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Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šių metų spalio 6 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” įvyko ALB Sydnėjaus Apy
linkės metinis susirinkimas. Susirinkimo melu buvo išrinkta ir nauja Apylinkės Valdyba 
(žiūr. nuotr. viršuje). Ramačio Zakarevičiaus nuotraukoje iš kairės: Greta Savickaitė - 
Fletcher (pirmininkė), Teodoras Rotcas ir Rymantė Geli.

VnSSls Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvių suvažiavimas Londone

Dzūkijoje 
reikia 

pakartotinio 
balsavimo
Per sekma

dienį, spalio 7 d., 
vykusius rinki
mus vienman
datės Dzūkijos 
rinkimų apygar

dos rinkėjams nepavyko išsirinkti savo 
Seimo nario. Po dviejų savaičių, spalio 21 
dieną, ten bus rengiamas pakartotinis 
balsavimas. Dėl laisvos Seimo nario vie
tos varžysis daugiausiai balsų per pirmą
jį balsavimo ratą gavę kandidatai -Tėvy
nės sąjungos (1 Jetuvos konservatorių) iš
keltas advokatas Kęstutis Cilinskas ir iš 
Rusijos sugrįžęs namų arešte esantis Dar
bo partijos įkūrėjas Viktor Uspaskich.

Kaip rodo preliminarūs rinkimų rezul
tatai, sekmadienį pirmavo K. Cilinskas, 
gavęs 30.29% rinkėjų balsų. Antroje vie
toje atsidūręs V. Uspaskich surinko 
20.26% rinkėjų balsų. Dėl laisvos Seimo 
nario vietos Alytaus rajone varžėsi 10 
įvairioms partijoms atstovaujančių kan
didatų.

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) duomenimis, šiurkščių rinkimų 
tvarkos pažeidimų neužfiksuota, bet rin
kėjai aktyvumu nepasižymėjo. Iki 19 vai. 
balsavo 20.82% rinkėjų. Iš anksto paštu 
savo valią išreiškė 4.22% rinkėjų.

Darbo partijos pirmininkas Kęstutis 
Daukšys pareiškė, kad žmonių palaikymas 
suteikia V Uspaskich’ui, o tuo pačiu ir 
partijai, “naujų jėgų ir ryžto atlaikyti spau
dimą ir toliau dirbti Lietuvos labui”. Bet 
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius prognozavo dar aršesnį antrąjį 
rinkimų turą Alytaus rajone, kuris, jo 
nuomone, taps išbandymu ne tik dzūkų 

rinkėjams, bet ir žiniasklaidai bei teisė
saugai. “Tikiu, kad ir dzūkams, ir Lietuvai 
pavyks atsilaikyti”, - sakė jis
G.Petrikas duos Lietuvos valdžią 

į ES teismą?
Kaip praneša ELTA, j Kauną grįžęs 

buvęs skandalingai žlugusio koncerno 
EBSW vadovas Gintaras Petrikas rengia
si su advokatais svarstyti, ar galima pa
duoti Lietuvos Vyriausybę ir Vidaus rei
kalų ministeriją į Europos teismą dėl 
neteisėtų veiksmų prieš EBSW, dėl kurių 
patirti didžiuliai nuostoliai. “Jeigu Stras
būre šią bylą laimėtume ir pavyktų pri
siteisti 80 mln. litų, pinigus būtų galima 
grąžinti indėlininkams”, - žada buvęs 
EBSW vadovas.

Priešingai, Seimo vicepirmininkas. Tė
vynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius 
mano, kad sugrąžinus į Lietuvą buvusį 
EBSW prezidentą Gintarą Petriką būtina 
aiškintis EBSW suregztą korupcijos vo
ratinklį. Į Lietuvą iš JAV parskraidintas 
G. Petrikas kaltinamas pasisavinęs ir 
iššvaistęs milijonines fizinių bei juridinių 
asmenų lėšas. Visa EBSW koncerno vals
tybei padaryta žala vertinama per 1 mi
lijardą litų.

“Lietuvos rytas” primena, kad kadaise 
tiriant ESBW bendrovės veiklą, buvo 
areštuota 87 mln. litų vertės turto, kurio 
didžioji dalis - įvairių įmonių akcijos. 
Areštuota ir dvylika 1.2 mln. litų vertės 
automobilių, lėktuvas “Cessna”, trylika 
bu tų Laisvės alėjoje, Komercijos ir kredi
to banko patalpos. Kodėl šio turto nepa
kako atsiskaityti su indėlininkais, šian
dien negali atsakyti nei teisėsaugininkai, nei 
politikai. Dabar per 80 mln. litų indėli
ninkų pinigų iššvaisčiusios holdingo 
kompanijos ir jos sąsajų su bėgliu G. Petriku 
byla atiduota narplioti Kauno apygardos

Nukelia į 2 psl.

„Kodėl ir kam mes esame čia? Kokia 
trečios, dabartinės emigrantų bangos mi
sija Jungtinėje Karalystėje ir pasaulyje?“ - 
šiais klausimais užsiėmė Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos šešiasdešimties 
metų jubiliejaus konferencija.

Londono universiteto doktorantė Vio
leta Parutis nagrinėjo globalizacijos am
žiaus iššūkius po 1991 m. į Didž. Britaniją 
atvykusioms lietuviams, pabrėždama, jog 
priimti j Europos Sąjungą tapome lygiaver
čiais, naujais europiečiais, Anglijoje pasi
jutome laisvi ir saugūs, bet kartu mums te
ko priimti ir ekonominius, socialinius bei 
kultūrinius iššūkius. „Naujai atvykusieji ži
no, jog čia nesunku susirasti darbą, bet ne 
kiekvienam pasiseka gauti gebėjimus ati
tinkančią profesiją. Naujai sutikti draugai 
niekada neatstoja senų, likusių Lietuvoje. 
Be to, iš grynos rasinės terpės atvykę tau
tiečiai nemoka gražiai, mandagiai bendrau
ti su kitų pasaulio šalių atstovais, kai kurie 
dėl įvairių priežasčių vengia kalbėti ir su 
lietuviais. Liūdna, jog dažnai tarp išvažia
vusių ir likusių gimtinėje atsiranda prieš
prieša. Naujos kultūros ir britiškos aplin
kos paragavę emigrantai ne visada suran
da bendrą kalbą su gyvenančiais tėvynėje“, 
-sakė Violeta Parutis.

Lietuviškas identitetas Anglijoje puo
selėjamas jungiantis į bendrų interesų 
klubus. Londone gyvena maždaug 100000 
lietuvių, likusioje Anglijos dalyje - dar tiek 
pat. Ne sostinėje gyvenančių tautiečių 
populiacijos mažesnės, rečiau vieni kitus 
susitinka, dėl to jie noriai steigia įvairias 
organizacijas, o lietuviška bažnyčia dauge- 
liuiyra tautiškumo simbolis, vieta, kurioje 
galima atrasti save skubančiame pasaulyje. 
Lietuviškumo šaknų išlaikymu besirūpi
nantys tėvai leidžia atžalas į vis gausėjančias

Siūlo j žemės ūkį atsivežti iš Rytų
(ELTA). Seimo Kaimo reikalų komi

teto pirmininko Viktoro Rinkevičiaus 
nuomone, darbo jėgos trūkumą Lietuvoje, 
ypač žemės ūkyje, galima būtų spręsti 
palengvinant darbininkų įvežimą iš Ryti) 
Europos šalių. Seime spaudos konferen
cijoje jis sakė, kad darbininkų užsienyje 
ieško ne lik Lietuvos statybos, transporto 
ar laivų remonto įmonės, bet ir ūkininkai.

“Kai kurios Europos šalys, kaip Airija, 
plačiai atvėrusi darbo rinką darbuotojams 
iš Rytų, gerokai išlošė. Ten ekonominį 
šuolį lėmė darbininkų imigracija iš 
Lietuvos. Lenkijos ir kitų Rytų Europos 
kraštų. Todėl stingant darbuotojų labiau
siai išloš tos šalys, kurios pirmos nutars 
atverti darbo rinką, nes I .ietuvoje jau da
bar melžėją kaime sunku rasti ir siūlant 
1500-2000 litų atlygį”, - sakė jis.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
Žemės ūkio rūmų pirmininkas Bronius 
Markauskas sakė, kad apie problemą 
kalbama jau porą metų, tačiau padėtis 

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad taupymo sumetimais 
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lituanistines mokyklėles.
Tautinių mažumų ir išeivijos departa

mento atstovė Vida Bagdonavičienė į JK 
bendruomenę žvelgė „iš Lietuvos“. Ji nuo
gąstavo, jog Lietuvos politikai pagaliau, 
išsigandę nutautėjimo, rusakalbiškumo, 
pradėjo į emigraciją žvelgti pragmatiškai, 
galvoti, kas geriausia valstybei, atkakliai 
siekdami susigrąžinti kuo daugiau išvažia
vusių. „Bet realiai tai labai sunku, kadangi 
pagrindinis trečiosios emigrantų bangos 
motyvas - ekonominis. Šie emigrantai tė
vyne laiko tą vietą, kurioje gyvena jų šeima. 
Tačiau vos kelis metus pabuvę svetur, 
dažnai nebesusikalba namuose, nes įgijus 
daugiau patirties, praplėtus pasaulėvaizdį, 
tą pat žodį supranta jau kitaip, pajunta, jog 
netemoka gyventi gimtinėje. Gyvenantys ir 
dirbantys Lietuvoje emigrantų nebelaiko 
piliečiais, galvoja, jog nebūdami šalyje jie 
nedalyvauja tėvynės gyvenime. Tačiau net 
ir į „mes ir jie“ grupes pasidalinę tautiečiai 
visgi vieningai, neginčijamai vertina lietu
vių kalbą, vienodai neigiamai žiūri į Lietu
vos valdžią.” - sakė V.Bagdonavičienė.

Žurnalistė Zita Čepaitė dalinosi savo 
patirtimi ir mintimis: „atvažiavusieji čia 
pirmiausia stengiasi susikurti pagrindą po 
kojomis, vėliau, ypač sugebėję gauti dar
bą pagal specialybę ir įgiję angliškos 
profesinės patirties, pradėję galvoti, grįžti 
ar negrįžti Lietuvon, dažnai pajunta, jog 
svečioje šalyje jų gyvenimas prasminges
nis nei Lietuvoje, nes dirbdami čia jie vyk
do misiją“.

Konferenciją baigė JK Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkė Gytė Mankutė, 
teigė, jog užsienyje ji tikisi pasisemti soli
džios, vakarietiškos patirties, kurią vėliau 
galėtų efektyviai panaudotiLietuvoje. 
Simona Staputienė, portalas “Londonictė” 

nesikeičia. Jo manymu, būtina keisti pro
fesinio mokymo sistemą, o studentų prak
tikas ūkiuose ilginti iki pusės meti) ar me
tų. Jo duomenimis, 2007 m. profesinėse 
mokyklose tebuvo paruošti 368 žemės 
ūkio specialistai, iš kurių tik kas ketvirtas 
įsidarbino žemės ūkyje. Jis pripažino, jog 
1500 ūkių ar žemės ūkio įmonių trūksta 
specialistų, o žemdirbio specialybė neturi 
prestižo. Jo teigimu, užsienyje darbo jėgą 
žemės ūkyje sudaro praktikantai, studen
tai ir atvykėliai iš kitų šalių, todėl ir Lie
tuva turėtų kviesti iš Moldovos, Ukrainos, 
Baltarusijos jaunus pradedančius ūkinin
kus atlikti praktikos ir pasisemti patirties.

Pasak B. Markausko, labiausiai žemės 
ūkio sektoriuje trūksta traktorininkų ir mel
žėjų. Traktorininkams jau siūloma 3000 litų 
atlygis, melžėjos viliojamos 1500-2000 litų 
atlyginimais “į rankas”. Tačiau apskritai 
ūkininkai tiek mokėti negali. Jo nuomone, 
atvykėliai iš Rytų Europos dirbtų pigiau, 
nes tose šalyse atlyginimai kur kas mažesni.
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pffito Trumpai iš visur Kiek padeda emigrantų pinigai?

