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Metinis Geelongo choro “Viltis” koncertas

Šių metų spalio 7 dienų Geelongo Lietuvių Namuose įvyko Metinis Geelongo lietuvių 
choro “Viltis” koncertas, kuriame dalyvavo Melbourne lietuvių choras “Dainos Sambūris”, 
vokalinė grupė “Aidai” ir Geelongo jaunimas. Nuotraukoje viršuje - scenoje Geelongo 
lietuvių choras “Viltis”. Plačiau apie koncertų skaitykite “M.P.” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Kandidatai į Prezidento postą

Šeštoji 
Lietuvos 

karių 
pamaina į 

Afganistaną
Spalio 29 d. į 

tarptautinę taikos 
palaikymo misijų 
Afganistane buvo 

išlydėta PAG-6, tęsti Goro provincijos 
atkūrimo ir vystymosi darbus. Grupės 
vadas pulkininkas leitenantas Albertas 
Kondrotas. 140-tics išvykstančiųjų tarpe 
šešios moterys: medikė, logistė, teisininkė, 
personalo ir finansų specialistės bei pa
ramos kuopos vadė. Net pusė karių jau bu
vo bent kartų karinėse misijose. Kariai 
Afganistanu pasieks trimis etapais. Pirmoji 
grupė išskrido kitų dienų.

Šiuo metu PAG misiją atlieka arti 140 
Lietuvos karių. Jiems padeda kartu tar
naujantys Danijos, JAV, Ukrainos, Kroa
tijos kariai bei civiliai tarnautojai iš Lie
tuvos ir Islandijos.

Prie PAG - 6 prisijungs karo medikas - 
chirurgas iš Gruzijos. Jis kartu su šešiais 
Lietuvos ir dviem Ukrainos medikais 
rūpinsis PAG - 6 karių ir civilių sveikatos 
priežiūra.

Lietuvos vadovaujama PAG misija Af
ganistane pradėjo veikti 2005 m. Jos tiks
las - padėti Afganistano valdžiai plėsti sa
vo įtaką Goro provincijoje, užtikrinti sau
gumą ir sudaryti tinkamas sąlygas pro
vincijai atkurti. Padedant NATO finansi
niais ištekliais, Goro provincija daro eko
nominę ir administracinę pažangą. Pro
vincijoje rimtų partizaninių išpuolių iki 
šiol dar nebūta, o tai suteikia pasitikėji
mo ir centrinei vyriausybei Kabule. Lie
tuva yra sulaukusi pagyrimų iš NATO 
vadovybės: sėkmingai administruojanti 
Goro regionų ir efektyviai pritaikanti tei
kiamus išteklius. Lietuvos kontingentą 
norima pakelti iki 200 karių - specialistų 

vietos reikmėms tenkinti.
Dabartinis Lietuvos kontingentas PAG

- 5, tarnaujantis Goro provincijoje, turėtų 
grįžti į Lietuvą lapkričio 18 dieną.

Bankai griežtina paskolų 
išdavimą

Lietuvos bankas, atlikęs Lietuvos ko
mercinių bankų apklausų apie jų paskolų 
teikimo politiką, pranešė, jog ilgalaikių 
paskolų teikimo sąlygos įmonėms ir namų 
ūkiams bus griežtinamos. Tai neišvengia
mai atsilieps vidaus vartojimui ir toms 
ūkio sritims, kurios susijusios su tokiomis 
paskolomis kaip nekilnojamas turtas, 
investiciniai projektai ir 1.1.

Apklausa parodė, kad paskolų paklau
sa augo ir kad vangiau imamos ilgalaikės 
paskolos, o dažniau trumpalaikės. Bankai 
mano, jog ateityje paskolų paklausa būs
tams vis augs. Paskolų išdavimas griežti
namas nepaisant to, kad, kaip bankai tei
gia, nemokumo problemų nėra.

Lietuvos bankas gerai žino, jog metinė 
infliacija šių metų rugsėjį, palyginus su 
2006 m ntgsėju, pasiekė 7.1%. Pastaruosius 
mėnesius ji didėjo nesustodama. Tad Lie
tuvos banko intervencija yra sveikintina.

Trumpalaikių paskolų paklausa auga, 
nes bankai sušvelnino kreditų išdavimo 
procedūras. Tam padarė įtakų naujai 
atsiradusios institucijos, išduodančios 
trumpalaikes paskolas.

Senovės Kernavės tyrinėtojai 
padėjo Afganistanui

Pirmosios Lietuvos archeologinės eks
pedicijos Afganistane metu spalio 3 - 21 
dienomis keturi archeologijos projektų 
centro “Antiqua” misijos dalyviai Goro 
provincijoje ieškojo istorijos ir kultūros 
paveldo liekanų. Misijos mokslinis vadovas
- Vilniaus universiteto profesorius Alek
siejus Luchtanas. Archeologus Goro pro
vincijos sostinėje Čagčarane buvo apgy
vendinę Lietuvos vadovaujamos Goro

Nukelta Į 2 psL

Kaip praneša DELFI, ne tik Seimo, bet 
ir Prezidento rinkimams jau pradėjusios 
rengtis partijos dairosi į Europos Komisi
jos narę Dalių Grybauskaitę. Dienraštis 
“Lietuvos rylas” rašo, kad jei buvusi fi
nansų ministrė nuspręstų kandidatuoti į 
Lietuvos Prezidento postų, neatmestina, 
kad jų paremtų Tėvynės sąjunga, taip pat 
kitos dešiniosios jėgos. Pastarąją prie
laidą dienraštis grindžia tuo, jog konser
vatorių lyderis Andrius Kubilius nepa
neigė. kari tarp kandidatų, į kuriuos kryps
ta jo akys, yra irši ettrokomisarė.

Į klausimą, kokie politikai 2009 m. gali 
išsirikiuoti prie Prezidento rinkimų starto 
linijos, kol kas aiškiau atsako tik social
demokratai ir valstiečiai liaudininkai. Jų 
kandidatai- Premjeras Gediminas Kirkilas 
ir žemės ūkio ministrė Kazimiera Pruns
kienė. Politikos užkulisiuose dar minimos

V Adamkus gal bus Metų Europietis
Prezidentas Valdas Adamkus gali tapti 

Metų Europiečiu. Autoritetingas laikraš
tis “European Voice” jį nominavo pagerb
damas jo indėlį derybose dėl naujosios 
Europos Sąjungos (ES) sutarties.

“Metų valstybininko" (Statesman / 
Stateswoman of the Year 2007) kategori
joje V. Adamkaus konkurentai yra pagrin
dą reformoms savo šalyje paklojęs Pran
cūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy, 
puikiais diplomatiniais sugebėjimais su
žibusi Vokietijos kanclerė Angela Merkei 
ir Estijos prezidentas Toomas Elendrik 
lives, kurį žurnalas “European Voice” giria 
už tvirtų ir apgalvotų laikyseną Rusijos 
atžvilgiu.

Ar tęsti karines misijas?
Kai NATO valstybės vis garsiau svars

to apie pasitraukimų iš įvairių karinių 
misijų, panašios diskusijos kyla ir Lietu
voje. Karinių misijų oponentai priekaiš
tauja, kad Lietuvos valdžios atstovai di
dina savo siunčiami) karių skaičių, valsty
bės išlaidas ir neabejoja, kad su tuose 
regijonuose kovoti - tikslinga. 2006-aisiais 
karinės misijos Lietuvai kainavo 60 mln. 
litų, šiemet skiriamos lėšos karinėms mi
sijoms padidėjo jau iki 86.4 mln. litų. Už
sienio politikos komentatorius prof. Po
vilas Gylys teigia, kad Lietuva pataikauja 
JAV prezidentui. “Irake vyksta asmeninis 
JAV prezidento George Bush karas. Lie
tuviai jau turėjo suprasti, kad ir daugelis

Londone - lietuviška muge
Šių metų gruodžio 13-15 dienomis 

Londone vyks lietuviška Kalėdų mugė. 
Kaip teigiama pranešime žiniasklaidai, 
renginys bus organizuojamas Strathordo 
rajone, kur gyvena daug lietuvių, prie 
požeminio traukinio stoties. Prekiaujama 
bus lauko palapinėse. Mugę organizuoja 
Lietuvių komercijos rūmai Jungtinėje 
Karalystėje drauge su Lietuvos ambasada.

Penktadienį, gruodžio 14-osios vakare 
įvyks oficialus mugės atidarymas, bus 
iškilmingai uždegta Kalėdų eglutė. Da
lyvaus LR ambasadorius Jungtinėje Kara
lystėje Vygandas l Jšackas bei Newham rajo

Dalia Grybauskaitė.

