų krepšinio čempio
nate dar kartą pratęsė Lietuvos rinktinė. 
Nesustabdomi Lietuvos krepšininkai 
pirmadienį, rugsėjo 10 d., Madride rezul
tatu 88:73 (19:18, 27:14, 20:28, 20:13) 
užtikrintai nugalėjo vienus pirmenybių 
favoritų prancūzus ir iškovojo jau penktą 
pergalę turnyre iš eilės.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė pirmadienį savo 29-ąjį gimtadienį 
švenčiantis Ramūnas Šiškauskas. Lietuvos 
rinktinės kapitonas surinko 19 taškų, at
kovojo 5 atšokusius kamuolius.

Darius Songaila prie pergalės prisidėjo 
17 taškų ir 7 atkovotais kamuoliais. Šarūnas 
Jasikevičius 14 taškų ir 7 rezultatyviais 
perdavimais, o savo valandos sulaukęs Si
mas Jasaitis pelnė 13 taškų.

® Trečiadienį, rugsėjo 12 d., vykusio
se paskutinėse antrojo etapo rungtynėse 
Lietuvos krepšininkai rezultatu 80:61 
(26:18, 18:23, 19:8, 17:12) užtikrintai 
nugalėjo slovėnus ir aštuntfinalio F grupė
je užėmė pirmąją vietą.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė Ramūnas Šiškauskas, pelnęs 21 taš
ką. Darius Songaila prie pergalės prisidėjo 
17,Kšyštofas Lavrinovičius-14, Rimantas 
Kaukėnas 11 taškų.

• Penktadienį, rugsėjo 14 d., Europos 
vyrų čempionato ketvirtfinalyje Lietuvos 
krepšininkai po itin atkaklios kovos 
rezultatu 74:72 (17:19, 21:16, 15:20, 
21:17) nugalėjo Kroatijos nacionalinę 
komandą ir pateko į pirmenybių pusfinalį.

Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai

Kryžių kalnas iš 
dalies prarado 
intymaus, uždaro 
meditavimo sta
tusą, ir tai dabar 
kompensuoja kol 
kas mažesnio 
dydžio analogų 
atsiradimas (kry
žių grupė Agai- 
liuose Šakynos 
apylinkėse, tai
pogi tarybiniais 
metais naikinta 
ir vėl atgijusi; 
kryžiai Vainagių 
girios glūdumoje 
Šiaulių ir Kelmės 
rajonų riboje; kry
žių kalnelis Kau
ne irkt.).

III-jame tarptautiniame šventųjų vietų 
kongrese Čenstachovojc (1999 m. rugsėjo 
23 - 25 d.) apie Kryžių kalną jau buvo 
kalbama kaip apie lygiavertį tokioms 
vietovėms - Lurdui, Fatimai, Altctingui ir 
kt. Kongrese vyko diskusijos temomis: 
“Religinės kelionės ar sakralinis turiz
mas”, “Religinės kelionės kaip žmones ir 
tautas vienijantis faktorius”. Religinės 
kelionės tūkstantmečių sandūroje”.

Transportas ir komunikacijos nesun
kiai leidžia žmonėms aplankyti tolimas 
vietas. Keleivių, piligrimų srautai nuolatos 
didėja. Šventosios vietos iš dalies tampa 
turistiniai objektai, lyg ir nukenčia jų sa- 
kralumas. Kita vertus, galimybė aplankyti 
šventąsias vietas suteikia žmonėms naujų 
žinių, išgyvenimų, praturtina dvasinių jaus
mų skalę. Ryškėja kelios keliautojų kate
gorijos. Vieni į šventąsias vietas vyksta iš 
smalsumo. Šventos vietos tampa tik vienu 
iš sustojimų turistinės kelionės metu. Ki
tiems jau pati kelionė tampa maldos ir 
meditacijos, dvasinės saviauklos procesas.

Visos šios problemos glaudžiai susi
jusios ir su Kryžiij kalnu. Jau dabar reikia 
rengtis priimti ir aptarnauti didėjantį lan
kytojų srautą. Galų gale tai ne tik Kryžių

Koplyčia Kryžių kalne, kurioje popiežius Jonas Paulius II aukojo šv.
Mišias 1993 m.

Ramūno Šiškausko prasiveržimas.

žaidė Darius Songaila. Puolėjas per 24 
minutes pelnė 20 taškų ir atkovojo,^ka
muolius. Linas Kleiza prie pergalės prisi
dėjo 19 taškų ir 9 alkovoįais.kąnįųp^igįs, 
Rimantas Kaukėnas surinisQSjSus^,,,.