♦ Spalio 6 d. Pa
kistano prezi
dentas Pervez 
Musharraf buvo 
didžiule balsų 
dauguma išrink
tas prezidentu 
kitai 5 metų ka
dencijai, nors apie 
40% rinkėjų pro
testuodami susi

laikė nuo balsavimo. Jo išrinkimų dar turi 
patvirtinti Aukščiausias Teismas, nes opo
zicijos partijos tvirtina, kad jis neturėjo 
teisės kandidatuoti į prezidentus, prieš tai 
neatsisakęs kariuomenės vado pareigi;.
♦ Spalio 8 d. Afganistano Oruzgan pro
vincijoje nuo Taliban sukilėlių pakelėje 
susprogdintos bombos žuvo Australijos 
taikos palaikymo kontingento karys, 41 
metų amžiaus David Pearce. Sužeisti dar 
trys australų kariai, važiavę tame pačiame 
automobilyje karinėje vilkstinėje.
♦ Švedijos Akademija pradėjo skelbti 
2007-ųjų metų Nobelio premijos laureatų 
pavardes. Spalio 8 d. Nobelio medicinos 
premija buvo suteikta dviems amerikie
čiams (Mario Capccchi ir Oliver Smithies) 
bei britui Sir Martin Evans už jų pasieki
mus bandymuose su pelių genais. Spalio 9 
d. fizikos premijų dalinosi prancūzas Albert 
Fert ir vokietis Peter Gruenberguž nano- 
technologijos alsickimus. pažabojant mag- 
netorezistencijos jėgas elektroniniuose 
aparatuose.
♦ Spalio 9 d. Indonezijos teismas užvedė 
bylų buvusiam Garuda lėktuvų bendrovės 
pirmininkui Indra Setiawan ir jo pavaduo
tojui Rohainil Aini. Prokuratūra tvirtina, 
kad jie padėjo nužudyti žmogaus teisių 
kovotojų Miniz Thalib 2004 m., Indone
zijos valstybės žvalgybos agentūros įtaigo
ti. Žvalgybos agentas Pollycarpus Priyanto

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
prokuratūrai. Jau sudaryta dviejų proku
rorų ir trijų tyrėjų grupė. Pavyzdžiui, bus 
bandoma aiškintis, kodėl Gintarui Petri
kui priklausęs didžiulis dviejų aukštų 
namas Kauno centre su pirtimi, baseinu, 
žiemos sodu, 33 an) sklypu ir daug puoš
numo 2002 mdenį varžytynėse jo tėvams 
buvo parduotas už vos 150,000 litų.

American Express - litais
Lietuvos „Parcxbankas“ ir tarptautinė 

kompanija „American Express“ pristato 
pirmąsias Lietuvos rinkoje „American 
Express“ mokėjimo korteles litais. Lietu
voje bus platinamos „American Express 
Gold Card“ ir „The Platinum Card“ 
kreditinės kortelės.

Kortelės bus skirtos aukštesnes paja
mas gaunantiems Lietuvos vartotojams, 
kurie ieško vertingų integruotų paslaugų 
sprendimų, aukšto aptarnavimo bei 
išskirtinio požiūrio į klientą.
Sveikatos apsaugos sistema - prasta

(ELTA). Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistema yra blogesnė nei daugumoje 
Europos šalių. Tarptautiniai ekspertai, 
įvertinę 29 Europos valstybes, Lietuvai 
skyrė 26-tą vietų. Blogiau už Lietuvų 
įvertintos tik Latvija. Bulgarija ir Lenkija. 
Pernai paskelbtame vertinime Lietuva 
buvo paskutinė. Tarptautinių ekspertų ver
tinimu, sveikatos apsaugos srityje Lietuvo
je nėra didelių problemų su teisine baze. 
Įstatymai, anot tyrimo išvadų, Lietuvoje 
pakankamai gerai gina pacientų teises.

Kita vertus, ekspertai pastebi, kad priimant 
sprendimus per retai tariamasi su medici
nos organizacijomis, lietuviams sunku lai-

Mūsų Pastogė Nr. 41, 2007.10.17, psl. 

nunuodijo M. Thalib Garudos lėktuve 
pakeliui iš 1 ndonezijos j Amsterdamu.
♦ Rusijoje dėl žmogžudysčių teisiamas 
Aleksander Pičuškin yra kaltinamas nu
žudęs 49 žmones bei bandęs nužudyti dar 
tris.
Spalio 10 d. A. Pičuškin prašė teismo prie 
kaltinimų pridėti dar 1 I jo įvykdytų 
žmogžudysčių. Jis aiškina, norėjęs nužu
dyti 64 žmones, po vienų kiekvienam 
langeliui šachmatų lentoje.
♦ Spalio 10 d. iš Baikonur bazės Ka
zachstane pakilo rusų raketa pakeliui į 
tarptautine erdvės stotį. Joje skrenda rusas 
Juri Malenčcnko, amerikietė Peggy 
Whitson ir Sheik Muszaphar Shukor iš 
Malaizijos.
Kadangi raketa išskrido dar nepasibaigus 
Ramadan pasninko mėnesiui, pamaldus 
Shukor pareiškė prisilaikysiąs pasninko 
taisyklių, nors ir buvo gavęs pasninko at
leidimų iš dvasiškių. Jis taip pat prižadėjo 
melstis atsisukęs į Meką.
♦ Spalio 10 d. Nobelio chemijos premi
ja buvo paskirta vokiečiui mokslininkui 
dr. Gcrchard Erti, išaiškinusiam “pavir
šiaus chemijos” reakcijų procesus.
♦ Spalio 11d. Nobelio literatūros premi
ja buvo paskirta 87 metų amžiaus britų 
rašytojai Doris fessing. Nežiūrint amžiaus, 
ji vis dar yra aktyvi rašytoja. Jos veikalai 
gilinasi j žmonių tarpusavio santykius ir jie 
yra įkvėpę - inspiravę visą kartą feministų 
rašytojų. Australija turėjo daug vilčių, kad 
šių metų premija bus skirta jų poetui Les 
Murray, kuris buvo vienas iš favoritų.
♦ JAV Kongreso Atstovų Rūmai svars
tys, ar paskelbti armėnų žudynes Turki
joje Pirmojo pasaulinio karo metu buvus 
genocidu. Tbrkija pripažįsta žudynes, bei 
neigia tai buvus genocidu. Ji įspėja, kad 
šio klausimo svarlymas pakenks geriems 
Turkijos santykiams su JA Valstijomis. □ 

ku gauti priėmimų pas reikiamą specialis
tą, ypač daug žmonių miršta nuo širdies 
ligų, gyventojams sudėtinga gauti naujus 
efektyvius medikamentus nuo vėžio.

Lietuviai žudosi važiuodami
Lietuvoje avarijose žūva reliatyviai 

daugiau žmonių nei bet kurioje kitoje 
Europos Sąjungos valstybėje. Tai rodo nauja 
paskelbta ES ataskaita. Po Lietuvos eina 
kilos Baltijos šalys - Latvija ir Estija. Itin 
prasta situacija taip pat yra Bulgarijoje. 
Rumunijoje ir Vengrijoje.

Anot tyrimo, saugiausia važiuoti yra 
Maltos keliais - čia milijonui gyventojų 
tenka tik 27 aukos, o Lietuvoje net 223. 
Statistika rodo, kad Lietuvoje kasdien žūva 
vidutiniškai po du žmones.

ES yra užsibrėžusi tikslą iki 2010 metų 
avarijų aukų skaičių sumažinti perpus. 
Numatytus planus jau vykdo Prancūzija, 
1 .iuksemburgas ir Portugalija. Ju keliuose 
per paskutinius 5 metus mirčių keliuose 
sumažėjo 40%.
Artėjaunt Kauno 600 metų jubiliejui

Kauno savivaldybė ketina kreiptis į 
Prezidentūrą, kad jubiliejiniai Kauno ren
giniai būtų įtraukti į Lietuvos valstybės 
1000-mcčio minėjimo renginius, o LR 
Prezidentas 600 metų sukakties proga 
įteiktų jubiliejinį raštą. Tarp mero potvar
kiu sudarytos darbo grupės jubiliejui pasi
rengti sumanymų - rekonstruoti Vytauto 
Didž. privilegijos tekstą, ketinama išleisti 
miesto privilegijų rinkinį ir istorinį leidinį. 
Žadama surengti istorinę reprezentacinę 
parodų apie Kaunu, pristatyti leidinį 
“Kauno miesto savivaldybė 2008”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

^tla,EITA,BNS,LGmCir“Bentardinai’’.
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Kaip praneša DELFI, Vilniaus banko 
analitikai pastebi, kad nors emigrantų 
siunčiamos lėšos turi įtakos ir nekilnoja
mojo turto, ir paskolų paklausai, šie pinigai 
yra pernelyg menki, kad juos būtų galima 
vadinti reikšmingu ekonominiu faktoriu
mi. Be to, pagal migrantų perlaidų iš už
sienio sumas Lietuva smarkiai atsilieka 
nuo Latvijos ir Estijos.Kita vertus, ten neį
eina neoficialiais kanalais persiunčiamų 
emigrantų pinigų srautai.

Vilniaus banko vyriausioji analitike 
Algė Budrytė primena, kad. palyginti su 
kitomis kartu j ES įstojusiomis valstybėmis, 
nuo 2004 m. Lietuva patyrė didžiausių 
„protų ir rankų“ nutekėjimą svetur, tačiau 
oficialiai gaunamos darbo pajamos iš už
sienio mūsų šalyje yra mažesnės negu kito
se Baltijos šalyse. „Tai rodo, kad emigran
tams iš Lietuvos nepavyksta išsiderėti 
vidutiniškai lokio paties dydžio atlygio.

Kaunas bandys atstatyti vardą Norvegijoje
(ELT A). Kauno valdžia, siekdama at

statyti Norvegijos spaudos sugadintą mies
to įvaizdį, prašo surengti Norvegijos po
licijos ir žurnalistų delegacijos susitikimą 
su Kauno policija.

ELTA primena, jog Norvegijos žinia- 
sklaidoje Kaunas minimas kaip “klasiki
nis gangsterių miestas”, kuriame klesti 
prekyba vogtais daiktais ir prasideda 
narkotikų kelias. Kelių Norvegijos dien
raščių ir televizijų žurnalistai prieš ke
liolika dienų lankėsi Lietuvoje, o sugrįžę 
skaitytojams ir žiūrovams pateikė savo 
reportažus. Norvegijos nacionalinė tele
vizija ir laikraščiai Kauną vadino vagių 
lizdu, mafijos sostine.

Pasak Kauno miesto policijos vyriau
siojo komisaro Algirdo Kaminsko, norve
gų žurnalistų delegacija, lankydamasi 
mieste, negalėjo susidaryti tokio blogo 
įspūdžio, koki atspindėjo savo reporta
žuose.

“Kai Norvegijos žurnalistai atvyko j 
Kauną, pasisiūlė pavažinėti po miestą kar
tu su policijos darbuotojais. Nieko blogo 
per tris valandas jie nepamatė, iškvietimų 
buvo nedaug. Apie konkrečius nusikaltimų 
skaičius mes su jais nekalbėjome. Lankėsi 
jie turguje, malė parduodamas magneto
las, automobilių dalis, nieko nesakė, bet, 
matyt, pagalvojo, kad tai vogtos detalės. Tai, 
ką matė Kaune, straipsniuose neatsispin
di. Tuo tarpu Kaune nusikaltimų nuolat 
mažėja - šiais metais 1000 mažiau negu 
praėjusiais. Bylų ištyrimas taip pat gerėja- 
ištiriama 50%. Nuo 2004 m. labai suma
žėjo automobilių vagysčių. Narkomanijos 
prevencija taip pat nuolat vyksta”. - kalbėjo 
A Kaminskas.

Norvegijos generalinis konsulas Kau
ne V. Valaitis pastebėjo, jog Norvegijoje 
pagal nusikaltimų skaičių pirmauja lie
tuviai ir lenkai, tačiau jis mano, kad šios 
šalies žurnalistai išankstinio nusistatymo

Anglai susirūpino atvykėlių elgesiu
Kaip praneša DELFI, Britanijos vy

riausybė žada imtis energingų priemonių, 
kad atvykėliai greičiau priprastų prie 
krašto tvarkos ir skubėtų išmokti anglų 
kalbą. Specialiai programai ketinama 
skirti 50 milijonų svarų. Apie imigrantų 
laviną ir padidėjusį nusikalstamumą, ypač 
lenkų ir lietuvių elgesį, pastarosiomis 
savaitėmis daug kalbėjo šalies policijos 
vadovai iržiniasklaida.