Konstitucinio Teismo pirmininko Egidi
jaus Kūrio, LR ambasadoriaus Didž. 
Britanijoje Vygaudo Ušacko pavardės. □

Kaip žinoma, birželio mėnesj ES lyde
riams itin sunkiai sekėsi rasti naują kom
promisų dėl reformų Bendrijos viduje. 
Daugiausia problemų tuomet kėlė griežta 
Lenkijos pozicija. Pasibaigus pagrindi
niams posėdžiams. ES pirmininkavusios 
Vokietijos kanclerė Angela Merkei papra
šė pagalbos - ji pasiūlė V. Adamkui ir N. 
Sarkozy pasilikti po vidurnakčio ir būti 
tarpininkais aptariant problemų su Len
kijos vadovu Lech Kaczynski. Politikos 
ekspertai ir patys politikai V. Adamkaus 
tarpininkavimą įvertino ypač palankiai.

Metų europietis renkamas internetu. 
Balsuoti galima adresu: http:// 
www.cv50.org/noflash/category.asp?i<l=3

amerikiečių suvokia, jog padaryta fata
liška klaida. Intervencija, kaip paaiškėjo, 
buvo be rimto pagrindo. O karių siuntimas 
j Iraką tik gilina civilizacijų konfliktą tarp 
krikščioniško ir musulmoniško pasaulio 
beikelia grėsmę saugumui”, - sako Povilas 
Gylys.

Priešingai galvoja LR Seimo NA'l’O 
reikalų komisijos pirmininkas Jonas Če- 
kuolis. “Kad karas Irake pralaimėtas, 
nesutinku -manneteko girdėti tokių ofi
cialių pareiškimų”. Jis neabejoja, jog 86 
mln. litų, kuriuos Lietuva skyrė Afganista
no reikalams, ar kovodama su terorizmu 
Irake, yra labai mažai. Jo nuomone, Lie
tuvos įnašas galėtų didėti. □ 

no meras Sir Robin Wales. Vakaro metu 
šoks ir dainuos kelios lietuviškos grupės.

Šioje mugėje lietuviškų produkciją 
pristatys meno dirbinių ir maisto ga
mintojai, importuotojai ir parduotuvės. 
Taip pat dalyvaus Turizmo informacijos 
centro Londone atstovai bei Londone 
veikiantis lietuviškas knygynas.

Pirmosios lietuviškos Kalėdų mugės 
tikslas - supažindinti britus su lietuvių 
kultūra, maistu ir meno dirbiniais, pri
statyti britams lietuviškus gaminius, pre
keiviams užmegzti bendradarbiavimo 
ryšius ar išbandyti vietinę rinką. □

1

http://www.cv50.org/noflash/category.asp?i%253cl=3


pffita Trumpai iš visur Airijoje - “Lietuvių dienos”

♦ Spalio 25 d. 
Čado Respubli
kos policija su
ėmė 16 europie
čių, bandžiusių iš 
Abeche miesto 
Sudano pasienyje 
slapta išskraidin
ti j Europą 103 
mažamečius vai
kus. Vaikai dau

gumoje yra našlaičiai pabėgėliai iš Darfu- 
ro provincijos Sudane. Prieš išskrendant 
jie buvo nutepti dirbtinomis žaizdomis 
bandant įtikinti Čado pareigūnus, kad jie 
evakuojami sveikatos sumetimais.
Devyni suimtieji buvo prancūzai, šeši iš jų 
- prancūzų šalpos organizacijos “Zosės 
Arka” nariai, likę trys - žurnalistai. Kiti 
septyni suimtieji buvo ispanai, vaikams 
išskraidinti pasamdyto lėktuvo įgulos na
riai. Tvirtinama, kad kai kurie vaikai tu
rėjo tėvus, jie buvo privilioti saldainiais ar 
pažadais juos leisti į mokslus.
♦ Spalio 28 d. Argentinos prezidento 
rinkimus laimėjo senatorė Cristina 
Fernandez de Kirchner, nuosaikių kai
riųjų (peronistų) partijos narė. Ji yra 
dabartinio Argentinos prezidento Nestor 
Kirchner žmona. Rinkimuose ji įveikė 
buvusį finansų ministrą Roberto Lavagna 
beiparlamento narę Elisa Carrio (buvusią 
grožio karalienę).
♦ Spalio 29 d. JAV karinės pajėgos Ira
ke perleido patiems irakiečiams rūpintis 
Karbalos provincijos saugumu. Tai svarbi 
provincija, esanti į pietus nuo Bagdado. 
Jos perdavimas irakiečiams užsitęsė dėl 
tarpusavio susidūrimų tarp dviejų šiitų 
privačių armijų.
♦ Kinijos vyriausybė stengiasi atstatyti 
pašlijusią kiniečių gaminių reputaciją. Spa
lio 30 d. Kinija paskelbė, kad per rugsėjo ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
provincijos atkūrimo grupės kariai.

Keliaujant kalnuose, vos 30 - 40 kilo
metrų spinduliu aplink Čagčaraną per 
trumpą laiką buvo aptikta net vienuolika 
anksčiau nežinomų archeologijos objek
tų, tarp kurių daugiausia buvo Azijai bū
dingų gyvenviečių liekanos, ankstyvieji 
įtvirtinimai ir viduramžių tvirtovės.

Prof. A. Luchtano teigimu, plačiuose 
kalnų slėniuose ir netoli esamų bei išdžiū
vusių upių stūksančios dirbtinės kalvos 
slepia turtingus, iki dvylikos metrų storio 
kultūrinius sluoksnius, kurie niekada ne
buvo tyrinėti.

Anot A. Luchtano, Vidurio Afganistano 
teritorija kartu su Tigro ir Eufrato tarpu- 
piu, dabartinėmis Irako. Rytų Indijos te
ritorijomis įėjo j ankstyviausių pasaulyje 
žemdirbių kultūrų zoną. Archeologai 
aptiko ir nelegalių kasinėjimų pėdsakų, 
ieškant lobių Talibano režimo valdymo 
metais.

Misijos projekto vadovė Daiva Luch- 
tanienė sakė, kad pasibaigusiame projekto 
etape buvo siekiama identifikuoti archeo
logijos ir istorijos paveldo objektus, jų 
išlikimo lygį, būklę, įtraukimo į registrą 
galimybę.

Ekspedicijoje dalyvavo trys Afganistano 
Kultūros ir informacijos ministerijos, Af
ganistano archeologijos instituto ir Pa
minklų apsaugos departamento deleguoti 
specialistai. Afganistaniečiai turėjo progos 
susipažinti su tarptautine tyrimų metodika.

Ekspedicijos rezultatus Lietuvos ar
cheologai pristatė mokslo bendruomenei 
šalies sostinėje Kabule, tokiu būdu pratur
tinę šalies archeologinę žinybą. 
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spalio mėnesius buvo suimti 774 žmonės, 
kaltinami gaminę ar pardavinėję netinka
mus maisto produktus, vaistus bei įvairius 
žemės ūkio gaminius.
♦ Spalio 30 d. Kinijos vyriausyhė pa
smerkė Kanados ministrą pirmininką 
Stephen Harper už jo tariamai “pasibjau
rėjimą keliantį elgesį”. Jis papiktino Kini
ją, dieną prieš tai parlamento rūmuose 
Otavoje priimdamas Dalai Lamą 40 mi
nučių trukusiam pokalbiui. Be to, Kana
da suteikė Dalai Lamai Kanados garbės 
pilietybę.
♦ Lapkričio 1 d. Columbus mieste, Ohio 
Valstijoje, mirė 92 metų amžiaus ameri
kiečių karo lakūnas Paul Tibbets jnr., kurio 
bombonešis “Enola Gay” 1945 m. rug
pjūčio 6 d. išmetė atominę bombą virš 
Hirosimos. Japonai apskaičiavo, kad ši 
bomba užmušė 140,000 žmonių, o vėliau 
dėl radiacijos mirė dar 80,000 žmonių. 
Paul Tibbets visą savo gyvenimą buvo įsi
tikinęs, kad šis jo poelgis išgelbėjo milijo
nus amerikiečių ir japonų žmonių gyvy
bių, sutrumpindamas karą.
♦ Po smarkių liūčių Meksikos Tabasco 
Valstijoje išsiliejusi Grijalva upė apsėmė 
visą Valstiją, apie 800,000 žmonių buvo 
priversti palikti savo namus. Lapkričio 2 d. 
vanduo apsėmė ir Valstijos sostinę Villa- 
hermasa.
♦ Lapkričio 3 d. Pakistano prezidentas 
Pervez Musharraf paskelbė ypatingą sto
vį krašte. Suimti keli šimtai opozicijos vei
kėjų. Vėl iš pareigų pašalintas vyriausias 
teisėjas Chaudhry. JAV, D. Britanija, Aus
tralija ir kitos valstybės pasmerkė ypatin
go stovio įvedimą ir reikalauja, kad Pakis
tanas grįžtų prie demokratinio režimo.
♦ Lapkričio 4 d. Čado teismas paleido 3
suimtus prancūzų žurnalistus ir 4 ispanų 
lėktuvo įgulos narius vaikų grobimo byloje. 
9 europiečiai vis dar kalinami. □

Tarėsi Baltijos valstybių 
prezidentai

Spalio 30 d. Rygoje susitiko Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, Latvijos 
prezidentas Valdis Zatlers ir Estijos pre
zidentas Toomas Henrik Ilves. Tradici
niame trišaliame susitikime prezidentai 
aptarė bendradarbiavimą energetikos 
srityje ir pasikeitė nuomonėmis apie 
Baltijos valstybių prisijungimo prie Šen
geno erdvės svarbą šių valstybių žmonėms 
bei verslui. Buvo kalbėta apie šio svarbaus 
įvykio paminėjimą visose Baltijos šalyse. 
Žmonės galės laisvai judėti ir bendradar
biauti. Tikimasi, kad tai suartins Europos 
žmones ir kultūras.