• Rusijos krepšininkai sustabdė per
galingą Lietuvos rinktinės žygį Europos 
krepšinio čempionate Ispanijoje, ,^eš|a- 
dienį, rugsėjo 15 d., turnyro pusfinaiyje 
lietuviai 74:86 (12:25, 21:15,25:’5, J6:21) 
pralaimėjo Rusijos rinktinei.

• Lietuvos nacionalinė 'vyrų krepši
nio rinktinė sekmadienį,, rugsėjo 16 'd., 
Europos čempionato rungtyncšb'dėl 
trečiosios vietos 78:69 (20:iWį t£jL:T5,
21:20, 16:15) nugalėjo Graikiios_komąn- 
dą ir iškovo bronzos medalius. Kartu 
lietuviai užsitikrino vietą 2008 m. Beį- 
džingo olimpinėse žaidynėse. Lietuvės 
komandoje vėl puikiu žaidimu išsiskyrė 
Ramūnas Šiškauskas. □ 

kalno ir Šiaulių, bet visos Lietuvos įvaizdis 
ir prestižas. Kryžių kalną aplanko ne tik 
oficialios įžymių žmonių delegacijos, bet 
ir nesigarsinę įžymūs pravažiuojantys 
žmonės. Taip 2006 m. vasarą Kryžių kalną 
aplankė ir kryžių pastatė Vengrijos Res
publikos prezidentas. Įvairių pasaulio ša
lių atstovai ne tik stebisi ir žavisi Kryžių 
kalno visuma, bet ir randa jame savitų, sa
vajai pasaulėjautai būdingų bruožų.

Kryžių kalnas yra Lietuvos ženklas, jos 
dvasinės ir materialinės būsenos išraiška. 
Jis apauga ne tik naujais kryžiais, bet ir 
kitais kultūros faktais: poezija, eseistika, 
fotokūriniais, grafika, tapyba, tipografine 
produkcija, suvenyrais, muzikos kūriniais. 
Pasirodė pirmosios knygos, surengtos pir
mosios parodos, jis tapo mokslinių ir teo
loginių tyrinėjimų, filosofinių samprota
vimų dingstis.

Ši grandininė plėtotė suartina žmones 
su Kryžių kalno buvimu. Kryžiai, stovin
tys ant Kryžių kalno ir jo papėdėje praplė
tė savo semantinę prasmę, jie įsitvirtina 
kaip pasaulio modelis, kaip tarpininkas 
tarp gyvybės ir mirties, savo gausumu ir 
plastine įvairove tampa visuotinumo iš
raiška, kviečiančia taikiarū gamtos, žmo
gaus ir Dievo sambūviui. □
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Lietuviai krepšinio sirgaliai Madride
Prieš pat Europos vyrų krepšinio čem

pionato rungtynes Madride tarp Lietuvos 
ir Prancūzijos rinktinių kilo incidentas 
tarp Lietuvos komandos rėmėjų ir ispanų 
policininkų. Po susidūrimo su tvarką 
palaikančiais pareigūnais į policijos 
nuovadą išvežti keli Lietuvos komandos 
rėmėjai - vadinamieji sirgaliai.

DELFI žiniomis, incidentas kilo lietu
vių sirgaliams bandant įsinešti j areną di
džiulę trispalvę ilgu kotu. Ispanų arenos 
apsaugininkams nepatiko vėliavos ilgis. 
Lietuviams besiginčijant atskubėjo specia
lusis būrys ir pradėjo “daryti tvarką”. Ap
saugininkams taip pat užkliuvo dideli 
aistruolių būgnai. Sirgalių lyderis Tomas 
Balaišis, pravarde “Sėkla”, pasak liudi
ninkų, pabandė atskirti policininką nuo 
būgną nešusio lietuvio ir pats buvo užpul- 
taš'policijos pajėgų. “Sėklai” buvo pra

F-“

' 1 . ................ .
oquinH i?;, .inii? Aukos “Mūsų Pastogei”
Mrs Č. Protiėnė NSW $ 20.00 Mrs V. Kristensen NSW $ 20.00
Mrš Z. Adickas TAS $ 15.00 P. Burkys NSW $ 5.00
Mrs M. Vilkaitis ACT $ 20.00 P. Repšys VIC $ 35.00
Mrs 1. Mikus NSW $ 35.00
Mrs D. Bartkevičius QLD $ 10.00 Nuoširdus ačiū už aukas.
Anoniminė auka VIC $135.00 “Musų Pastogės”
Mrs V. Kapočius NSW $ 20.00 Administracija

Geelongo choras “Viltis” maloniai kviečia į

Koncertą
sekmadienį, spalio 7 dieną, 2.30 vai p.p.