Pranešta, kad naujiesiems atvykėliams 
bus dalinama informacija, kaip elgtis 
Didžiojoje Britanijoje. Kai kurie patari
mai iš pirmo žvilgsnio primena pamoky
mus laukiniams: „mūsų šalyje girtam vai
ruoti draudžiama“, „peilių gatvėje nešio
tis negalima“ - tačiau būtent tokiais 
nusikaltimais garsėja atvykėliai iš Rylų 

kokį gauna Latvijos ar Estijos emigrantai“, 
-sako A. Budrytė.

Vilniaus banko analitikų skaičiavimais, 
praėjusiais metais visos oficialios migrantų 
perlaidos Lietuvoje sudarė 2.6% bendrojo 
vidaus produkto, tuo tarpu atitinkamas 
rodiklis Estijoje buvo 4%, o I .atvijoje - net 
10.1 %. A.Budrytės nuomone, šie skaičiai 
liudija, kad kol kas emigrantų paramos 
ekonominis vaidmuo 1 Jetuvojc nėra reikš
mingas. Anot jos, ši išvada galioja, net 
bandant įvertinti „nematomą“ emigrantų 
paramą, t.y. lėšas, perduodamas neoficia
liu būdu. Kaip rodo kitų šalių patirtis, ne
formaliais kanalais į šalį siunčiami mi
grantų pinigai (atsivežami lagaminuose, 
paprašoma tai padaryti draugų ar artimųjų 
ir pan.) ir natūrinis perdavimas (juvelyriniai 
dirbiniai, rūbai ir 1.1.) gali sudaryti nuo 10 
iki 50 % visų oficialių migrantų perlaidų iš 
užsienio. □ 

neturėjo. “Norvegija buvo labai draugiška 
Lietuvai: viena iš pirmųjų pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę, surinko nemažai 
lėšų į Blokados fondą. Manau, kad žurna
listai išankstinio nusistatymo neturėjo. Kai 
kurie lietuviai tikrai gadina Lietuvos ir 
Kauno įvaizdį, statistika prasta. Norvegijos 
policija mąsto, ką daryti. Kai Norvegijos 
piliečiai atvažiuoja į Kauną, jie būna sau
gūs - saugesni negu Osle”, - sakė garbės 
konsulas.

Kauno meras A Kupčinskas su garbės 
konsulu V. Valaičiu sutarė, kad kreipsis į 
Norvegijos ambasadą, prašydami organi
zuoti Norvegijos policijos ir žurnalistų 
delegacijos viešnagę Kaune, kurios metu 
svečiai pabendrautų su Kauno policija, 
pasidalintų patirtimi ir užmegztų tvirtes
nius ryšius.

* * *

Prasta lietuvių reputacija
Kaip praneša “Lietuvos rytas”. Europos 

šiaurės šalių spauda mirga tokiomis 
antraštėmis kaip “Vagys iš Lietuvos”, 
“Kaunas - nusikaltėlių miestas”, “Lietu
viai grobė auksą ir kailius”. Šią savaite 
Islandijos sostinėje Reikjavike policija 
suėmė keturiolika lietuvių, įtariamų va
gystėmis iš parduotuvių ir prekybos cen
trų stambiu mastu. Sulaikyti lietuviai yra 
nuo 20 iki 28 metų, vienas kitą gerai pažįs
ta. Jie susisiekdavo ir su savo tėvynai
niais. šiuo metu kalinčiais Islandijos ka
lėjime Litla Hraune. Manoma, kad būda
vo tariamasi dėl prekių ir gabenimo į 
Lietuvą. O neseniai LR Generalinėje 
prokuratūroje vyko Lietuvos ir Suomijos 
bendras pareigūnų grupės pasitarimas. Ši 
jungtinė grupė tyrė Lietuvos piliečių 
Suomijoje ir Lietuvoje įvykdytas žaibiš
kas vagystes iš parduotuvių. Suomijoje 
lietuvių grupė iš parduotuvių pavogė 7 
milijonų litų vertės kailių ir juvelyrikos 
dirbinių. □

Europos. Nuo kruvinų muštynių per Jo
nines iki galabijamų gulbių ir kiekvieną 
penktadienį į stulpus įvažiuojančių au
tomobilių su skustagalviais lietuviais vai
ruotojais - naujųjų europiečių reputacija 
negerėja.

Be auklėjamojo darbo, savivaldybėms 
ir pan. liepiama naudoti vertėjus tik tuo
met, kai tai yra būtina - užuot pataikavus 
atvykėliams, jie turi būti skatinami mo
kytis angliškai. Dabar Anglijoje vertimams 
į atvykėlių kalbas leidžiami didžiuliai 
pinigai: pavyzdžiui. į lietuvių kalbą Bri
tanijoje yra išversti ne tik visos būtinos 
mokesčių inspekcijos formos, bet ir dau
gelio savivaldybių informacija apie šiukš
lių išvežimą, vaikų aikštelių darbą ir vie
tos teatrų festivalius. □
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Į Bendruomenės baruose
Garbingas poeto 90 metų jubiliejus

Nauja magistrė

Algis Bučinskas

Mes, Sydnėjaus lietuviai, turime garbę 
savo tarpe turėti laureatą poetą - Juozą 
Almj Jūragį, kuris išarė nemažą vagą 
lietuviškoje bendruomenė je.

Juozas Almis Jūragis yra parašęs šias 
knygas: poezijos - “Tolimieji miražai”, 
’’Akmens ir paukščio metas”, “Žeme, būk 
mano motina”, “Tik sapno ugnį jausi”. 
Suredagavęs “Terra Australis”, “Australi
jos lietuvių poezija”, “Plunksna ir žodis”, 
Almanachas, “Australijos Lietuvių Met
raštis”. Jo poezija yra išversta i flamų kal
bą. “Een Steen HelTt” knyga išleista Bel
gijoje, Antverpene 1971 m. “Woorden 
Legen Vernietiging” (Europos poezija II- 
jo Pasaulinio karo metais) išleista Gcnncp 
leidyklos Amsterdame. Olandijoje 1980 m. 
1992 m. Deakin Geelong Universitetas 
Australijoje išleido knygą “Bibliography 
of Australian Multicultural Writers”, ku
rioje irgi randame Almj Jūragį. Jis yra pa
rašęs daug literatūrinių ir visuomeninių 
straipsnių Įvairiuose žurnaluose bei laik
raščiuose. Jo poezija yra atspausdinta taip 
pat knygose: “Pirmoji pradalgė”, “Antroji 
pradalgė”, “Ketvirtoji pradalgė”, “Lietuvių 
poezija išeivijoje 1945-1971”, ir darvisoje 
virtinėje leidinių.

2001 metais Lictuvos rašytojų draugi
jos valdybos sudaryta komisija poetui 
paskyrė Laureato premiją.

Almis (tai jo palies sukurtas vardas) 
gimė Laukuvoje, Baltkalnio kaime, Taura
gės apskrityje 1917 metais spalio 3 d. Ma- 
tikovų trobelė stovėjo prie vieškelio. Juo
zukas buvo jauniausias šeimoje. Lepino jį 
mama ir abi sesutės. Šeimoje nebuvo di
delių išteklių, bet meilė, pagarba kitiems, 
draugystė, nuoširdumas, pareiga... Tai 
turtas, įgytas vaikystėje, kurį Almis nešė ir 
tebesineša su savimi iki šiol. Jei “užver
da” pykčio virdulys - užsuk pas Almį, jis 
visuomet suras patarimą šio virdulio 
atšaldymui.

Sugebėjimas nenukrypti nuo savo įsi
tikinimų, bet kokioje situacijoje vertinti ir 
kito nuomonę, vertinti draugystę ir išlai
kyti pagarbą kitam - yra pagrindinis Almio 
charakterio bruožas. Ką patvirtina ir šie 
pasakyti poeto žodžiai.

Vienas geras ir mielas 
jaunystės dienos draugas, 
kažko apkaltintas, 
ilgo ir nemalonaus laiško 
pabaigoje rašė:

“Jei šitas laiškas 
tave įžeidžia, 
tu atleisk man, 
nes jei tu neatleisi, 
ar velnias man atleis?” 

Laiškas buvo įžeidžiantis, 
bet aš skubiai atleidau, 
kad velnias 
neturėtų vargo.

Juozas Almis Jūragis su žmona Lidija.

Juozas Almis Jūragis.

Nuo jaunų dienų išmokęs svajoti ir 
grožėtis aplinka, Almis pradėjo rašyti 
eilėraščius gana anksti. Turėdamas gerą 
draugą Alfonsą Bugdiną, amžiumi porą 
metų vyresnį, o gal ir konkurentą, lažino
si, kuris iš judviejų per tam tikrą laiką 
sukurs įspūdingesnį eilėraštį. Svarbiausia 
- abu draugai vertino vienas kitą. Po vie
no iš tokių konkursų Alfonsui taip patiko 
Juozo eilėraštis, kad jis jį pasiuntė į 
“Žvaigždutę”. Tai buvo maloniausias 
momentas jaunuoliui - skaityti atspaus
dintus savo paties sudėliotus žodelius. 
Taip ir prasidėjo poeto kūrybinis kelias.

Sesuo Onutė, ištekėjusi ir išėjusi gyven
ti j miestą, vis teiravosi per pažintis, ieš
kojo galimybių, kaip Juozukui padėti tęs
ti mokslus. Taip vieną dieną jaunas arto
jas sulaukė laiško iš kapucinų viršininko 
Plungėje, kad ten yra Juozui vieta gimna
zijoje.

Taip buvo atsisveikinta su gimtais 
namais, kuriuos supo senoviški dvarai, 
kryžiuočių mindžioti takai, švedų karų 
laikų grindiniai. Ten, kur piliakalniai šnibž
da apie žemaičių ištvermę ir drąsą. Ten, 
kur skamba Laukuvos bažnyčios varpai, 
kuriems nėra tolygių visoje Žemaitijoje. 
Skaudėjo širdį, nuo kalnelio žvelgiant į 
paliekamą tėviškę, ir po to - pasakojant 
apie tą dieną, kai “išvažiavo ieškoti 
mokslo”. Prisimenant tai ir dabar poetui 
ištrykšta ašara, kurią teko braukti atsi
sveikinant. Gal tai buvo nujautimas, kad 
gimtinę apleidžia visam laikui ir ten jau 
nebesugrįš.

Mokslai, kario tarnyba, karas, svetimi 
kraštai, tolimoji Australija.

Sydnėjuje poetas dirbdamas spaustu
vėje nepamiršo lietuviško įsipareigojimo 
iryra virš normos atidavęs savo duoklę.

Pomėgis žemei išliko iki šių dienų: 
kol tik valiojo, tol ir kasinėjo. Su meile 
augintos ir prižiūrėtos jo gėlės “džiugino” 

ir kaimyną, pavy
džiai žvelgiantį per 
tvorą. Šiandieną 
Almis skundžiasi, 
kad atlikti žemės 
darbelius jau sun
koka.

Tikėjimas, 
gautas sėdint vie
nuolių gimnazijos 
suole, taip pat jį 
tebelydi iki šiol. 
Tai ryškiai atsispin
di jo padėkos ei
lėraštyje už pragy
ventus 90 metų.

Poetas savo
“rašto turtą” paleng-

Dovilė Užubalytė - Zduobienė gimė ir 
užaugo Amerikoje, Čikagos mieste, lie
tuviškoje Marquette Park apylinkėje. Ten 
ji baigė Šv. Kazimiero seserų vadovauja
mą “Maria” gimnaziją, K. Donelaičio 
Lituanistinę Mokyklą ir Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Studijavo verslo 
administraciją (spec, ekonomika) 
University of Illinois at Chicago. įgy- 
dama bakalauro (BS) laipsnį.

Nuo vaikystės Dovilė priklausė Lie
tuvių Skautų Sąjungos Seserijai, “Ker
navės” tuntui Čikagoje. Ištekėjusi už 
Arvyd Zduobos ir apsigyvenusi Austra
lijoje, Dovilė dirbo finansų bendrovėse, 
vakarais University of Technology, Sydney 
(UTS) studijuodama ją seniai dominu
sią “publishing - editing” sritį. Šių metų 
rugsėjo mėnesį Dovilė studijas baigė 
magistro (MA) laipsniu (in Professional 
Writing).