“Šį svarbų įvykį turime tinkamai pri
statyti mūsų valstybėse”, sakė Prezidentas 
Valdas Adamkus.

Kalbėdami apie regiono energetikos 
aktualijas, visi trys šalių vadovai pažymė
jo, kad būtina sparčiau įgyvendinti nau
jos atominės elektrinės (AE) projektą, 
kuris labai svarbus trijų šalių ekonomikai.

Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, 
kad Lenkijos dalyvavimas šiame projekte 
yra esminis siekiant, kad naujos Ignali
nos atominės elektrinės projektas būtų 
sėkmingas. Vadovai sutarė, kad reikia ska
tinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ke
turių valstybių vyriausybių ir energetikos 
įmonių. Jis pažymėjo: ’’Lietuva pagal iš
gales padarys viską, kad naujos AE projektas 
būtų įgyvendintas kaip galima greičiau”.

Projektas buvo pristabdytas dėl 
I .enkijoje vykusių parlamento rinkimų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,RETA, BNS, LGlTICir “Bernardinai”.

Airijos sostinėje Dubline spalio 8 die
ną pirmą kartą buvo atidarytos Airijoje 
organizuojamos „Lietuvos dienos”, kurios 
fragmentiškai tęsėsi apie 3 savaites. Tarp 
įvairių renginių - pristatyta Kęstučio Stoš
kaus paroda „Vilnius. Senamiesčio foto
grafijos“, koncertavo Vilniaus Šv. Kristo
foro kamerinio orkestro kvartetas. Ofi
cialiame “Lietuvos dienų” Airijoje atida
ryme dalyvavo Lietuvos Ministras Pir
mininkas Gediminas Kirkilas.

Spalio 8-28 dienomis vykstančiame 
renginyje buvo atidarytos Mikalojaus 
Vilučio grafikos darbų ir Airijos lietuvių 
fotokhibo „Fotomanai“ parodos, buvo 
rodomas Jono Vaitkaus meninis filmas 
„Vienui vieni”. Koncertavo Andrius Ma
montovas, Veronika Povilionienė, Saulius 
Balandis, Nojus. Buvo pristatyta Ramutės 
Stakėnienės tapybos ant šilko kolekcija 
„Picture et vestis“ ir jos sudarytas albumas 
„Tarp dangaus ir žemės“, šoko sportinių 
šokių ansamblis „Žuvėdra“, buvo sureng
tos draugiškos Galway miesto lietuvių ir

Lietuviai policininkai į Airiją?
Netrukus Lietuvos valdžia turės susi

rūpinti ne tik dėl išvykstančių medikų, 
mokslininkų, statybininkų, bet ir dėl emig
ruojančių policininkų. Kaip praneša Ai
rijos dienraštis „The Irish Times“, Airijos 
Vyriausybė kartu su policija (Garda) nu
sprendė imtis radikalių priemonių, kad 
pritrauktų Rytų Europos policininkus 
dirbti Airijoje. Už tai jiems net ketinama 
suteikti Airijos pilietybę. Pasak dienraš
čio, šio veiksmo nuspręsta imtis po to. kai 
sužlugo bandymas į policiją pritraukti 
dirbti Airijoje jau gyvenančius imigrantus 
iš Rytų Europos.

Nauja kampanija būtų nukreipta i tuos, 
kurie jau dirba policijoje savo gimtuosiuo
se kraštuose. Airijos policija per pasta
ruosius mėnesius neteko kelių darbuotojų,

Lietuva kol kas pralaimi “karą keliuose”
Lietuvos keliuose dabartinė saugumo 

situacija yra viena prasčiausių Europoje. 
Milijonui Lietuvos gyventojų tenka 223 
žuvusieji keliuose, tai yra maždaug 2.5 
karto daugiau nei ES vidurkis ir beveik 
penkis karius daugiau nei tose šalyse, ku
rių keliuose žmonės yra saugiausi. Lietu
vos ekonomikai eismo nelaimių nuosto
liai siekia 1.5 mlrd. litų per metus, tai yra 
beveik 2% bendrojo vidaus produkto 
(BVP).

Tokius faktus Seimo Pirmininkas Vik
toras Muntianas pateikė bendroje Euro
pos Komisijos, Seimo Ekonomikos ko
miteto ir Susisiekimo ministerijos konfe
rencijoje “Eismo sauga keliuose: iššūkiai 
ir realybė”. “Nors Lietuvoje kasmet didi
namas finansavimas kelių infrastruktūros 
modernizavimui, imamasi priemonių, ska
tinančių atnaujinti automobilių parką,

“Britai drasko lietuvių ir kinų mafiją”
Šitaip buvo apibūdintas Karališkojo 

teismo (Royal Court) Londone procesas, 
kuris užbaigė bylą jungtinei lietuvių ir ki
nų gaujai. Iš lietuvių pusės teisiami buvo 
Mantas Dumašius, Gražvydas Rudaitis. 
Petras Aleknavičius, o vėliausias nuo
sprendis buvo paskelbtas taip pat Lietu
vos piliečiui 32 metų Virginijui Sucho- 
dolskiui. Pastarasis ilgokai bandė slapsty
tis. bet buvo sulaikytas, kai šešių suimtų 
gaujos narių teisme policininkai jį paste
bėjo salėje tarp žiūrovų. Jam skirti 8 me
tai nelaisvės. Apgaule ir legalaus darbo 
Londone pažadais Lietuvoje suviliotos 
merginos Didžiojoje Britanijoje buvo ap
svaiginamos narkotikais ir priverčiamos 
dirbti prostitutėmis. V Suchodolskio bylo
je parodymus davė šešiolikmetė sekso ver
gė lietuvė Sandra. Ji buvo verčiama dar

Marijampolės moterų komandlĮ rugby 
rungtynės. Spalio 12-13 dienomis Galway 
mieste vyko Lietuvos ekonominė mugė 
„Nauja ir veržli Lietuva”, padedanti airių 
verslininkams ir visiems besidomintiems 
artimiau susipažinti su Lietuva.

Lietuvos ambasados Dubline ir Airijos 
Lietuvių Bendruomenės iniciatyva organi
zuojamais renginiais siekiama paskatinti 
išeivius iš Lietuvos puoselėti savo tapatybę, 
pristatyti Airijos žmonėms lietuviškas 
tradicijas ir naujausius kultūros, ūkio ir 
mokslo laimėjimus.

„Lietuvos dienos Airijoje” vyko Dublin, 
Galway, ir kitur Limerick miestuose. 
Ballinrobe mieste rugsėjo 30 dieną vyko 
iškilmingas Felikso Vaitkaus 100-ųjų gi
mimo metinių ir „Lituanikos II“ skrydžio 
per Atlantą 1935 metais minėjimas bei 
paminklo skrydžiui įamžinti atidengimas. 
Šis renginys buvo neoficiali „Lietuvos dienų 
Airijoje 2007” pradžia. Nepatvirtintais 
duomenimis, Airijoje šiuo metu gyvena 
apie 50,000 - 200,000 lietuvių. □ 

kurie išvyko dirbti policininkais į Austra
liją, nes šis kraštas vykdo panašią kampa
niją, kaip planuojama Airijoje.

Airijos Vyriausybė ir policija yra įsi
tikinę, kad reikia kuo skubiau imtis veiks
mų, atspindinčių besikeičiančią, tampan
čią daugiakultūre Airijos visuomenę. At
rodo, kad galimybė įsidarbinti Airijos po
licijoje bus reklamuojama per pasirinktų 
Rytų Europos valstybių žiniasklaidą.