Lietuvių Namuose, Pettit t Park, Beaufort! Avenue, Bell Post Hill.
Svečiai: Melbourne choras ‘Dainos Sambūris’,

vokalinė gnipė "Kidai” ir Geelongo jaunimas.
Po koncerto vaišės. Kaina $10.

Choro “Viltis” Valdyba

ORIGINALI LIETUVIŠKA DEGTINĖ
WINE & SPIRITS AUSTRALIA EXPO 2007 
24-26 SEPTEMBER, WARF 8 DARLING HARBOUR

AUSTRALIAN & NX DISTRIBUTORS 
FLOX WINES & SPIRITS PTY LTD

skelta galva ir surakintas antrankiais bu
vo išvežtas i policijos nuovadą. Nukentėjo 
ir vienas policijos pareigūnas - jam buvo 
praskeltas antakis.

Didžiausios Ispanijos naujienų agentū
ros EFE žurnalistas Jorge Munoa teigė, jog 
matė viską, kas nutiko prie įėjimo į areną. 
Pasak jo, apsaugos darbuotojas norėjo 
pažiūrėti, ar lietuviai neturi nieko drau
džiamo būgnų viduje, tačiau “Sėkla” ne
pakluso ir trenkė apsaugos darbuotojui 
būgno lazdele. Pasak ispano, smūgis buvo 
toks, kad prakirto apsaugininkui galvą. 
Tuomet į įvykio vietą atskubėjo ^specia
laus būrio policininkų, kurie pradėjo “Sėk
lą” mušti ir jį suėmė. Po incidento likę Lie
tuvos rinktinės sirgaliai i areną buvo įleisti 
tik po ilgų diskusijų.

Lietuvos rinktinės fotogyvenimą galima 
pamatyti internete Euro2007.lt.

In memoriam
At A Audronė (Lazutkaitė) 

Kovalskienė
1939.05.26 - 2007.07.28

Audronė gimė pavasarį, kai žydėjo 
alyvos - 1939 metų gegužės 26 dieną - 
Genutės ir Prano Lazutkų šeimoje. Be jos, 
šeimoje augo ir vyresnė sesulė Danutė. 
Gyvenimas buvo puikus, bet neilgai. No
rėdama išvengti rusų okupacijos, šeima 
nusprendė pasitraukti į Vakarus. Po ilgų 
keliavimų apsigyveno Vokietijoje, tingių 
zonoje-Goettingene. Lietuvių stovyklo
je Audronė lankė lietuvišką mokyklą.

1950 meti; balandžio mėnesį šeima 
atvyko j Australiją. Pradžioje apsigyveno 
Bathurst, o vėliau pora metų gyveno 
Parkes (NSW) stovykloje. 1952 metais 
persikėlė į Melbourną. Čia Audronė pra
dėjo lankyti St, Columbus gimnaziją 
Essendon’e. Ji buvo aktyvi: sportavo, šoko 
tautinius šokius, skautavo. Per vieną stu
dentų suvažiavimą susipažino su Jum Ko- 
valskiu. 1964 metais Audronė ir Juras 
atšoko vestuves. Neužilgo jaunoji šeima 
persikėlė gyventi į Canberrą, nes Juras ten 
dirbo. Audronė dirbo CSIRO, o ilgus me
tus kaip vedėja bei valdybos narė dirbo 
Canbcrros Lietuvių Klube. Ji padėjo at
gaivinti lietuvišką veiklą: tautinius šokius, 
skautus. Dainavo Canberros chore “Auš
ra”, skautavo, buvo aktyvi Canberros 
Skautų Židinio narė.

1974 metais gimė sūnus Arūnas. Kol 
tėvai buvo gyvi, dažnai lankydavosi 
Melbourne.

Išėjusi pensijon, Audronė mėgo auginti 
gėles, žuvauti, siuvinėti. Jos išsiuvinėtas 
“Vytis” dar dabar kabo Canberros Lietuvių 
Būstinėje. Ji labai džiaugėsi savo dviem 
anūkais - Shay (9 metų) ir Kai (6 metų).

Staigi Audronės mirtis šių metų rug
pjūčio 28 dieną visus labai pribloškė. Į 
laidotuves atvyko plati Kovalskių giminė 
iš Tasmanijos, Sydnėjaus, Wollongongo, 
Audronės giminė iš Melbourne ir daug 
canberriškių. Koplyčioje prie karsto Can
berros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
vardu atsisveikinimo žodį tarė pirminin
kas Viktoras Martišius. Skautų Židinio

Audronė Kovalskienė.

vardu - Mindaugas Mauragis. Šeimos var
du su Velione jaudinančiai atsisveikino 
Loreta (Čižauskaitė) Tigani - Audronės 
krikšto dukra. Loreta perskaitė anūkų 
atsisveikinimo laiškus savo močiutei.