Laisvalaikiu Dovilė bendradarbiauja 
spaudoje ir plunksną bando “short - 
stories” kūryboje. .Po atvykimo į Austra
liją ji rašo “Mūsų Pastogėje” ir kelis kar
tus sumaniai pavadavo šio savaitraščio 
redaktorę. Dar JAV-jose, kaip veiklios 
skautės, jos rašiniai pasirodydavo “Skautų 
Aide”. Vaikystėje Dovilė rašinėjo į vaikų 
laikraštėlius, o jos knygutę “Šmikštys ir 
kompanija” išleido “Kernavės” skaučių 
tuntas Čikagoje 1974 m. Kartu su kitais 
vaikų rašytojais, Dovilė įtraukta į prof.

va rūšiavo ir siuntinėliais 
persiuntė į atgimusios Lie- 
tuvios Maironio muziejų 
Kaune, kur archyvuose yra 
mūsų tautos rašytojų su
rinkta medžiaga.

Gražiausia šio gimta
dienio dovana atkeliavo iš 
Lietuvos. Poetė Aldona 
Ruscckaitė asmeniniame 
laiške poetui rašo:

“Parodėlę aš jau pa
rengiau, bandau Jums siųsti 
tokias kopijas, kad įsi
vaizduotumėte, kaip ji atro
do. Eidamas pro parodos 
stendus - išeini į Maironio 
sodą, kuriame dar žydi anks
tyvo rudens žiedai...

Taigi - parodą Poetui 
rengiau tikrai su meile, bet 
kadangi jaunystės nuotrau
kų ar kokių dokumentų nėra, 
tai teko išsisukti kitais bū
dais.

Norėdama parodyti ryšį su 
Tėviške, eksponavau seserų 
laiškus, Juozo Almio žodžius 
apie Tėviškę. Eksponavau vi
sas poezijos knygas, visas 
redaguotas knygas ir lei
dinius, visokias antologijas, 
kuriose yra poeto eilių, o taip 
pat nemažai knygų iš at
siųstosios asmeninės bib
liotekos. Nuotraukų, kurias 
gaudavau laiškuose. O ka
dangi nuotraukose visur 
matyti Jūragynės gėlynai, tai 
mes nuotraukas kopijavo
me, didinome ir juomis puo
šėme visą parodą. ”

Ši paroda Lietuvoje veiks rugsėjo - METŲ. LINKIME SULAUKTI ŠIM- 
spalio mėnesiais. Poetė taip pat parašė TINĖS!” - to linkime nuoširdžiai abu su
išsamų straipsnį į “Literatūrą ir meną”, 
reikia tikėtis, kad šis straipsnis pateks ir į 
mūsų vietine Australijos lietuvių spaudą.

Juozo Almio Jūragio Lietuvos rašy
tojų draugijos nario numeris yra Nr.100.

Mielas Poete, leiskite man vis kartoti 
tą patį palinkėjimą turint vilties, kad tai 
išsipildys ir tas nario numeris buvo tikrai 
išduotas neatsitiktinai “ILGIAUSIŲ.

Dovilė Užubalytė - Zduobienė

Vinco Aury los lietuvh] egzodo vaikų - 
jaunimo literatūros I-ąjį tomą, išleistą 
Lietuvoje.

Dovilė Zduobienė dirba Halifax Bank 
of Scotland Capital Finance bendrovės 
valdyboje, kaip “manager finance systems 
and projects”. Master of Arts mokslo 
laipsnį įsigijusią Dovilę sveikina jos vyras 
Arvyd, mama Nijolė Jankutė - Užubalie- 
nė ir giminės Lietuvoje, o taip pat ir “Mū
sų Pastogės” redakcija.

inf.

Juozas Almis Jūragis
PASIMELDIMAS Į DEŠIMTĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGUS

Ir versmėj spindulių 
ir audrų dundesy, 
geras Dieve, buvai, 
švelnus Dieve, esi 
sielą guodžiantis, 
gydantis Tėvas.----—

Aš - tik pienės pūkelis trapus, 
ten skridau, kur papūs 
nežinau kam tarnaujantis vėjas ... 
Lt sava maloninga ranka, 
tartum paukštį, 
švelniai pakylėjęs, 
man aukštybių erdves pradarai ... 
Kaip man, Dieve, gerai, 
kad Tu, Tėve, esi mano Dievas.------------

Aš - tik pienės pūkelis trapus ...
Tau neleidus, nepūs 
nei žiemos nei vasaros vėjas. — — 
'Tu, o Tėve, mane, 
taip aukštai pakylėjęs, 
nenustosi mylėjęs ...

Nebijau aš audrų! 
Tarp gerų spindulių 
pajuntu aš malonę Dangaus 
ir nušvinta siela
Atgaivinto žmogaus. — — —

Jūragynė, 2007. 09.02

Nijole.

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

ALJS
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Lietuva iš arti
Lietuva neteko žymios kultūrininkės

Pereitą mėnesį mus pasiekė liūdna ži
nia apie žymiosios lietuvių literatūros ir 
meno istorikės bei kritikės dr. Irenos 
Kostkevičiūtės mirtį. Didelį intelektua
linį pasiruošimą ir nepaprastą darbštumą 
įi įrodė savo paliktais darbais. 1956 m. ji 
parašė “Kritinis realizmas lietuvių poezi
joje XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje”, 
1964 m. “Literatūros dienovidžiai” - 
straipsnių rinkinį, ilgiau apsistojant prie 
V Mykolaičio - Putino poezijos. Po šio 
intelektualinio darbo jos dėmesys nukry- 

apie liaudies menininko, kryžiadirbio, 
Vinco Svirskio kūrinius, 1966 m. Tai buvo 
pirmas svarus intelektualinis liaudies me
no nagrinėjimas lietuvių tautodailėje.

Gyvenimas vertė ją jautriai reaguoti į 
įvairias literatūrines bei politines situaci
jas ir to pasėkoje mes turime daugybę 
straipsnių “Kultūros baruose” bei “Litera
tūroje ir mene”. Kitas jos stambus veika
las yra “Justinas Vienožinskis”, susidedąs 
iš daugelio straipsnių, dokumentų, laiškų 
bei draugų ir bendradarbių atsiminimų 
1970 m. Dėstydama Vilniaus universitete 
(1954 - 61 m.), ji sugebėjo savo studen
tams išugdyti meilę lietuvių tautos kūry
bingumui. Drauge su kolege Ingrida Kor
sakaite suredagavo dviejų tomų veikalą 
“XX amžiaus lietuvių dailės istorija”, 
išleistų 1982 ir 1983 m. (antras tomas).

Nelengvas buvo jai kūrybinis kelias, 
nes jis nesutapo su oficialia sovietinės 
valdžios nustatyta linija. Jai teko kovoti už 
jos pačios pasirinktą poziciją, o ne už 
partijos nurodytą kryptį. Ji visad nagrinėjo 
kūrinį ne vien iš reikalaujamos ideologi
nės, bet iš formalios, estetinės pusės. Tais 
laikais, kai Čiurlionio kūryba oficijozų

Žemaičiai - į politinę partiją?
(ELTA). Lietuvos, o gal ir platesnėje 

politinėje padangėje jau šį rudenį gali su
žibti tautinis patriotinis darinys - žemai
čių partija. Žemaičių iniciatyvinė grupė 
paskelbė viešą pareiškimą ragindama 
prisijungti visus prie žemaičių politinio 
judėjimo ir kartu kurti partiją.

Būsima žemaičių partija sieks, kad per 
atstovus valstybės ir savivaldybės valdžios 
institucijose būtų įgyvendinta tokia vals
tybės valdymo politika, kuri garantuotų 
sparčią žemaičių krašto socialinę ir eko
nominę plėtrą, didintų žemaičių tautos 
pasitikėjimą savimi, saugotų kultūrinę bei 
istorinę savastį.

Per daug lietuvių nužudo širdies ir 
kraujagyslių ligos

(ELTA). Širdies ir kraujagyslių ligos 
Lietuvoje kasdien pasiglemžia daugiau 
žmonių gyvybių nei gausios auto avarijos, 
teigia medikai. Kovoje su šiomis ligomis 
Lietuva tarp Europos Sąjungos (ES) narių 
užima paskutinę vietą. Anot Europos 
specialistų tyrimo, net 55% mirčių Lietu
voje priežastis - širdies ir kraujagyslių li
gos, tai vidutiniškai 6% daugiau nei kitose 
naujosiose ES šalyse.

Tuo tarpu senosiose ES narėse širdies 
ir kraujagyslių ligos sukelia mažiau nei 
40% visų mirčių.

“Lietuvoje nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų kąsdietįmiršta daugiąų Įįejjlį^po-. 
nių - tai gerokai viršija “kafo" keliuose

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

buvo traktuojama kaip šizofreniko, pro
tiškai pakrikusio dailininko pasireiškimas, 
Kostkevičiūtė įrodinėjo Čiurlionio genia
lumą ir vizijų muzikalumą. 1977 m. para
šė apie Čiurlionio reikšmę lietuvių kultū
rai knygoje “Čiurlioniui 100”.

Be savo stambiųjų darbų, ji nuolat 
bendradarbiavo meno žurnaluose.

Nepraleisdavo ir meno parodų, kur 
dažnai parašydavo į parodų katalogus 
įžanginį žodį. Taip pat ji buvo apdovanota 
ir iškalbingumo sugebėjimais, o jai dažnai 
tekdavo ištarti žodį įvairiomis meno šven
čių progomis.

1995 metais Irena Kostkevičiūtė buvo 
apdovanota DLK Gedimino 4-tojo laips
nio ordinu.

Irenos Kostkevičiūtės netektis yra viso 
lietuviško meno pasaulio netektis.

Genovaitė Kazokienė

Vieno iš iniciatorių Egidijus Skarba
lius teigimu, žemaičių, kaip tautinės gru
pės su sava kalba, tradicijomis bei kul
tūra, egzistavimą liudija istoriniai įvykiai, 
tačiau dabartinė valdžia nepripažjsta tei
sės į savasties išsaugojimą, teisės į sava
norišką tautybės deklaravimą, esama sant
varka neskatina ekonominės ir socialinės 
plėtros regione.

Iniciatyvinės grupės nariai kviečia vi
sus žemaičius ir juos palaikančius prisi
jungti prie pareikštos iniciatyvos ir tapti 
steigėjais ar kuriamos partijos rėmėjais. 
Steigiamasis partijos suvažiavimas turėtų 
įvykti jau lapkričio mėnesį. □ 

aukų skaičių, nes vidutiniškai Lietuvoje 
kasdien žūsta 2 žmonės”, - sakė Lietuvos 
ęirdies asociacijos prezidentas Pranas 
Šerpytis.

Lietuvos širdies asociacija, rugsėjį 
paskelbusi širdies mėnesiu, situaciją ša
lyje vadina epidemine - kasdien įvyksta 
20 miokardo infarktu, o daugiau nei 60 
žmonių patiria širdies priepuolį ir atsi
duria ligoninėje.

Kardiologų teigimu, dažniausiai šir
dies ir kraujagyslių susirgimus lemia padi
dėjęs arterinis spaudimas ir pernelyg 
aukštas cholesterolio kiekis. Neigiamą 

w vaidgĮeni vaidina ir blogUjPiilyba, rūkymas, 
besaikis alkoholio vartojimas, antsvoris.

Lietuva - ant tiksinčios bombos
Lietuva gyvena ant parako statinės -po 

plonu žemės sluoksniu slepiasi milijonai 
karo metų sprogmenų, vis dar galinčių 
nužudyti ar bent jau suluošinti. Lietuvos 
žemėlapyje yra pažymėtos 222 „karštos“ 
vietos, kuriose yra aptiktos didelės sprog
menų sankaupos, tačiau išminuotojai šio 
raudonomis dėmėmis išmarginto žemė
lapio nesutinka parodyti viešai.

Per penkiolika pastarųjų metų kariuo
menės išminuotojai rado ir susprogdino 
ar kitaip sunaikino penktadalį milijono 
bombų, minų, granatų, sviedinių ir kitų 
sprogmenų bei šaudmenų. Kiek mirtį 
nešančių užtaisų dar slypi Lietuvos že
mėje, atsakyti nesiryžtų niekas. „Ir mūsų 
vaikai, ir jų vaikai dar turės dėl to rūpesčių“, 
-pesimistiškai situaciją vertino išminuo
tojai, kasdien sulaukiantys vidutiniškai 
dviejų trijų iškvietimų j sprogmenų ra
dimvietes įvairiose Lietuvos vietose.