Europos Sąjungos piliečiai Airijoje ir 
taip turi daugelį tokių pat teisių kaip šios 
šalies piliečiai, tačiau gavę pilietybę jie 
gautų ir teisę balsuoti rinkimuose. Be to, 
tai reikštų, kad jie ir jų šeimos nariai įgauna 
visas galimybes naudotis Airijos socialinės 
apsaugos sistema.

(www.lietuviams.com) 

nuolat griežtinama atsakomybė už eismo 
taisyklių pažeidimus, tačiau pagrindinis 
veiksnys, lemiantis prastą eismo saugu
mą - tai žmonių mąstymas, - teigė V. 
Muntianas.

Ekonomikos komiteto pirmininkė 
Birutė Vėsaitė ypač atkreipė dėmesį į 
nemažėjančias skaudžias eismo nelaimes, 
kurias sukelia girti vairuotojai. Todėl ji 
ragina kuo greičiau taikyti griežtesnes 
sankcijas sėdintiems prie vairo išgėru- 
siems vairuotojams, konfiskuoti jų au
tomobilius. Taip pat reikia paraginti 
jaunimą, ypač po savaitgaliais surengtų 
vakarėlių, nesėsti prie automobilio vairo 
išgėrus.

Kitais metais Lietuvos keliuose pradės 
veikti 120 stacionarių greičio matuoklių. 
Tai bus didelė paspirtis kovojant su 
nustatyto greičio pažeidėjais. □ 

buotis Northamptonshire regione, bet po
licija ją rado Wales’e.

Komentuodamas tyrimą britų spaudai 
anglų policijos pareigūnas pabrėžė, kad 
prekyba moterimis ir merginomis, kurios 
vėliau priverčiamos dirbti prostitutėmis, 
yra didžiulė problema Didžiojoje Bri
tanijoje. Savo ruožtu Lietuvos koordina
torė Vilniuje Rasa Erentaitė priminė, kad 
Didžiojoje Britanijoje pastaraisiais metais 
vykdoma vis daugiau programų, kuriose 
gali dalyvauti iš sekso vergijos ištrūkusios 
merginos. Pastebima, kad tuo vis dažniau 
naudojasi ir lietuvaitės. Statistika rodo, 
kad dažniausiai lietuvaičių suteneriais 
Didžiojoje Britanijoje tampa albanai, todėl 
dabar teisme ištyškėjusi lietuvių vyrukų 
ir kiniečių sandrauga tokiame kontekste 
esanti naujovė. □
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Bendruomenės baruose
Metinis Geelongo choro “Viltis” koncertas

Po vėtringos savaitės, spalio 7 dienos 
rytas išaušo gražus, saulėtas - kap žemaitę 
saka: “į pat sykį”, o australai - “just right”! 
Geelongo Lietuvių Namuose jau girdisi 
šurmulys - ruošiamasi choro “Viltis” kon
certui. Stalai papuošti, scena paruošta - 
laukiame “Dainos Sambūrio” iš Mel
bourne ir svetelių. “Dainos Sambūris”, 
vadovaujamas Birutės Prašmutaitės, čia 
lankėsi 2001 metais, o dabar jį veda dvi 
gabios moterys - Rita Mačiulaitienė ir 
Gražina Pranauskicnė.

Publikos prisirinko pilnutėlė salė, ku
rioje matėsi ir ALB Krašto Valdybos pir
mininkė Birutė Prašmulaitė, Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas, buvęs Geelongo choro dirigentas J. 
Juška, Danos Vyrų/Sesių vadovė Dana 
Levickienė ir kiti svečiai. Programų pradėjo 
Cooling šeima - Bronwyn (M. Davalgos 
anūkė) ir Stephen su sūnumi David bei 
dukrelėmis Laura. Hannah, Katelyn ir 
Claire. Jie išpildė dainų pynę iš “Muzi
kos Garsai” (“Sound of Music”). Po to 
LorettaTiganisu dukrele Miranda, Alana 
Bindokas ir Teagan Lipšys padainavo 
dainelę apie angelėlius, kurie naktį budi. 
Mergaitės ne tik dainavo, bet ir Reginos 
Bindokienės (Alanos mamytės) bei Lo- 
rettos sukurtus gražius choreografinius 
judesius išpildė. Publika visada jaunimu 
žavisi ir šį kartą juos palydėjo gausiais 
plojimais.

Po jaunimo pasirodė grupė “Aidai”, 
kurioje dainuoja Stasė ir Julius Lipšiai, 
Loretta Tigani, Genutė Valaitienė, Aldona 
Scano, Artūras Gružauskas ir Kajetonas 
Starinskas, vadovauja Romas Zenkevičius 
ir akompanuoja Aldo Kovacs. “Dar širdyje 
ne sutema” -išpildė Julius ir Stasė, “Sudie 
aš šiandien tau sakau” - solo atliko Loretta 
ir Stasė. Artūrui staiga užkimus, jįpakeitė 
Julius, romantiškai sudainuodamas “Juk ne 
kartą dar”. Dainininkai buvo elegantiškai 

Koncerto pabaigoje padėkota dirigentams, akompanuotojams, choristams ir daininin
kams ir visiems kitiems, prisidėjusieins prie sėkmingo koncerto.

Lithuanian Classes in 2008
Are you looking for language classes for your children?

The Victorian School of Languages (VSL) is a non-profit Government school offering 
classes in 43 languages throughout Victoria for primary and secondary students. The 
school, which was established in 1935 by the Department of Education, has an outstanding 
record and produces excellent VCE results.

The VSL is now enrolling students for the 2008 school year.
Students interested in learning Lithuanian may enroll at the following center of the 

Victorian School of Languages:
Princes Hill

Those unable to enrol during the October / November enrolment period will be able 
to enrol during the first few weeks in February 2008. However, early enrolment is advisable 
since the classes may fill up before then.

The yearly enrolment fee for students in Years 1 to 10 is $50.00 and for VCE students 
it is $70.00.

For adults studying in VCE classes the fee is $180.00 per year. .
Classes arc generally held on Saturdays from 9.00 to 12.15 pm during the school year. 
Students should contact the relevant centre.
Additional enquiries can be directed to: Victorian School of Languages Head Office
Tel: (03) 9474 0500 Web: www.vsl.vic.edu.au

juodai/baltai apsirengę. Klausytojai juos 
sutiko šiltai ir negailėjo aplodismentų.

Svečiai iš Mclbourno - “Dainos Sam
būris” - užbaigė koncerto pirmąją dalį. 
Choristės margavo gražiais tautinias rū
bais, vyrai - tamsiais kostiumais ir tauti
niais kaklaraiščiais. A. Raudonikio dainą 
“Tėvynė” išpildė vyrų choras. Kitą A. 
Raudonikio dainą - “Švelnumas” - daina
vo moterys, o Birutė Kymantienė solo. 
Mišrus “Dainos Sambūris” padainavo 
liaudies dainas: “Išausk mergele”, “Jūs 
laimingos seserėlės” ir “Saulėtekis”. 
Pirmoms trims dainoms dirigavo Graži
na Pranauskienė. Pirmai dainai akompa
navo gabusis Rolandas Imbrasas, o 
sekančioms dviems dainoms akompana
vo Rita Mačiulaitienė. Paskutinėms dviem 
dainoms a cappella dirigavo Rita, solo 
atliko Birutė Kymantienė.

Malonu buvo matyti, kaip dvi talen
tingos moterys - Gražina ir Rita - darniai 
kartu dirba ir pasiekia gražių rezultatų.

Koncerto antrąją dalį pradėjo choras 
“Viltis”. Moterys buvo apsivilkusiossmė
lio spalvos sijonais ir žaliom palaidinė
mis, o vyrai - tamsiais kostiumais su 
žaliomis “varlytėmis”. Choro vyrai padai
navo M. Žalneravičiaus “Mano kaimo 
daina”. Antroji daina - “Klaipėdai”-pra
sidėjo deklamacija, kurią išraiškingai per
skaitė Aldona Scano, solo išpildė Stasė 
I Jpšienė, o choro moterys pritarė. Liaudies 
dainą “Treji gaideliai giedojo”, “Prie gin
taro jūros/ant melsvo ežero bangų” ir 
Cechanovičiaus “Lietuva, dainų šalis” 
išpildė mišrus “Viltis” choras, dirigavo 
Aldona Scano, akompanavo Aldo Kovacs.

Jaunoji Miranda Tigani netik gražiai 
šoka ir dainuoja, bet ir pianinu gerai 
skambina. Ji su pasitkėjimu paskambino 
Friedrich Burgmuller “Progress” ir 
Ludwig van Beethoven “Ecossaise”.

Grupė “Aidai” pralinksmino programą

Nuotraukoje - vokaline grupė “Aidai”.

Koncerte pasirodė ir Geelongo jaunimas.

savo lengvo stilaus dainomis: “Kažkas man 
sakė” - solo atliko Loretta, “Balta gulbė” - 
Stasė, o “Tavo laiškai” dainavo visi kartu.