“The things I am going to miss about 
Muc are that she would play and have fun 
with us. Muc would come and watch me 
play football. She would always listen to 
what I had to say. Muc would carve 
beautiful eggs at Easter and make a huge 
feast at Christmas. Muc was the best cook 
ever. I will miss her and I love her very 
much” (Love, Shay).

“The thingl remembermost about Muc 
is that she would always read books with 
me. I loved her beautiful hair. I will miss 
her lovely face and hugs and kisses. I love 
Muc very much” (Love, Kai).

Po laidotuvių kunigas pakvietė visus 
gedulingiems pietums i salę prie koply
čios. Visi bendrai atsistojom ir sugiedojom 
skautišką giesmę “Ateina naktis”. Ilsėkis 
ramybėje, miela Audrone.

Sesutė Danutė
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Pranešimas Sydnėjaus Apylinkės nariams

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 
susirinkimas

įvyks šeštadienį, spalio 6 dieną, 2.30 vai. p.p.
Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown. 

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

c) Kontrolės Komisijos, 
ir jų priėmimas.

5. Mandatų Komisijos sudarymas.
6. Naujos Valdybos rinkimai.
7. Kontrolės Komisijos rinkimai.

a) pirmininko, 8. Klausimai ir sumanymai.
b) iždininko,

Remiantis inkorporacijos nuostatais, kandidatai į Apylinkės Valdybos organus 
turi būti siūlomi raštiškai dviejų narių, su siūlomojo sutikimu. Formas galite 
įsigyti Klubo “Dainava” raštinėje arbapas Teodorą Rotcą. Šie siūlymai turi būti 
pateikti dabartinei Valdybai nurodytu adresu ne vėliau kaip septynios dienos
prieš susirinkimų.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek kandidatai, tiek ir siūlytojai turi būti ALB 
Sydnėjaus Apylinkės nariai (žiūr. ALB Statuto 79 ir 83 straipsnius).
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu Teodoras J. Rotcas, pirmininkas

69 Belmore Street, Fairfield East, NSW 2115

Naujovės Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekoje
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka jau įsigijo ir taip vadinamas “kalbančias knygas” (talking 
books) - CD ir DVD. Tarp jų yra šie autoriai:Vytautas Bubnys “Žmogus iš tenai” (CD ir 
DVD), Antanas Vienuolis “Kryžkelės” (DVD), Anielius Markevičius “Žaliaakė gyvatė” 
(DVD), Rimantas Marčėnas “Išdrąskytų lizdų gandrai” (DVD), Donatas Banionis 
“Memuarai” (DVD), Vincas Mykolaitis Putinas “Sukilėliai” (DVD).

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos inf.

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš toliau, pasižiūrėti filmą apie 
Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro 2007 m. naujai pastatytą baletą 

‘"T^ieguncioji gražuolė”

Šoka Miki Hamanaka-Paulauskicnė, Nerijus Juška, Eglė Špokaitė 
su pilnu Lietuvos baleto ir orkestro sąstatu. 

Muzika - Piotr Čaikovsky.
Choreografija - Marius Petipa, statytoja - Liudmila Kovaliova.

2 veiksmų 4 scenų “Miegančioji gražuolė” bus rodoma Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, Bankstowne, ‘Function Room’ (įėjimas su auka). 

Sekmadienį, rugsėjo 23 dienų, 130 - 4.00 vai p.p.
Visų gausiai laukiame!

DA ANA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithiianianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Lietuvių Klubo restorane galite gauti 
lietuviškų patiekalų Kad nereiktų ilgai laukti, užsisakykite 

iš anksto pas Alvydų tek: 04 22 655 902.

Informuojame narius, kad
šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, įvyks

Metinis Lietuvių Klubo “Dainavą” , 
narių susirinkimas.
Platesnė informacija narius pasieks paštu.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo' 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės su nuotrauka.

Prašome visus narius, turinčius klausimų dėl “Dainavos” 
Klubo metinės ataskaitos, atsiųsti paštu, faksu ar elektroniniu 
paštu j Klubo raštinę iki spalio 4 dienos vakaro. Metinio narių 
susirinkimo metu Valdyba išsamiai į juos visus atsakys.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas “Dainava” !£?skn koirtrčik'tO- 
riaus valdyti Klubo restoranui. Savo pa
raiškas prašome pristatyti į Klubo raštinę iki spalio 3 dienos. 
Kviečiame kreiptis ir ankstesnėje atrankoje dalyvavusius kandidatus.
Platesnę informacijų suteiks Klubo menedžeris.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.nct.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wimuscrs.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 S65.

Užsienyje oro paštu - S 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 - S25. 
Už skelbimtj turinį redakcija neatsako.
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