Iki šiol Lietuvoje aptinkama ne tik 
Antrojo, bet ir Pirmojo pasaulinio karo 
šaudmenų bei sprogmenų. Dar vienas 
pavojingų radinių „kultūrinis sluoksnis“ 
susiformavo jau taikos metais - buvę so
vietinės kariuomenės poligonai ir karinių 
bazių teritorijos šaudmenimis bei sprog
menimis užteršti it įnirtingiausių mūšių 
vietos. Nerimą kelia tai, kad kai kurių šių 
buvusių bazių teritorijose, kaip antai Vil
niaus Šiaurės miestelyje, dygsta naujų na
mų kvartalai, o dalį kai kurių poligonų 
žemės, slepiančios nesprogusius svie
dinius ir bombas, jau spėta grąžinti bu
vusiems šeimininkams.

Karo metų palikimas netikėtai išnyra į 
žemės paviršių statybų aikštelėse ar iš po 
žemdirbių plūgų, vieną kitą sprogmenų 
sankaupą kartais atidengia net polaidžio 
vanduo. Tik dėl neįtikimos ir nepaaiški
namos sėkmės susidūrimas su daugiau nei 
pusę amžiaus žemėje glūdėjusiais ir koro
zijos paveiktais sprogmenimis, galinčiais 
detonuoti nuo vieno neatsargaus prisilie
timo, jų radėjams dažniausiai baigiasi be 
tragiškų pasekmių. Vis dėlto statistiškai 
Lietuvoje bent vienas žmogus per metus 
netenka gyvybės dėl sprogmenų - žudy
mo priemonės net ir po daugybės metų 
veikia pagal savo paskirtį.

Žemėlapio nerodo
Dar sovietinei kariuomenei keliantis iš 

Lietuvos, Šateikiuose (Plungės raj.) ardy
dami sprogmenis žuvo keli vietos gyven
tojai. 1994 metais prie Rūdninkų poli
gono (Šalčininkų raj.) sprogus artilerijos 
sviediniui sužalotas vienas žmogus. 1996 
metais Gaižiūnų (Ruklos) poligone (Jo
navos raj.) sprogus minosvaidžio minai 
žuvo paauglys, kitas buvo sužalotas. Tais 
pačiais metais Klaipėdoje klojant pože
mini telefono kabelį sprogus prieštankinei 
minai žuvo darbininkas. 2002-aisiais Vil
kaviškio rajone ardydamas artilerijos svie
dinį vienas jaunuolis žuvo, dar du buvo 
sužeisti. 2005 metais Gaižiūnų poligone 
žuvo vyras ir buvo sužalotas jo aštuonme
tis sūnus -sprogo artilerijos sviedinys, ap
tiktas ieškant metalo. Tai toli gražu ne iš
samus ir anaiptol ne baigtinis aukų sąrašas.

Išminuotojų skaičiavimais, iš viso dau
giau nei 25,000 ha Lietuvos teritorijos 
užteršta sprogmenimis. Didžiausias toks 
plotas - buvęs sovietų kariuomenės Rū

Lietuviai abortus toleruoja
Lietuvoje tęsiasi buvusioje Sovietų Są

jungoje įsitvirtinęs požiūris į abortų lega
lumą. Kaip rodo DELFI užsakymu „Spinter 
tyrimų” atlikta apklausa, kas antras Lietu
vos gyventoms (49,6%) nepritartų abortų 
uždraudimui. Likę respondentai pasidalija 
į dvi dideles grupes - tuos, kurie pritartų 
uždraudimui (29%) ir tuos, kurie šiuo klau
simu neturi aiškios nuomonės (21%).

Beveik du trečdaliai- 65% - Lietuvos 
gyventojų nepritaria sprendimui kontra

dninkų poligonas, užimantis maždaug 
10,000 ha. Bene geriausiai visuomenei 
žinoma ir dažniausiai spaudoje aprašoma 
užteršta teritorija -141 ha ploto Žaliosios 
miškas ne toli Vilkaviškio, į kurį koją įkel
ti bijo net vietos gyventojai. Tačiau išskir
tinį statusą šis miškas gavo veikiau dėl 
nuolatinio žiniasklaidos dėmesio, o ne dėl 
karo palikimo gausos. Pasak išminuotojų, 
lokių mirtinai pavojingų teritorijų kaip 
Žaliosios miškas Lietuvoje yra gerokai 
daugiau.

Lietuvos žemėlapyje yra pažymėtos 
222 „karštos“ vietos, kuriose yra aptiktos 
didelės sprogmenų sankaupos, tačiau 
išminuotojai šio raudonomis dėmėmis 
išmarginto žemėlapio nesutinka parodyti 
viešai. „Tai nėra slapta, bet kam to reikia? 
Tai tik gali paskatinti paauglius pasiimti 
kastuvus ir eiti ieškoti nuotykių“, - paaiš
kino vienas kaunietis išminuotojas.

Melioratorių radiniai
Tarp labiausiai sprogmenimis užterštų 

Lietuvos rajonų išminuotojai mini Kauno, 
Jonavos, Raseinių, Šiaulių, Kaišiadorių, 
Alytaus, Vilkaviškio, Šakių. Kalvarijos, 
Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apy
linkes. Tai teritorijos, kuriose 1944 me
tais vyko įnirtingiausi puolančios Raudo
nosios armijos ir besitraukiančio Wehr- 
machto mūšiai. Tos vietos, pavyzdžiui, Ne
muno ir Dubysos pakrantės ar tuometė 
Rytprūsių siena, kuriose vokiečiams 1944 
metų licpą-spalj pavykdavo užimti tvir
tesnes gynybines pozicijas ar netgi trum
pai pereiti į kontrapuolimą, iki šiol vyku
sius atkaklius ir kruvinus mūšius mena 
radinių gausa.

Deja, sprogmenims dar ilgus metus 
teks glūdėti žemėje, nes jų paieškoms ir 
sunaikinimui kiek daugiau nei pusšimčio 
išminuotojų, tarnaujančirj Lietuvos kariuo
menėje, yra gerokai per maža. Net jei visi 
išminuotojai, nekreipdami dėmesio į ki
tus kasdieninius iškvietimus visoje Lie
tuvoje, nuolat dirbtų vien minėtame Ža
liosios miške, darbo užtektų keleriems 
metams.

Su tokiomis užduotimis nesusidoro
davo ir sovietinės kariuomenės išminuo
tojų pajėgos. Istorikas mėgėjas ir interne
to svetainės www.rytufrontas.net savinin
kas Arvydas Žardinskas iš Vilkaviškio, 
anksčiau dirbęs melioratoriumi, „Pano
ramai“ papasakojo atvejį iš savo prakti
kos. „Praėjusio amžiaus devintojo dešimt
mečio viduryje dirbome pagal meliora
cijos planą Aistiškių apylinkėse. Staiga 
ant daugiakaušio ekskavatoriaus trans
porterio pradėjo byrėti iš žemės iškabin
tos minosvaidžio minos. Sustabdėme 
darbus, iškvietėme išminuotojus. Jie savai
tę dirbo, kasinėjo, rinko tas minas, o iš
vykdami pareiškė, kad „daugiau sprog
menų nerasta“. Ne „daugiau sprogmenų 
nėra“, o tik „nerasta“. Tas melioracijos 
planas taip ir liko neįvykdytas“, - sakė A. 
Žardinskas.

Jo teigimu, dar viena panaši teritorija 
yra už kelių kilometrų į pietus nuo Vilka
viškio - numelioruotuose laukuose plyti 
brūzgynų plotas, pilnas sprogmenų, į kurį 
brautis su melioracijos technika taip ir 
nebuvo ryžtasi.

Arūnas Ivaškevičius, „Panorama“ 

ceptinius vaistus pardavinėti tik su gydy
tojo receptu. Tokiamsprcndimui itin daž
nai nepritaria moterys, 26-45 m. respon
dentai, aukštesnių pajamų atstovai. 43% 
rcspoaęįgntų palaikytų idėją Liet,uvojįį 
įsteigti spermos banką, dažniau tokiai 
idėjai pritaria 26-35 m. apklausos dalyviai. 
35% mano, kad spermos donorystė yra 
moralus dalykas, 27% gyventojų suprati
mu - tai nemoralu. 38% apklaustųjų nega
lėjo išsakyti savo pozicijos šiuo klausimu.
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Į Bendruomenės baruose
Šiek tiek iš Perth’o lietuvių praeities 

bei dabarties
Perth’as gal kai kam mažai girdėta vie

ta. O naujai atvykusioms į Australiją ir 
nežinoma, ar ten yra lietuvių? Kurgi mūsų 
nėra? - gal tik ašigaliuose.

Prieš prasidedant pokarinei emigraci
jai, Perth’as buvo tik didesnis, bet nesvar
bus miestas, prisiglaudęs prie Indijos 
vandenyno tolimiausioje Australijos pa
krantėje vakaruose. Atskirtas dykumų, be 
padorių kelių, net be padoraus geležinke
lio, jungiančio didesnius centrus. Buvo 
žinomas ir užjūriuose kaip labiausiai vie
nišas ir izoliuotas miestas.

Besilankantys žymesnieji dainininkai ar 
šokių grupės aplenkdavo Perth’ą. Vietinių 
pasipiktinimui net ir “Beatles” čia nepa
norėjo koncertuoti.

Vis dėlto prasidėjus emigracijai, čia 
pasiliko, tiksliau buvo palikti gal 600, o 
gal 700 tautiečių. Vieni vėliau pasuko link 
Sydnėjaus ar Melbourne, nes ten buvo ge
resnis darbų pasirinkimas. Daugiau savųjų 
- bus jaukiau, - bent taip buvo kalbama. 
Kiti išvažiavo dėl per karšto klimato, nes 
daugumai atvažiavus iš Vokietijos jis buvo 
nepakenčiamas. Viena šeima kaip tik dėl 
to ir išvažiavo, sakydama: “Koks gi žmogus 
gali gyventi šioje pekloje”. Čia ir šunys 
vasarą nenori loti, iškišę liežuvius guli kur 
nors po medžiu. Tad jie pasirinko vėsesnį 
Melbourną. Nežinau, ar jie gerai padarė? 
Girdėjau, kad vėliau jie ten gavo reumatą.

Kiek liečia mane, pasilikau kentėti čia, 
nes reikėjo atlikti darbo sutartį, pasirašytą 
dvejiems metams.

Per pačius karščius pakliuvau į dy
kumas. Ten, suprakaitavęs ir puolamas 
musių, kurios pradėjus valgyti pirmos lin
do j burną, kartais niūniavau dar iš tėvo 
girdėtą dainelę: “O, Dieve mano, ką aš 
padariau, kad pakorojai? Gal vertas bu
vau?”. O gal ir vertas buvau - dėl to nesi
ginčyčiau.

Pasibaigus darbo sutartims, kai kurie iš 
provincijų persikėlė į Perth’ą ir Bendruo
menė šiek tiek padidėjo. Buvom veiklūs, 
ruošėme tautodailės parodas ir įvairius

Užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo galimybių įvairovė ir raida

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 38
Vienas vakaras buvo praleistas kavi

nėje “Žaldokynė”. Po vakarienės dr. Gai
la Kirdicnė - Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos dėstytoja ir Arvydas Kirda - 
Vilniaus kolegijos Menų fakulteto muzi
kos pedagogikos katedros dėstytojas, pra
vedė muzikinio folkloro pamokėles. Iš
mokome dainuoti lengvas folkloro dainas, 
šokome ratelius ir šokius, grojom folklo
riniais muzikos instrumentais. Džiaugė
mės kaip maži vaikai.

Seminaro dalyvės taip pat turėjo progą 
du kartus aplankyti vaikų darželius Lie
tuvoje, būtent: lietuvišką Rudaminos vai
kų darželį ir lenkų “Vilijos” darželį-mo- 
kyklą. Direktorės - Valerija Arbocienė ir 
Sofija Matarevič - supažindino dalyves su 
mokyklos programa ir vaikučiais, aprodė 
patalpas. Vaikai deklamavo eiles, dainavo 
daineles, /aide žaidimus ir šoko ratelius. 
Mes irgi įsijungėm, išmokydamos šokti 
kelis ratelius. Dalyvė išArgentinos-Jesica 
Adriana Repšys suvaidino ir pažaidė su 
vaikais. Padėkojant už apsilankymą,TMID 
atstovė padovanojo abiems darželiams 
mokymo priemonių. 

minėjimus. Ėjom į gatves ir demonstravo
me. kai Australijos valdžia pripažino 
Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos de jure (teisėtu). Tautinių šokių grupė 
dalyvavo Lietuvių Dienose Melbourne, 
pasirodė su “Subatvakaris kaime”. Krep
šinio komanda, pasivadinusi “Štormu” 
sėkmingai pasirodė visur. Man neteko 
stebėti rungtynių, girdėjau vieną Sydnė
jaus valdybos narį pasakojant:”Tic jauni 
vyrai iš Perth’o aukšti kaip berželiai, tik 
krauna ir krauna į krepšį - malonu žiūrėti”.