Koncertą užbaigė “Dainos Sambūris” 
ir “Viltis” jungtinis choras. Visi buvo apsi
vilkę tautiniais tūbais. Vyrų solistams 
užkimus, į pagalbą atėjo B. Kymantienė ir 
R. Mačiulaitienė, kurios kartu su vyrais 
išpildė D. Polikaičio “Keleiviai”, dirigavo 
Gražina, akompanavo Rita. Moterys pa
dainavo M. Vaitkevičiaus “Obelėlė ir 
upelis”, dirigavo Aldona, akompanavo Al
do, o iškilmingą A. Foko “Daina Vilniui” 
išpildė jungtinis mišrus choras, dirigavo 
Rita, akompanavo Rolandas.

Danius Valaitis koncertą lietuviškai ir 
angliškai pravedė profesionaliai ir įdomiai, 
taip pat padėkojo visiems dalyviams: 
“Dainos Sambūris” choristams, dirigen
tėms Ritai ir Gražinai, jų akompaniato
riui Rolandui; grupės “Aidai” daininkams, 
jų vadovui Romui, kuris buvo ir garso 
“specialistas”, akompaniatoriui Aldo, 
jaunimui: Bronwyn ir Stephen Cooling su 
šeima, Alanai, Mirandai, Teagan ir jų 
mamytėms, ypatingai Lorettai ir jos vyrui 
Charles. Choro “Viltis” choristams padė
kojo ne tik už dainavimą, bet ir už skanias 
vaišes bei visus kilus atliktus darbus 
ruošiant šį koncertą, ypatingai dirigentei 
Aldonai ir akompaniatoriui Aldo bei vi
siems kitiems pagalbininkams, kurie visa

da choristus remia. Tai - Vytui Brener, 
Liucei Koszela, Vytui Bindokui, Stasiui 
Valaičiui ir Jovitai Starinskienei. Padėkos 
žodį tarė “Dainos Sambūrio” adminis
tratorė Danutė Lynikienė, ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas. “Viltis” choro administratorė Susan 
Saunders padėkojo Daniui Valaičiui - ir 
klausytojams už apsilankymą.

“Dainos Sambūris” ir “Viltis” chorai 
apdainavo Tėvynę - nuo Klaipėdos ligi 
Vilniaus, jos kaimus ir papročius, grupė 
“Aidai” apdainavo žmonių jausmus, meilę, 
pergyvenimus, jaunimas išdainavo abėcėlę, 
apie kukuojančią gegute ir angelėlius, ku
rie neša saldžius sapnus. Atrodė koncertas 
negalėtų geriau užsibaigti kaip “Daina 
Vilniui”, bet melbourniškiai šeimininkams 
pateikė malonią staigmeną padainuodami 
Geelongo miesto futbolo komandos dainą 
“You arc Geelong ... ”, kad stogas beveik 
“pakilo”! Primename, kad Geelongo 
“Cats” futbolo komanda po 44 metų vėl 
lapo 2007 m. Australijos Futbolo Lygos 
čempionais!

Pasivaišinę ir pabendravę dalyviai bei 
klausytojai palengva išsiskirstė į namus, o 
“Viltis” choristai geroj nuotaikoj, ranko
ves pasiraitoję, stojo vėl į užbaigiamuosius 
darbus. Lieka tiktai dar sykį visiems, 
visiems nuoširdžiai padėkoti! Iki sekan
čio karto! Choro “Viltis” dalyvė

Mclbourno “Dainos Sambūris.
Mūsų Pastogė Nr.44, 2007.11.07, psl. 3
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Lietuva iš arti
Ką veikia Lietuvos europarlamentarai?

Audrius Bačiulis
Trylika atstovų

Lietuvos atstovai, 2004-ųjų birželį 
išrinkti į Europos Parlamentą, jau įžengė į 
ketvirtuosius savo penkerių metų kaden
cijos metus. Iš viso jų į Briuselį Lietuvos 
rinkėjai išsiuntė trylika - proporcingai 
pagal to meto partijų populiarumą. Pen
kis Viktor Uspaskich’o Darbo partijos 
atstovus - Šarūną Birutį, Danutę Budrei- 
kienę, Arūną Degutį, Jolantą Dičkutę ir 
Oną Juknevičienę, po du nuo Tėvynės 
sąjungos - Laimą Andrikienę ir Vytautą 
Landsbergį, nuo Algirdo Brazausko 
socialdemokratų - Justą Vincą Paleckį ir 
Aloyzą Sakalą, nuo Artūro Zuoko Libera
lų ir centro sąjungos - Eugenijų Gentvilą 
ir Margaritą Starkevičiūtę. Taip pat

Europarlamentarės Laimos Andrikienės kvietimu, Europos Parlamente lankėsi didelis būrys vyresnių 
klasių mokinių ir mokytojų iš įvairių Lietuvos vietovių.

Čikagoje - lietuvaitė dizainerė
Čikagoje neseniai nušurmuliavo madų 

savaitė „Fashion Focus Chicago 2007“, 
kurios metu vykusiose mugėse buvo galima 
įsigyti įvairių dizainerių juvelyrinių dir
binių, drabužių ir kitų madingų daiktų. 
Sekmadienį, spalio 14 dieną, pačioje 
Čikagos širdyje, Millennium Park, madų 
savaitė buvo užbaigta įspūdinga madų 
demonstracija „The Allure of Couture“, 
kuriame dalyvavo ne tik gerai žinomi 
Čikagos madų kūrėjai, bet ir pradedantys, 
bet labai perspektyvūs jauni dizaineriai. 
Renginyje buvo pristatyta 11 rūbų kolek
cijų, tarp kurių garbingą vietą užėmė ir jau
na talentinga lietuvaitė dizainerė Kristina 
Sparks. Jos sukurti rūbai buvo gerai įver
tinti ne tik organizatorių, bet ir žiūrovų, 
kurie audringais plojimais sutiko kiek
vieną dizainerės modelį - jie iš kitų kūrėjų 
darbų išsiskyrė originalumu, spalvų ryš
kumu ir aukšta darbo kokybe. Po rengi
nio Kristina maloniai sutiko atsakyti j kelis 
“Amerikos Lietuvio” klausimus:

- Jūsų sukurti drabužiai labai įspūdin
gi, juose daug smulkių detalių, jie labai 
spalvingi. Ar kurdama savo modelius ren
katės kurią nors temą?

- Šiais metais aš tęsiau jau pernai pa
sirinktą temą - sportas. Renkuosi me
džiagas ir jos mane įkvepia kūrybai. Kaip 
ir pernai, savo kūryboje naudojau sporti
nius batelius. Rodžiau kelias išeigines 
sukneles, bet jose taip pat pritaikiau spor
tinius elementus. Vienam modeliui švar
kelį pasiuvau iš bokso pirštinių. Iš nertų 
pirštinaičių susiuvau medžiagą ir ją pri
taikiau kito modelio pasiuvimui. Mėgstu 
kurti savo medžiagas, perfrazuoti jas ir 
pritaikyti savo drabužių kūrime.

- Buvote pramoginių šokių šokėja - gal 
siuvate sukneles šokiams?

- Ne, nesiuvu suknelių šokiams, bet 
mano kūryboje, manau, atsispindi mano 
meilė jiems, nes aš visada apie tai galvoju. 
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Kazimiros Prunskienės valstiečių liaudi
ninkų atstovą Gintarą Didžioką ir Rolan
do Pakso liberaldemokratą Rolandą 
Pavilionį, kurį po mirties 2006-aisiais 
pakeitė Eugenijus Maldeikis.

Bet vargu ar Lietuvoje atsirastų daug 
žmonių, kurie galėtų juos visus išvardyti, 
o ką jau kalbėti apie tai, kad pasakytų, ku
ris kuriai partijai priklauso. Greičiausiai 
paminėti būtų tik tie, kurie buvo gerai 
matomi ir girdimi dar iki išrinkimo į Eu
ropos Parlamentą: V.Landsbcrgis, ASaka- 
las, J.V.Palcckis, gal dar E.Gentvilas ar 
L.Andrikienė. Tiesa, pastaruoju metu itin 
(bet iš neigiamos pusės) išpopuliarėjo ir 
Ona Juknevičienė.

Likusieji europarlamentarai taip ir 
nesugebėjo per trejus darbo Briuselyje 
metus tapti Lietuvoje bent šiek tiek labiau

Kristinos Sparks (centre) sukurti rūbai.

Mano suknelėse atsispindi pramoginių 
šokių suknelių elementai, bet tokių, su 
kuriomis būtų galima šokti, nekuriu. Tie
sa, kelioms šokančioms draugėms esu 
sukūrusi kelias sukneles, bet tai tikrai ne 
mano duona.

- Kur Jūs kuriate, ar turite savo 
studiją?

- Dirbu savo namuose. Turiu savo 
privačius klientus, kuriems aš ir siuvu 
drabužius. Man labiau patinka dirbti su 
individualiais žmonėmis, nei užsiimti ma
sine gamyba. Taip pat pati kuriu papuo
šalus. Viename mano renginio demons
truotame modelyje buvo panaudotos 
gėlytės, kurios išsiuvinėtos karoliukais ir 
kurios yra sujungtos tarpusavyje. Iš tokių 
gėlyčių aš darau papuošalus - pakabukus, 
sages, kurie yra mielai perkami mano 
klientų, nes ne visiems priimtina iš tokių 
gėlyčių pasiūtas visas ryškus švarkelis.

Kai darai drabužius podiumui, visus 
elementus padidini, padaugini, kad žiū
rovui jie būtų geriau matyti ir būtų leng
viau juos įvertinti. Šou drabužiai kuriami 
kitokie nei gatvei. Dauguma žmonių yra 
kuklūs ir nenori labai ryškių drabužių, 
nors yra ir tokių, kurie mėgsta išsiskirti 
minioje ir perka gana ryškius drabužius.

Dalia Kavaliauskienė
(“Amerikos Lietuvis”) 

žinomi. Čia prašyte prašosi tiesioginis 
panašumas su LR Seimo nariais. Vidutinis 
Lietuvos pilietis vargu ar sugebėtų išvar
dyti bent trečdalį jų, dar trečdalio pavar
dės jam pasirodytų “kažkur girdėtos”, o 
likusio trečdalio būtų suvis negirdėtos. Tad 
europarlamcntarų perrinkimo galimybės 
tiesiogiai priklausys nuo to, kiek po mažiau 
nei dvejų metų (rinkimai j Europos Par
lamentą vyks 2009-ųjų vasaros pradžioje) 
bus populiarios jų atstovaujamos politi
nės organizacijos Lietuvoje.

Aktyvūs ir žinomi
Įdomus dalykas - Lietuvos europarla

mcntarų žinomumas europinėje erdvėje 
nedaug tesiskiria nuo populiarumo Lie
tuvoje. Įvedus mūsų atstovų pavardes j 
Europos Sąjungos “EU Observer” tink- 
lalapį, rezultatas buvo toks: visi Lietuvos 
europarlamentarai buvo paminėti bent 
vieną kartą - būtent, vardijant balsavimo 
dėl Europos konstitucijos 2005-ųjų sausį 
rezultatus.

Be šio atvejo, paminėjimo nusipelnė: 
V.Landsbcrgis - septy
nis kartus. E.Maldeikis 
- du kartus, J.V.Palec- 
kis - vieną kartą, A. 
Sakalas — vieną kartą. 
ADegutis -vieną kar
tą. Tad belieka pritarti 
signataro Bronislovo 
Genzelio ar europar- 
lamcntaro E.Gcntvilo 
nuomonėms: pats ži
nomiausias ir įtakin
giausias Lietuvos at
stovas Europos Parla
mente -VLandsbergis. 
Tiek dėl savo įspūdin
gos biografijos, gerai

žinomos ir kolegoms politikams, ir
žurnalistams, tiek dėl savo veiklos, neretai 
paliečiančios itin jautrius ES klausimus, 
dažniausiai susijusius su Rusija, komu
nizmo nusikaltimų įvertinimu ar santy
kius su probleminėmis valstybėmis, to
kiomis kaip Iranas ar Baltarusija.

E.Gentvilas atvirai pripažįsta, kad 
vienas VLandsbergis “sveria” daugiau nei 
visi kiti Lietuvos europarlamentarai kartu 
sudėjus. “Sąžiningai pasakysiu, kad V. 
Landsbergis atėjo turbūt būdamas labiau 
žinomas, negu mes visi išeisim iš Euro
pos Parlamento, - pernai sakė E.Gentvi
las. -VLandsbergis atėjo su tokia etikete- 
žmogaus, kuris sugriovė Sovietų Sąjungą 
ir komunizmą. Štai, pavyzdžiui, V. Lands
bergis rengė vieną spaudos konferenciją 
apie Baltarusiją. Aš atėjau truputį pavėla
vęs, žiūriu - todėl toje salėje nebeliko vie
tos, kur atsisėsti. Dvylika kamerų fil
muoja. žurnalistai plunksnas skrebina. Po 
kokio mėnesio vienas kolega latvis rengė 
konferenciją irgi apie Baltarusiją. Ateinu 
- musės zyzia, viena oficiali Europar
lamento kamera dūzgia, ir viskas. Kitaip 
tariant, ką sako VLandsbergis - visiems 
įdomu, ir Lietuva turi tai išnaudoti”.

Aktyvus ir nežinomas
Bet galima teigti, kad kartais gana ak

tyvi ir Lietuvai svarbi europarlamentaro 
veikla Briuselyje lieka beveik nepastebė
ta Lietuvoje.

Tarkime, šių metų gegužę Europos Par
lamentas didžiule balsų persvara pritarė 
E.Maldeikio ilgai rengtai ataskaitai dėl 
Euroatomo sutarties ir branduolinės 
energetikos reikšmės. Mūsų atstovo ini
ciatyva europarlamentarai nusprendė, kad 
kiekviena Europos valstybė gali pati nu
spręsti, ar ji nori pasikliauti branduoline 
energetika. Čia pabrėžiama, kad bran
duolinė energetika yra ekologiška energi
jos rūšis, taip pat pageidaujama išplėsti 
Europos Parlamento įtaką priimant su 
branduoline energetika susijusius teisės 
aktus. Pasak paties E.Maldeikio, Lietuva 
galėtų pasinaudoti šiuo Europos Par

lamento sprendimu siekdama, kad Euro
pos Komisija leistų mūsų šaliai pratęsti 
Ignalinos AE antrojo reaktoriaus veiklą ir 
po 2009 metų.

Dalyvauti Lietuvos politikoje
Dar viena europarlamentarė aktyvis

tė -Tėvynės sąjungai atstovaujanti Laima 
Andrikienė. Ji yra tikriausiai dažniausiai 
pasisakanti iš visų Lietuvos europarla
mcntarų, be to, nuolat rengia įvairias 
tarptautines konferencijas, susitikimus su 
įvairių Lietuvos organizacijų, savivaldy
bių atstovais, kuria ir Lietuvos pareigū
nams pristato įvairias Lietuvos ir regiono 
plėtros strategijas. Ji rašo savo, kaip euro
parlamentarės, internetinį dienoraštį, 
leidžia savo laikraštį “Europos laiku”.

O ką jau kalbėti apie tokią visų eu- 
roparlamentarų naudojamą bendravimo 
su visuomene (o kartu ir su rinkėjais) for
mą. kaip nuolatinės visuomenės atstovų 
išvykos į Briuselį jų sąskaita.

Į šias ekskursijas europarlamentarai 
paprastai veža moksleivius, studentus, 
mokslininkus, žurnalistus, įvairių visuo
meninių organizacijų narius. Krinta į akis, 
kad pastaruoju metu europarlamentarai 
daug daugiau dėmesio skiria provincijai. 
Tiek rengdami savo susitikimus, tiek ben
draudami su žiniasklaida. Gal ir para
doksalu, bet apie europarlamcntarų veiklą 
dažniau galima paskaityti Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Kauno spaudoje nei 
pagrindinėje žiniasklaidojc. Gal todėl, 
kad regioninės spaudos žurnalistams daug 
įdomiau nušviesti savo kraštiečio veiklą 
“ES sostinėje”.

Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad eu
roparlamentaro žinomumas Lietuvoje 
tiesiogiai priklauso nuo to, ar aktyviai jis 
pasisako ne europinės, bet Lietuvos vi
daus politikos klausimais. Tą galima pa
sakyti netgi apie patį įtakingiausią Lietu
vos europarlamentarą V.Landsbergį, tad 
ką jau kalbėti apie kitus. Tarkime, E.Gent- 
vilo nuomonė labiausiai domino žurna
listus tuomet, kai pačioje Liberalų ir centro 
sąjungoje vyko kova su jos pirmininku 
Artūru Zuoku.

J.V.Palcckis, kaip ir A.Sakalas, pasi
žymi kaip aktyvūs publicistai ir politikos 
komentatoriai, tik vienas dažniausiai rašo 
apie visai Europai bendras problemas, ir 
nors jas sieja su Lietuvos uždaviniais, 
cituojamas rečiau. O kitas daugiausiai 
dėmesio skiria Lietuvos vidaus proble
moms, tai pastebimas kur kas labiau. Pa
našiai kaip ir europarlamentarė ekono
mistė M.Starkevičiūtė, sulaukusi tikrai 
nemažo dėmesio tuomet, kai ėmė kriti
kuoti Lietuvos Vyriausybės veiksmus 
nesėkmingai bandant įsivesti naują valiu
tą - eurą, o pastaruoju metu taip pat akty
viai komentuojanti nepaliaujamai augan
čios infliacijos priežastis.