Metai slinko, maža Bendruomenė vis 
mažėjo ir, naujų neatsirandant, pasidarė 
visai maža. Daugumai jau 80 ar net dau
giau. Bet senatvei nepasiduodame, spar
domos ir toliau kiek galime.

Mums vadovauja sumanus ir energin
gas suvalkietis Alfonsas Čižcika. Jis 
maždaug to paties amžiaus kaip ir kiti, bet 
metai jo nelcnkia žemyn-eina liesus kaip 
žvakė. Kas mėnesį jis suorganizuoja po
būvį Lietuvių Namuose, kuris paparastai 
prasideda pamaldomis Pranciškaus 
Ksavero bažnyčioje, o po to einame į 
Lietuvių Namus, kur mūsų laukia skanūs 
pietūs, įdomi paskaita ir pabendravimas.

Virtuvei vadovauja pirmininko žmo
na Emilė Čižeikienė, o virėjos - jų pavy
dėtų ne vienas vyras, kuriam čia teko 
ragauti jų patiekalų.

Kiek mūsų dar yra, kas sekmadienį su
sirenkam į minėtą Pranciškaus Ksavero 
bažnyčią. Tiksliau tai bažnytėlė. Ji tokia 
maža. Jei susirenka 30, tai jau beveik pil
na. Gal ją jau statant Aukščiausias numa
tė, kad kada nors čia susirinks mažas 
lietuvių tikinčiųjų būrelis. Tad Vytui Fran
cui grojant vargonais, beveik girdimai 
keliams braškant, klaupiame ir giedame 
“Pulkim ant kelių”. Šv. Mišias atnašauja 
kun. Paul Pitz.cn. didelis lietuvių draugas, 
išmokęs skaityti lietuviškai iš maldakny
gės ne blogiau už bet kurį iš mūsų, tad šv. 
Mišios laikomos lietuviškai, kartu su 
mumis jis gieda lietuviškai, tik Evangelija 
ir pamokslas sakomas angliškai. Nors

Trečioji ir paskutinė seminaro diena 
baigėsi Seminaro apibendrinimu TMID 
patalpose. Dalyvės pasidžiaugė seminaro 
sėkme ir davė savo pasiūlymus ateičiai. 
TMID įteikė kiekvienai dalyvei krepšį su 
įvairia medžiaga vaikų darželių arba 
jaunesnių vaikų mokymui bei užsiėmi
mams. Susidomėję tėvai, mokytojai arba 
lietuviškos organizacijos (pvz. skautai) 
prašomos kreiptis į ALB Krašto Valdybą 
c-pastu birute@austlb.org arba adresu: 
KO. Box 128, North Melbourne, VIC 3051. 
PriemoniiĮ sąrašas:

L Kalendorius, 2006. Jį sudaro metų 
laikai, švenčių paveikslėliai, sutartiniai 
gamtos reiškinių ir oro žymėjimo ženklai; 
metų laikų, mėnesių, savaitės dienų pava
dinimai ir skaitmenys - nuo 1 iki 31; 40 
paveikslėlių, 64 užrašų, 31 skaitmenų ir 11 
raidžių kortelių.

2. Ikimokyklinuko RAIDYNAS 2000 
- stalo žaidimas 4-7 metų vaikams, 27 
kortelės su paveikslėliais, 27 žodžių 
kortelės ir 72, kortelės su didžiosiomis 
raidėmis, kurios padės mokytis skaityti, 
klasifikuoti ir sisteminti žodžius bei raides.

3. Knyga ir CD - “Stebuklų pilnas 
kambarys”, 2006-bardų dainos vaikams, 
natos, akordai irpistuotės-Vylautas Ker
nagis, Vidas Petkevičius, Gediminas Stor-

Bažnyčioje. Iš kairės: kun. Paul Pitzcn ir A. 
Malinauskas.

vyresnio amžiaus, bet šiuolaikinis kuni
gas negąsdina pragaro ugnimi už nuodė
mes. Nemanau, kad kur nors kunigas tai 
dar sakytų. Jo pamokslai pamokantys, 
kartais su šiek tiek humoro. Minėjo, kaip 
modernus jaunuolis dabar meldžiasi, jei iš 
viso meldžiasi. Kalbėdamas “Tėve mūsų” 
po “kasdienės duonos duok mums šian
dien” priduria - “ir naują mašiną! ”

Kas sekmadienį turime radijo valandą, 
kuriai vadovauja Eugenijus Stankevičius, 
lai jau čia užaugęs jaunuolis, molinos dė
ka be akcento kalbantis lietuviškai. Jis 
paruošia įdomią programą, pritaikytą tai 
dienai. Jei kieno gimtadienis, tai tam - 
“Pakelkime taures” ir linksma polkutė. O 
jeikas iškeliavo Anapilin. lai ta proga pa- 
groja Šalčių dainą “Šiame pasauly mes 
esame tik svečiai”.

Žinias dažniausiai skaito p. Valė Rep- 
ševičienė, kurias paruošia jos vyras Julius. 
Dabar tai lengva padaryti interneto pa
galba, bei buvo laikas, kai jis keldavosi po 
vidurnakčio ir, palikęs šiltą lovą bei žmo
ną, ėjo į šaltą kambarį įrašyti į juostelę 
trumpomis bangomis girdimas(dažnai 
nelabai aiškiai) žinias iš Lietuvos. Dabar 
padeda ne mažiau e nerginga pora - Vytas

pirštis. Aidas Giniotis 
ir Saulius Mykolaitis.

4. “Dovanoju daine
lę”. Laura Remeikienė.
2007. Tai 12 dainų 
knygutė ir jų fonogra
mos.

5. “Iš raidelių sudėk 
žodelį” (knygutė). Au
torė - Jerutė Vaicekaus
kienė.

6. “Švenčių ir spek
taklių scenarijai” - kny
ga ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Au
torė - Danguolė Dubinicnė, 2004.

7. “Eglė žalčių karalienė” (knygutė), 
lietuvių pasaka, 2006.

8. “Mano vaikai" (knyga). Priešmokyk
linis vaiko ugdymas, sudarė Ona 
Monkcvičienė, 2003.

9. “Zylutė” (knyga) -skaitymo pradžia
mokslis keturmečiui, Juozas Danilavi- 
čius, 2006.

10. “Kūrybiniai darbeliai visais metų 
laikais”. Viskas iš natūralių medžiagų 
(knyga). Sabine Lohf, 2005, skirta vaikams 
nuo ketvertų metų.

11. “Pasiilgau...” (arba) Mes-vienas 
kįt^,angelai,tLaŲj^Bargatavičiūtė-Do^fri, 
2006, knyga apie lietuvius Airijoje.

12. “Gyvi ar gyvi?”, 2004, CD, Paukš
čių balsai ir ju mėgdžiojimai, lietuvių 
liaudies dainos, rateliai, sakmės.

13. “Vakaro dainos - lopšinės”. Vero
nika Povilionienė ir Dainius Pulauskas, 

ir Dalia Francai.
Jeigu kam nors tektų lankytis Vakarų 

Australijoje ir kalbėti su vietiniais aus
tralais, ypač vyresnio amžiaus, nepa
mirškite pagirti, kaip gražiai miestas atro
do nuo kalno. Tai antras Neapolis! Ne 
visai prie jūros, bet prie labai gražios ir 
plačios upės, kur plaukioja grakščius kak
lus iškėlusios gulbės. Gal todėl pirmieji 
ateiviai upę pavadino gulbės vardu - “Swan 
River”. O tokio skanaus alaus kaip čia, 
dar niekur neteko ragauti. Tada turėsite 
“Friend for lite”.

Pora čia anksčiau gyvenusių lietuvių 
vis tik paliko pėdsakus smėlėtoje 
Australijos žemėje. Vienas iš jų - tai inž. 
Viktoras Skrolys. dirbdamas atsakingose 
pareigose Esperance daug prisidėjo prie 
miesto planavimo. Todėl ir vienas parkas 
pavadintas “Skrolys Park”. Antrasis - 
Gediminas Patupis, panevėžietis. Jo 
pastangomis žemėlapyje atsirado Eucla 
miestelis. Vakarų ir Pietų Australijos 
pasienyje. Po daug vargo ir kantrybės, 
moraliai ir fiziškai padedamas jaunos 
žmonos Pajautos, jis pastatė motelį su 
baseinu. Baseinas-viduryje dykumų! Kas 
tai matė! Pradžioje čia ilsėjosi ir keitėsi 
kursuojančių autobusų įgulos. Pristačius 
daugiau kambarių, čia sustojo ir kiti išvar
gę keleiviai. Nusimaudę, galėjo eiti už ke
lių žingsnių esantį barą nuraminti troškulį.

1 žabar Eucla yra svarbus pasienio postas 
su policijos būstine. Čia dažnai sulaiko
mos vogtos mašinos ar vežantys narkotikus.

Vietinė vadovybė už nuopelnus nutarė 
pavadinti pagrindinę gatvę Palūpio vardu.

Grįžtant vėl prie Perth’o, reikėtų pa
minėti, kad čia mes turime nuostabius 
saulėlydžius, kurių tekančios saulės mies
tai - Sydnėjus ir kiti - neturi. Vasaros metu 
žmonės dažnai eina j pajūrį grožėtis, kada 
saulė, lyg būtų po dienos pavargusi, labai 
palengva gula į jūrą poilsiui.

Galų gale - mūsų Bendruomenė, 
atrodo, dar turi šiek tiek vilties.

Prieš keletą metų iš Lietuvos atvyko 
kelios lietuvaitės, nuleido inkarą pakran
tėje, pasiliko ilgesniam laikui ir įsijungė į 
1 k-ndruomenės veiklą. Turime jau ir keletą 
atžalų. Matyt, tropinis klimatas jas tei
giamai veikia.

A. Malinauskas,
Perth, W A

Rudaminos vaikų darželyje.

2007, CD.
14. “Pinu pinu pyne”, 1998, lietuvių 

liaudies dainos vaikams.
Taip pat ALB Krašto Valdyba turi 

kitokių knygų, knygelių bei CD, kurie 
tiktų mažiems vaikams. Jie buvo įsigyti 
Pedagogų Profesinės Raidos Centre arba 
Lietuvių Liaudies Kultūros Centre. Kas 
domisi, prašom kreiptis tiesiogiai į ALB 
Krašto Valdybos narius. Ar dalis pateiktų 
ir nupirktų išteklių bus naudingi arba 
panaudoti Australijoje, priklausys nuo 
mūsų, ypač susidomėjusių jaunų tėvų, 
mokytojų, skautų, tautinių šokių arba 
kitų jaunimo organizacijų.

Dėkoju TMID’ui ir jų darbuotojams už 
seminaro surengimą, bei seminaro prclc- 
gantams - už pateiktą informaciją, mo
kymo pavyzdžius bei priemones ir ga
limybę pabendrauti su įvairių kraštų 
mokyklėlių vadovais. □
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Laimingi 
dvidešimtvieneri

Su prasidedančiu gražiu pavasariu - 
rugsėjo 29 d. Geelonge į tikruosius vyrus 
įžengimo 21-rių metų šventę atšventė Edis 
Obeliūnas. Tėvo mokomas ir treniruo- 
jamas jis nuo pat vaikystės pradėjo žaisti 
krepšinį Geelongo komandoje. Šalia 
sportinio gyvenimo, jis aktyviai įsijungė ir 
į lietuviškąją skautų veiklą, dalyvauja 
metinėse stovyklose ir kituose skautų
darbuose.

Su aukščiausiais pažymiais baigęs 
vidurinę Geelongo mokyklą, Edis įstojo j 
Melbourne Universitetą. Turėdamas to
kius aukštus mokslo pažymius, galėjo 
studijuoti iš karto du dalykus. Jis pasirin
ko statybos inžineriją ir ekonomiką. Stu
dijų metu už labai gerus pažymius jis iš 
valstybės gavo 5-erių metų (kol baigs 
Universitetą) gerą finansinę, už mokslą 
apmokamą stipendiją. Studijų metu 
Melbourne, kiek leidžia sąlygos, jis 
nepamiršta ir sporto. Žaidžia krepšinį. 
Būdamas geru plaukiku, įsijungė į 
“Bancoora Life Savings” klubą. Po gana 
sunkių egzaminų, kuriuos sėkmingai iš-

Nuotraukoje - “šeimos stalas”. Iš kairės: diedukas Antanas, močiutė Sotija, Edis, mama 
Regina, tėvas Jonas su balionais ir sesuo Alana.

Į platų pasaulį - ant nedoro žirgo
Sovietų Sąjungos griuvimą lydėjo ne lik savanaudiškos grumtynės dėl didelio ir plataus 

valstybinio luito, bet ir vadinamų "mafijozų”iškilimas, kurie savo ruožtu būriavosi į saviškių 
grupuotes. Vėliau, Lietuvai įsijungus į Europos Sąjungą ir atsivėrus sienoms į kitus kraš
tus, vietinių nusikaltėlių veikla taip pat stipriai pasuko į Vakarus. Kaip matyti iš nuolati
nių reportažų Lietuvos spaudoje, tai nebėra jokia paslaptis. “Veido ’’žurnalistė Eugenija 
GriŽibaUSkienėsuglaustai apžvelgia, kaip grubus ankstyvųjų Nepriklausomy
bės metų gobšumas transformavosi į tarptautinio lygio “gudresnius” tikslus. Red.

Užuomazgos
1993 m. pradžioje Lietuvoje veikė apie 

šimtą organizuotų nusikalstamų grupuo
čių. Labiausiai jos buvo išplitusios di
džiuosiuose Lietuvos miestuose ir Biržų, 
Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių bei 
kituose rajonuose. Garsiausiomis, žino
ma, galima tituluoti “Vilniaus brigadą”, 
Kauno “Daktarus”, “Žaliakalnio”, Klaipė
dos “Gaidjurgio”, Šiaulių “Princų”, Pane
vėžio “Tulpinių”, “Kavioro”, Alytaus 
“Baublių” ir kitas. Dauguma jų atsirado iš 
paprastų kriminalinių grupuočių, veikusių 
interesų arba gyvenamosios vietos pa
grindu.

Sukaupusios didelį kapitalą 1993-1996 
m. organizuotos nusikalstamos grupuotės 
perėjo prie antrojo savo veiklos etapo - 
nusikalstamu būdu įgyti; lėšų legalizavimo.

Priėmus Turto privatizacijos įstatymą 
prasidėjo masinis valstybinės nuosavybės 
privatizavimas. Tlirėdami dideles “laisvų” 
pinigų sumas, nusikaltėliai privatizavo 
įmones, kavines, viešbučius. Ir, aišku, 
pagrasinus tiems, kurie kaišioja pagalius j 
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laikė, tapo šio klubo “gyvybės saugotoju”. 
Ir kas gi gali pasakyti, kad geras sporti
ninkas negali gerai mokytis.

Edžio 21-rių metų balius vyko gra
žiuose Gcclongo Lietuvių Namuose. Si 
maža, bet labai darbšti ir susigyvenusi 
bendruomenė, gali didžiuotis tokiais 
puikiais, gražiais ir erdviais Namais. Ir kai 
kitų, kad ir didelių miestų Lietuvių Na
mai ar Klubai pergyvena finansinius
sunkumus. tai Gcclongas iš savo Namų 
turi pelno irvisuomet padeda savo nariams 
ir visam lietuviškam gyvenimui.

Pagerbimo baliaus salė buvo gražiai
išpuošta gėlėmis, balionais ir spalvingo
mis juostomis. Viduryje, ant sienos, ka-
bojo Edžio iš Lietuvos atsivežta trispalvė, 
o šonuose buvo gražiai išdėstytos jo 
gyvenimo nuotraukos.

Balius buvo paruoštas iš dviejų dalių. 
Pirmoje, dalyvaujant virš 60 vyresnio am
žiaus artimų giminių bei draugų, prie 
puikiai serviruotų šaltais ir karštais val
giais stalų, susėdo pirmieji svečiai. Baliaus 
šeimininkas - Edžio tėvas Jonas pravedė 
visą balių. Numalšinus pirmąjį alkį ir 
troškulį, tėvas pasveikino sūnų, palinkėjo 
jam daug laimės ir pakvietė visus pakelti 
už jį tostą. Po to gražiais ir jautriais žo
džiais sūnų sveikino mama Regina. Iš 
Sydnėjaus atvykęs anūko diedukas Anta
nas perdavė nuoširdžius giminių sveiki
nimus iš Lietuvos, palinkėjo daug laimės ir 
paprašė visų svečių sušukti Edžiui spor
tišką pergalės šūkį “Sveiks, valio”. Edį 

ratus, jie privatizavo už mažiausią kainą. 
Iš pradžių buvo siekiama įsitvirtinti pel
ningiausiose ūkio šakose: prekyboje naf
tos produktais, alkoholiu, tabako gami
niais, vėliau buvo steigiami komerciniai 
bankai ir užsiimama įvairiausia komer
cine veikla.

Tačiau tuo metu sukruto ir mūsų 
teisėtvarkininkai. Vien 1996-aisiais už 
nusikalstamo susivienijimo organizavi
mą, vadovavimą arba dalyvavimą jame, 
asmens terorizavimą, turto prievartavimą 
buvo nuteisti 104 asmenys. Nepaisant to. 
1997 m. Lietuvoje toliau veikė maždaug 
šimtas aiškiai apibrėžtą teritoriją turin
čių organizuotų nusikalstamų grupuočių, 
kurioms priklausė daugiau nei 1200 
asmenų.

Užsieniuose - daugiau nei 10.000 
lietuvių nusikaltėlių

Nauji veiklos arimai nusikaltėliams 
atsivėrė Lietuvai įstojus j Europos Sąjun
gą. Pelningiausiu ir ir organizuotų grupuo
čių “mėgstamiausiu” nusikalstamu verslu 
tapo prostitucija, prekyba žmonėmis, 
ginklų ir šaudmenų kontrabanda bei

Nuotraukoje - laimingas Edis Obeliūnas (ecntre) su mama Regina Obeliūnicne ir die
duku Antanu laukaičiu.

sveikino ir jo krikšto tėvas iš Sydnėjaus 
Jeronimas. Po sveikinimo kalbų ir tostų 
gražų padėkos žodį tėvams bei visiems 
prie šventės prisidėjusiems artimiesiams 
ir atvykusioms svečiams tarė Edis. Taip 
labai linksmai praėjo pirmoji baliaus dviejų 
valandų dalis.

Antroje dalyje pradėjo rinktis jaunes
nieji Edžio draugai. Jų atvyko taip pat 
apie 60. Jiems buvo paruošti lengvesni 
valgiai, tačiau baras veikė visą laiką ir 
troškulio tikrai niekas nejautė. Labai 
greitai jaunimas susimaišė su visais kitais 
ir šventė tapo bendra. Visiems gražiai 
atsigaivinus. Edžio tėvas pakvietė svečius 
susiburti prie scenos, kur buvo įrengtas 
filmų rodymo ekranas. Pradžioje buvo 
rodomi labai gražūs vaizdai iš Edžio 
žaidimo pradžios “Vyties” klube.

Vėliau, prieš prasidedant kelionės po 
Lietuvą filmui, labai gražų ir vaizdingą 
žodį pasakė Edžio draugas australas, su 
kuriuo ir dar su keturiais lietuviais stu
dentais praėjusią vasarą jis svečiavosi 
Lietuvoje. Su puikiu humoru draugas 
australas papasakojo labai šiltus atsi
minimus iš Lietuvos, kurie buvo sutikti 
garsiais plojimais.

narkotikų verslas. Ir nors daugelis dešimt
metį ir daugiau veikusių grupuočių lyde
rių tąsomi po teismus, susodinti į kalėji
mus. nušauti ar dingę be žinios, senųjų 
nusikalstamo pasaulio lyderių vieton sto
ja jaunų nusikaltėlių karta - intelektua
lesnė, įžūlesnė bei žiauresnė. Ne mažiau 
gausi, okupavusi ne tik didžiuosius Lie
tuvos miestus ir miestelius, bet ir paskli
dusi po ES valstybes.

Šiuo metu daugiau nei 10,000 mūsų 
banditų darbuojasi ne gimtinėje. Vien už 
neteisėtą narkotikų prekybą ir kontraban
dą užsienio valstybėse kasmet sulaikoma 
vidutiniškai po 120 lietuvių.

įspūdingai tarptautiniu lygmeniu atro
do ir mūsų pinigų padirbinėtojai: ir pa
dirbtų pinigų kokybe, ir gamybos kiekiais 
lietuviai stebina ne tik užsienio teisėtvar
kos pareigūnus, bet net oficialius tikrų 
pinigų gamintojus.

“Aukščiausioje” Europos lygoje žaidžia 
ir Lietuvos prekeiviai žmonėmis. Na, o ką 
jau kalbėti apie Lietuvos smurtininkus, 
kurie praktiškai nepralenkiami - jų 
žmogžudystės, sprogdinimai, žmonių luo- 
šinimai, prievartavimai visada su priesa
ga “-iausi”: brutaliausi, žiauriausi, kru
viniausi ir baisiausi.

Kalbant apie Lietuvoje veikiančias gru
puotes. galima pastebėti, kad nuo 1996- 
ųjų vaizdas iš esmės pasikeitęs - organi
zuotos nusikalstamos grupuotės ėmė 
vengti smurto: jau senokai girdėjome apie 
kraupius sprogdinimus, nusikaltėlių “raz- 
borkes”, sumažėjo nebuitimi; žmogžu

Jubiliatui visi sugiedojo “Happy 
Birthday” ir “Ilgiausių metų”.

Po to buvo rodomas filmas apie sve- 
čiavimąsi Lietuvoje. Atskirus vaizdus 
ekrane įdomiai komentavo Edžio kelio
nės draugas-studentas Paulius Biršto
nas. Žiūrint šiuos gražius vaizdus buvo 
malonu girdėti iš šių, net lietuvių kalbos 
nemokančių australų puikius atsiliepi
mus apie Lietuvą, lietuvius, ypač apie 
gražias ir malonias lietuvaites.

Po oficialu) sveikinimų ir kalbų pra
sidėjo linksmoji baliaus dalis - šokiai, 
nuoširdūs pokalbiai, gražios vaišės, kurios 
tęsėsi net iki pirmųjų gaidžių, o gal ir 
kukaburų pasigiedojimų.

Šventę Edžiui surengė abu tėvai - 
Regina ir Jonas, močiutė Sofija, tetos, dė
dės ir pusseserės su pusbroliais bei 
šeimininkės - G. Valaitienė ir M. Bindo- 
kienė. Nuoširdus ačiū visiems.

Edis vėliau pasakė, jeigu tik Melbour
ne Universitetas susitars su Vilniaus 
universitetu, tai jis norėtų metus laiko 
studijuoti Vilniuje, pagilinti lietuvių kal
bą ir įsigyti lietuvišką mokslinį laipsnį.

Sėkmės tau. Edi, ir gero bei palankaus 
vėjo studijose Lietuvoje.

dysčių. Apskritai pastaraisiais metais 
organizuotas nusikalstamumas dar kartą 
transformavosi, iš esmės pasikeitė veiklos 
metodai.

Po 2000-ųjų organizuotos nusikalsta
mos grupuotės ėmė mažiau kreipti dė
mesio į nusikaltimus, susijusius su gink
lais. ginkit; prekyba ir azartiniais loši
mais, bet metėsi prie finansinių nusi
kaltimų - mokėjimo kortelių klastojimo, 
PVM (pridėtinės vertės mokesčio, Austra
lijoje GST. Red.) grobstymo, pinigų pa
dirbinėjimo, dar labiau išplėtojo kontra
bandos “meną”.

PVM grobsto praktikai
Apie intelektualesnę nusikalstamų 

grupuočių veiklą gali daug papasakoti 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
(FNTT) direktorius Romualdas Boreika 
ir jo patarėjas Igoris Kržečkovskis. Ši tar
nyba medžioja tris banginius - grupes ar 
pavienius asmenis, susijusius su PVM 
grobstymu, pinigų plovimu ir sukčiavimu 
ES lėšomis. Šių nusikaltėlių išmonė, jų 
sukurtos schemos, nunerti pinigų pasisa
vinimo voratinkliai stebina ir visko ma
čiusius pareigūnus.