Na, o bene labiausiai pastarosiomis 
dienomis išgarsėjusi europarlamentarė 
Ona Juknevičienė dėmesio sulaukė visai 
ne dėl savo iniciatyvios veiklos Briusely
je, o dėl skandalingos kelionės į Maskvą, 
kurioje kartu su savo partijos lyderiu Vik
tor Uspaskich’u Rusijos žurnalistams 
skundėsi Lietuvos teisėtvarka ir prasta 
demokratijos padėtimi mūsų šalyje. Beje, 
pernai gruodį ji jau sulaukė Žmogaus tei
sių stebėjimo instituto “gėdos lygos” no
minacijos už tai, kad “manipuliuodama 
instituto išvadomis apie persekiojamų 
žmonių teises bandė mobilizuoti Europos 
Parlamentą Lietuvoje “persekiojamos” 
Darbo partijos gynimui”. Apskritai per 
pastaruosius porą metų Ona Juknevičie
nė dėmesio sulaukdavo tik dėl užgaulių 
pasisakymų Lietuvos Vyriausybės adresu 
arba kaip galima Darbo partijos kandi
datė į Premjerus, ar kaip galima V.Us- 
paskich’o įpėdinė, pretenduojanti užimti 
partijos vadovo postą.'

(“Veidas” nr. 43, sutrumpinta)
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Skautams 100 metų
ps. Algis Bučinskas

Sydnėjuje yra minima visa eilė pa
vardžių kalbant apie skautų įsikūrimą, 
bet man didžiausiu “kaltininku” lieka 
Jurgis BUokas, kuris buvo ragintojas ir 
subūrėjas jaunimo, iš kurio ir susidarė 
gražus skautų būrelis. Augo skautų skai
čius, tėvai atveždavo dar mažus vaikus į 
stovyklas. Taip vystėsi skautų veikla, iš 
kurios darėsi tęsinys tolimesnei veiklai, 
kuri buvo atgaivinta po karo lietuviškose 
stovyklose.

Buvo bendraujama lietuviškai, nes vi
sų tikslas buvo išlaikyti tėvų gimtąją kal
bą ir nepamiršti savo tautos šaknų gyve
nant Australijoje.

Prisimenu, kaip vienais metais Ingle- 
burn australo ūkininko miškelyje artėjant 
gaisrams “kėlėmės prie kelio” ir, visą nak
tį perstatinėjant palapines, reikėjo per
nešti ant rankų jaunesniuosius, kurie taip 
mūsų tampomi net neprabusdavo.

Ten netoliese vėliau nusipirkome ir 
savą sklypą stovyklavietei. Vienas iš di
desnių mecenatų buvo Kelertas, atvykęs į 
Australiją ant “pirmųjų bangų” prieš II 
pasaulinį karą, o jo dukros dar ir dabar 
užsuka į mūsų Klubą.

Malonu matyti, kad tų laikų jaunimas,

lš Redakcijos pašto
Mintys po “Dainavos” metinio narių susirinkimo

Grįžau namo po metinio Lietuvių 
Klubo “Dainava” narių susirinkimo su vis 
tik pakelta nuotaika. Mano gera nuotaika 
išliko nežiūrint, kad Klubas pirmaisiais 
metais buvo nuostolingas, kad buvo viso
kių bėdų su jo virtuve ir 1.1.

Džiugina tai, kad jau porą metų jam 
vadovauja mūsų jaunimas. O svarbiausia 
tai, kad tas mūsų jaunimas turi ryškų 
norą, kad Klubas ne tik gyvuotų, bet ir 
klestėtų.

Narių pasisakymuose pastebėjau dvi 
temas. Pirmą vietą užėmė pilvų pripil
dymo (kokiais valgiais) rūpestis: ar tai 
lietuviškais, ar australiškais, ar, pagaliau, 
ir mišriais. Buvo aptariama, ar virėjus bū
tų geriau mokyti australiškų, ar lietuviškų 
valgių virimo ypatybių.

Antrą vietą aptarimuose užėmė 
nuostolinga Klubo padėtis. Nors, reikia 
pastebėti, jau šį rugpjūtį, padedant 
palūkanoms, Klubo finansai nuostolio 
neberodė.

Norėjau susirinkime aptarimui iškelti 
Klubo finansų atraminę poziciją, tačiau jau 
aiškiai matėsi visų dalyvių nuovargis po 
ilgo ir smulkmeniško minėtų bėdų nag

Geelongą išgelbėjo aukos ir svečiai
Pasirodė spaudoje Lietuvių Dienų 

apyskaita. Visi žino nuo senų laikų, kad 
čia gyveno 450 lietuvių, atvykusių iš 
Vokietijos po Antrojo pasaulinio karo. Aš 
čia atvykau ir gyvenu daugiau kaip 58 me
tai. Per tą laiką turėjau galimybių susi
pažinti su visais , žinau, kur dauguma gy
veno ir kas dar yra mūsų tarpe. Lankantis 
Lietuvių Dienų pasirodymuose pastebėjau 
tik saujelę vietinių žiūrovų, nes stipres
nieji ir pažangesni atliko programas ir 
reikiamą aptarnavimą. Didžiausią dalį 
žiūrovų sudarė kaimynai iš Melbourne ir 
svečiai iš plačios Australijos bei užsienio.

Nėra ko stebėtis, kad tie, kurie atvyko 
Australijon suaugę, dabar jau visi virš 80 - 
šimties, o buvę mokinukai, jau ir tie virš 70 
-šimties. Jaunimas, kuris gimė Geelonge, 
ir gyvai reiškiasi lietuvių bendruomenėje, 
yra mūsų pažiba, bet jo labai mažai. Ačiū 
Dievui, kad Geelong’o apylinkėse apsi
gyveno 5 šeimos, atvykusios iš Melbourno. 

šiandien auginantis jau savas šeimas, yra 
matomas lietuviškoje skautų uniformoje. 
Prisimena Kajaus Kazoko žodžiai: “mes 
buvome Inglebumo skautai”.

Viename laiške Kaja man rašė, kad jo 
nuomone, “pas mus beliko trys organi
zacijos Sydnėjuje: tautiniai šokiai, choras 
ir skautai” (nors aš pridėčiau dar kelias). 
Jam buvo neaišku, kodėl choras ne
patrauklus jaunimui (mat pats garsais 
užsiima), o skautavimą laikė vienu iš 
patraukliausių užsiėmimų, nes ten “dai
nos, šūkiai, gamta, stovyklavimas, nuo
tykiai”. Kiekvienas vaikas žino lietuviš
kus žodžius: “laužas, pasirodymas, dainos, 
maudytis, užsiėmimai” ir pilnai supranta 
jų reikšmę, vėl mane tikino Kaja per Lie
tuvių Dienas Geelonge.

Kai Baden-Powell, vadovaudamasis 
patirtimi atliekant karo tarnybą, steigė 
skautų organizaciją, kažin ar galvojo, kad 
ji taip paplis po visą pasaulį. Kai mes čia 
skautavome, tuo metu Lietuvoje jaunimas 
buvo rikiuojamas į komjaunuolių eiles.

Gyvendamas toli nuo pavergtos tėvy
nės, lietuviškas jaunimas vistiek įsteng
davo Lietuvai atstovauti tarptautiniuose 
skautų sąskrydžiuose.

Nesenai gautas profesoriaus Algio Ge
niušo laiškas iš Lietuvos privertė susi- 

rinėjimo.
Tad, mėginsiu pasidalinti su Jumis, 

skaitytojai, mintimis, ką reikėtų daryti, 
jeigu Klubo finansinė veikla ir sekančiais 
metais bus nuostolinga.

Galvoju, kad atraminė pozicija Klubo 
finansams būtų tada, kai investicijų be
liktų apie pusę milijono dolerių.

Tada siūlau uždaryti šį licenzijuotą 
Klubą, atsisakant Klubo teisių. Parduoti 
pokerio mašinas ir pinigus, gautus už jas, 
pridėti prie dar turimo pusės milijono 
dolerių. Tokia investicija, turinti gerokai 
daugiau nei vieną milijoną dolerių, 
atneštų į metus bent šimtą tūkstančių 
dolerių palūkanų. Savanoriams vadovau
jant, tokių metinių palūkanų gal užtektų 
išlaikant turimas patalpas Sydnėjaus 
lietuvių reikalams. Jas atidaryti tik lie
tuviškų organizacijų ir vienetų veiklai. Gal 
būtų verta, taipogi, gauti licenzijuoto 
restorano teises, sudarant lietuviams 
galimybę pavalgyti bent sekmadieniais. 
Net ir po truputį imant pinigus iš investi
cijų kapitalo, dar daug metų mes, Sydnė
jaus lietuviai, turėtume savo Namus.