Europos praktika rodo, kad pagal pel
ningumo mastą kontrabanda, narkotikų 
verslas, prostitucija ir PVM grobstymas 
sueina j vieną pelningiausių nusikalsta
mų veikų kamuolį. “Kai kurie analitikai 
vertina, kad per melus dėl PVM grobstymo 
ES patiria 100 mlrd. eurų žalą”, - sako 
I.Kržečkovskis.
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Administrator appointed to 
Melbourne Community.

This year’s Annual General Meeting of the Lithuanian Community Association in 
Melbourne failed Io elect a new Committee.

The meeting was reconvened three weeks later and that meeting also failed to elect a 
new Committee. Instead, the Federal Executive was asked to appoint a person to act as 
Administrator of the Association until another meeting could be arranged to elect anew 
Committee.

The Federal Executive subsequently appointed me to act as that Administrator.
The appointment is limited to taking control of the Melbourne Association financial 

and legal affairs, and to convening and conducting a meeting to elect a new Committee. If 
the meeting fails to elect a new Committee, then I am also required to wind up the 
Association.

Advisors from the Victorian Department of Consumer Affairs have confirmed that 
the meeting must be held before the end of November and that the Association must be 
wound up if the meeting again fails to elect a Committee of at least five Members.

It is the responsibility of every member of the Melbourne Community, not just me as 
the Administrator of the Association, to fill the Committee. I look forward to hearing 
from anyone who can help on (03) 5941 1402. Dennis Gaylard

Latvians have invited I .ithuanians to play Basketball in what we are calling 

“Friendship Games” 
on the 21st October at Bankstown Basketball Stadium.

“Kovas” requires players for the following teams and time of games:
9.00 am Boys under 18-No older than 18 this year.

10.00 am Veteran mens - Those too old to run, over 34
11.00 am Womens - No age limit
12.00 noon Mens - Between 17 to 34 that can run a full game.
For Boys & Mens teams - to contact Tom.Jablonskis either
e-mail tom.jablonskis@dynapac.com or phone 0407 779 359
For Womens teams - to contact Jacinta Ankus
phone 0413 999 552 or e-mail tom.jablonskis@dynapac.com
Please contact any Lithuanian that you know, as we would like this to be a 

warm up for Adelaide this year. Also to make this a yearly occasion, especially 
since Sydney will hold the Šventė in 2008. Everyone is invited to come and watch 
our future ami some of our old players. After the games we would like to invite 
everyone back to the Lithuanian Club at Bankstown to catchup with old friends 
and make some new ones, both Lithuanian and 1 .atvian.

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

57th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27"' - 31“ December, 2007. 
For further information

visit the website www.adelaidelithuanians.com or 
any of the following Adelaide “Vytis” committee personnel 

President Aldona Bagušauskas - 0403 000 636 
Vice President Alex Talanskas - 0401 122 534 

Treasurer Tany Pocius - 0408 282 484

AI_JG in fiasoolatioH with MLK and the fitato of Hawaii 
prosent

Buok'em Alanta 0403422091

1930hrB
27th Oct

the IjhII
Feat. Saul Cuntentioi 

44 Nth Molbou

Choro “Daina” metinis koncertas
Visai neseniai su choru “Daina” 

linksmai ir pakiliai sutikome pavasarį. 
Pavasaris jau įpusėjo. Atgijo visa gamta ir 
pasipuošė įvairaispalviais žiedais. Gam
tos atbudimas siejamas su naujos gyvybės 
pradžia. Gražioji choro solistė Vilija 
Burneikylė spalio mėnesį susilauks vai
kučio. Galbūt, gimęs berniukas, užaugės 
taps choro solistu? Rugsėjo 30 dieną 
choro moterys suruošė Vilijai “Baby 
shower”. Prie puoduko kavos ir pyragai
čių linkėjome Vilijai sveikatos ir stipry
bės, prisiminėme savo vaikystę.

Ne už kalni) vasara ir metų pabaiga. 
Choras, vadovai,jamas Birutės Aleknaitės 
ir akomponiatoriaus Wojciech Wis
niewski. rimtai ruošiasi metiniam kon
certui. kuris įvyks lapkričio 25 dieną Lie
tuvių Klube “Dainava”. Atrodo laiko 
marios, bet iš tiesų jis bėga labai greit. To
dėl kreipiamės j visus choro “Daina” 
gerbėjus ir rėmėjus. Suplanuokite laiką 
taip, kad nurodytą dieną galėtumėte at
vykti į choro metinį koncertą. O koncerto

repertuaras žada būti įdomus. Girdėsite 
naujas, visai negirdėtas ir senas jau pamėg
tas dainas.

Norime pamatyti choro gerbėjus iš 
Newcastle, Canberros. Kviečiame atvyk
ti visus, kurie myli lietuvišką dainą.

Prisimenant pavasarinį “Dainos” kon
certą. džiaugiamės, kad atvykoeanberriš- 
kiai, ir iš visos širdies dėkojame Can
berros I .ietuvių Bcndntomenės Sąjungos 
pirmininkui Viktorui Martišiui už dovaną 
chorui.

Nuoširdus ačiū nuolatiniams choro 
rėmėjams p. Marytei Vilkaitienei už $50 
auką ir Izoldai Poželaitci - Davis AM už 
$20 auką. Izolda dėl šeimyninių aplinky
bių negalėjo dalyvauti koncerte, bet ji yra 
nuolatinė choro rėmėja.

Choras “Daina” laukia visų ir dėkoja, 
kad atvykstate į mūsų koncertus.

Iki pasimatymo lapkričio 25 dieną 
Lietuvių Klube “Dainava” Sydnėjuje!

Sydnėjaus lietuvių choro
“Daina” Valdyba

Padėka
Širdingai dėkojame visiems sydnėjiškiams ir melbourniškiams už įdėtą darbą 

ir aukas per F1 ,B “Miegančios Gražuolės” video filmų popietes, skirtas paremti 
Lietuvos baletą ir Mokyklą.

Dėkojam 1 .ietuvių Klubams, taip pat Alvydai ir Gintarui Augliams už arbatą 
/ kavų ir Darijai Meginienei už skanius pyragus, kuriais buvo pasivaišinta 
nemokamai per pertrauką Sydnėjuje.

Dėkojame už. puikią reklamą “Mūsų Pastogėje” ir per SBS lietuvių radijo 
programą. Dėkui visiems, prisidėjusiems prie popiečių sėkmės Sydnėjuje ir 
Melbourne. Lietuvos Baleto Bičiuliai

Friends of Lithuanian Ballet

lapkričio 11 dieną .sekmadienį,13 valandą 
Melbourne Lietuvių Namuose įvyks

Lietuvių Mokyklos popietė.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti šventėje!

Tėvų Komitetas

Reverse Mortgages
If you are 60 or older and a home owner, you can qualify for tt 

special loan (Reverse Mortgage). Benefits arc:
• no regular repayments
• can be set up so your Centrclink isn’t affected
• receive a lump sum, regular income or both
• property title stays in your name
Phone Rob Budreika on 133 139822 for information and 

advice with no obligation.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Gailos Gasiūnienės atmi
nimui:
$100 - Socialinės Globos Moterų

Draugija Melbourne

a.a. Audronės Kovalskienės 
atminimui:
$20 - .1. Balčiūnas ($4160)
a.a. Kay Vasarienės atminimui:
$50- Socialinės Globos Moterų

Draugija Melbourne
$20- J. ir J. Žalkauskai ($855)
a.a. Petru Mažyliu atminimui:
$50- L. Bungardas ($615)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

A'frA Edui Dukui
mirus Adelaidėje, nuoširdžių užuojautą reiškiame žmonai Birutei, sūnui 

Raimondui, dukrai Vilijai ir jų šeimoms bei artimiesiems.
Regina ir Vytautas Pumpučiai

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 d. Nominacijos pateikiamos raštu, 
su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: R O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai-Vytautas Doniela ir 
Antanas Laukaitis - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Sekmadienį, spalio 21 dieną, 2 vai. p.p., 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown, įvyks 

literatūros popiete,
primenanti XIX a. lietuvių tautinio atgimimo veikėjus inspiravusią Adomo 
Mickevičiaus kūrybą.
Isolda Poželaitė - Davis AM pristatys popietės paskaitininką Marcei 
Weyland, kuris 2004 metais eiliuotai į anglų kalbą išvertė Adomo Mickevi
čiaus kūrybos šedevrą - poemą “Ponas Tadas”.
Ištraukas iš A. Mickevičiaus kūrybos skaitys Aistis Bieri. Yasmina 
■šakas ir Rimas Kazokas. Skaitymus paįvairins talentingas pianistas
Wojciech Wisniewski.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

d a irti r ji
LITHUANIAN CLUB

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

wivw.iithuanianclub.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 Alvydą tcL: 04 22 655 902.

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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė Kredito 

Draugija “Talka”
2007 spalio mėn. 27 d. šeštadienį, 

1.30val.
lietuvių Namuose 44 Errol Street, 

North Melbourne, 
šaukia:

METINĮ 
SUSIRINKIMĄ

Darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos sudarymas
3.2006 metinio susirinkimo protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
6. Valdybos rinkimai

(renkami 3 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas
Metines apyskaitas galima gauti 
visose “Talkos” įstaigose ir 
susirinkime.

“TALKA”
Adelaide skyriaus 

informacinis susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, 1.30 vai. p.p. 2007 

lapkričio 10 d.
Lietuvių Namuose, 

6 Eastry St., Norwood

Sydney skyriaus 
informacinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 2007 
gruodžio 9 d.

Lietuvių Klube “Dainava”.
16 Meredith St., Bankstown

SBS Radio -
Lithuanian

The many voices of one Australia 
Sydney 97.7 fm 5.00 pm Utesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm Tuesdays 
National 3 pm Utesdays - Frequencies 
Adelaide 106.3 fm, 
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane

Canberra
Hobart
Perth

93.3 fm,
105.5 fm,
105.7 fm,
96.9 fm.

Lietuvos Baleto Bičiuliai
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius pažiūrėti
Nacionalinės M.K. Čiurlionio baleto mokyklos 

2006 m. koncerto videofilmą,
kuriame matysite Lietuvos baleto gabių studentų šokius. Turėsite progą 
paremti (per FLB loteriją) dviejų šokėjų gyvą pasirodymą Australijoje - 

per ateinančias XXV AL Dienas Sydnėjuje (2008) FLB popietėje.
Lietuvos baleto mokyklos koncerto videofilmas bus rodomas 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne, 
‘Function Room’ (su auka ir loterija) 
sekmadienį, spalio 28 dieną, 2007, 

2.00-330 vai p.p.
Lauksime visų gausiai atvykstant!

AR JAU SUMOKĖJAI "MŪSŲ PASTOSĖS’TRENUMERATĄ?
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine. 
ruošia tradicine

“Melbourne Cup” dieną
Sodyboje, Engadinc, antradienį, lapkričio 6 dieną.

Pradžia - 12.30 vai. p.p.
Veiks “Sausage Sizzle” ir kava su pyragaičiais.

Įvyks skrybėlaičių konkursas.
Bus galima išmėginti laimę loterijoje.
Laukiame visų gausiai atvykstant.

SLMSGD Komitetas

Melbourniškių dėmesiui
ALB Krašto Valdyba kviečia susidomėjusius į susitikimą su Greta Sa- 

VlCkaite - Fletcher sekmadienį, spalio 21 dieną, 1.30 vai. po pietų 
Melbourne Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, North Melbourne.

Šiais metais Greta atstovavo Australijos lietuvius seminare Vilniuje “Šventės 
ir bendruomeniškumo ugdymas”. Greta pasidalins įspūdžiais iš seminaro ir 
papasakos apie ten vykusius užsiėmimus bei gautą medžiagą.

Greta Savickaitė - Fletcher yra Australijos Lietuvių Dienų 2008 Sydnėjuje 
Ruošos Komiteto ir ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos narė, spalio 6 dieną 
tapusiSydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininke. Dalyviai turės progą pateikti 
jai klausimų ir, jeigu kas norėtų, tuo pačiu ir ALB Krašto Valdybos nariams.

Po pranešimo bus kavutė.
Kviečiame atvykti ir susitikti su naujos emigracijos atstove Greta.

ALB Krašto Valdyba

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

TeL: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastogc 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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