Vytenis Šliogeris

vių organizacija “Jaunieji Lietuvos par
tizanai”, išleista 2006,50 psl., (gaila, kad 
atspausdinta lik 150 egz), tampa istoriniu 
dokumentu apie tuometinius skautus.

Jei paimsime anglišką žodį scout, tai į 
lietuvių kalbą jį reikėtų versti kaip seklys, 
šnipas... Toje knygelėje Sabaliausko 
aprašomi mokslo draugai iš tiesų ir buvo

Iš dabartinės Lietuvos tik viena jauna šei
ma su dviem berniukais ir keletas vyres
nio amžiaus žmonių papildė mūsų 
apylinkę.

Tikrumoje Lietuvių Dienų renginiai 
nepadengė išlaidų. Nuostolis buvo 
$9,629.46. Atrodo, LD Ruošos Komitetas 
numatė šią finansinę problemą ir pravedė 
vajų, o aštuoni geraširdžiai suaukojo 
$13,700.00. Žinoma, Geelongo bendruo
menė nebūtų subankrutavusi, nes mūsų 
palūkanos už laikomus pinigus “Talkoje” 
būtų lengvai padengę nuostolius.

Aš galvoju, kad visose Lietuvių Ben
druomenės apylinkėse yra tos pačios bėdos. 
Gretos sparčiai retėja, metų našta didėja. 
Noriu atkreipti ALD rengėjų dėmesį, pa
sekti Geelongo Ruošos Komiteto pėdomis 
pravedant gerą vajų ir padengiant susida
riusias šventės išlaidas, o gal daryti žygius, 
kad Airijos lietuviai persikeltų gyventi į 
Australiją. Juozas Gailius

rų distancijose).
Įdomu tai, kad sportininkų irklai pa

gaminti Lietuvoje, “Made in Lithuania”.
Spalio 13 dieną Australijos komandų 

varžybos vyko Adelaidėje. Viktoro Kal- 
govo komanda laimėjo 1 aukso ir 2 sidab

Lietuvių skautų pradžia Sydnėjuje.

Skautai Spakcnbcrgo stovykloje, Vokietijoje.

mąstyti ir prieiti išvados, 
kad Lietuvoje mano 
bendraamžiai irgi skau- 
tavo. Prie laiško buvo pri
dėta įdomių straipsnių ir 
draugų laiškų, prisime
nančių tas dienas, kai 
Lietuvos tuometiniai gim
nazistai jungėsi į mažytes 
grupes, sakykime skiltis, 
ir, būdami per jauni imti 
ginklą į rankas, tapo par
tizanų ryšininkais.

Vytauto Sabaliausko 
knygelė “Vilkijos Gimna
zijos pogrindinė mokslci-

skautai nes jis rašo: “Visi troškome rimtos 
veiklos ir stengėmės užmegzti ryšius su 
laisvės kovotojais, kad galėtume jiems 
kuom nors padėti. Susirinkę dalinomės 
naujienom ir idėjom, dainavom patrioti
nes dainas ir deklamavome eiles apie 
priespaudą ir kovą.”

Tęsinys kitame “M.B” numeryje

Lietuviai “Dragon Boat Racing” varžybose

Dana Kalgovas su mama Jannifer.

Viktoras Kalgovas su žmo
na Jennifer, sūnum Benjamin 
(18 metų) ir dukra Dana (15 
metų) priklauso negirdėtam 
vandens sportui, kuris vadinasi 
“Dragon Boat Racing”. (Šis 
sportas yra jau 200 metų senu
mo, ir varžybose dalyvavo spor
tininkai iš viso pasaulio. Tik ne
aišku, kodėl apie lai niekas nei 
rašė, nei kalbėjo.)

Šiemet rugsėjo 19 - 23 die
nomis Sydnėjuje vyko Pasaulio 
varžybos.

Dana su savo komanda 
Australijai laimėjo 2 sidabro 
medalius (200 metrų ir 500 met

ro medalius.
Sydnėjuje jau valgome iš Lietuvos 

importuotą duoną, kuri vadinasi “Baltic 
Star”, “Amber”, Life Bread”. Ją galima 
nusipirkti “Continental Deli” parduotu
vėse. Valio Lietuva! J. K.

“Prieš parskrendant į žemę”
Melbourno Katalikių Moterų Draugija kviečia visus melbourniškius pa

žiūrėti Arūno Matelio Lietuvoje sukurtą dokumentinį filmą “Prieš 
parskrendant į žemą”.

Filmas bus rodomas sekmadienį, gruodžio 2 dieną, 1 vai. po pietų Lietuvių 
Klube. Filmas bus įdomus ir jaunimui, ir suaugusiems. Trukmė -52 minutės.

Šis filmas buvo ne kartą rodytas prestižiniuose dokumentinių filmų festivaliuose 
Europoje ir Amerikoje. Yra gavęs daug apdovanojimų už režisūrą ir menišką 
apipavidalinimą. 2007 metais Arūnas Matelis gavo Amerikos Kino Režisierių 
Gildijos apdovanojimą “už išskirtinius nuopelnus režisūrai ir jo filmas buvo 
pripažintas geriausiu metų dokumentiniu filmu pasaulyje.

Nepraleiskite progos pamatyti šį pagarsėjusį nepamirštamą filmą. Įėjimas 
nemokamas. Ta proga bus renkamos aukos paremti Lietuvos jaunimą, atvykstantį 
į Pasaulio Katalikiško Jaunimo Kongresą 2008 metais Sydnėjuje.

Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

Mūsų Pastogė Nr.44, 2007.11.07, psl.5
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Sportas_______________________
Lietuvos sporto turtuoliai ir vargšai

Gediminas Rėklaitis, 
savaitraštis „Panorama”

Tęsinys iš “M.P.” nr. 42 - 43.
Kuklūs čempionai
1937 ir 1939 metų Europos krepšinio 

čempionai nebuvo vargšai, bet ir neįsi
vaizdavo milijonų, kurie dabar mokami 
Lietuvos krepšinio žvaigždėms.

Iš tos čempionų kartos už tiesioginę 
veiklą - krepšinį - daugiausia pinigų 
gaudavo legendinis Pranas Lubinas. Po 
pergalės 1936 metų Berlyno olimpiadoje 
su JAV rinktine 202 centimetrų ūgio 
gigantas grįžo j tėvų žemę.

Krepšininkui Švietimo Ministerija iš
kart skyrė 2,000 litų mėnesinę stipendiją. 
Žinant, kad tuomečiai litai buvo bene 10 
kartų vertingesni nei dabartiniai, suma bu
vo tikrai didelė. Vidutinė valdininko alga 
retai kada viršijo 150 litų.

P.Lubinas Lietuvos Vyriausybės inves
ticijas atpirko 1939 metais. Kaune tąkart 
vykusiose Europos pirmenybėse lietuviai 
apgynė čempionų titulą, o legendinis vi
durio puolėjas buvo žaidžiantysis Lietu
vos rinktinės treneris ir finale lemiamo
mis akimirkomis taikliais metimais pa
laužė Latvijos komandą.

Neskurdo P.Lubinas ir vėliau, grįžęs į 
JAV. Iki 1954 metų jis žaidė Amerikos 
mėgėjų sąjungos (AAU) varžybose, buvo 
renkamas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, 
tačiau pagrindinė Los Angeles gyvenusio 
krepšininko darbovietė buvo kino kalvė 

Hollywood - P.Lubinas ten dirbo fil
mavimo grupės scenos darbininku.

Apie kitus auksinių 1937 ir 1939 metų 
Lietuvos rinktinių žaidėjus informacijos 
gerokai mažiau.

„Iš krepšinio jie tikrai neužsidirbo, 
dauguma buvo studentai, kareiviai. Kai 
laimė jo auksą, apie jokias premijas nebu
vo net kalbos, - „Panoramai“ pasakojo 
Lietuvos sporto muziejaus darbuotojas 
Arvydas Jakštas. - Paskui sekė sunkus 
periodas Vokietijos karo pabėgėlių sto
vyklose, bet vėliau didžioji dalis įsikūrė 
Australijoje, Amerikoje, Naujojoje Zelan
dijoje ir susitvarkė gyvenimus. Visi turėjo 
darbus, gyveno gana pasiturimai.“

M.Paulauskas apmaudo nejaučia
SovictiniiĮ lygybės postulatų galią 

sportininkai savo kailiu juto per visą 50- 
ties metų okupaciją. Krepšininkai, fut
bolininkai, lengvaatlečiai, boksininkai, vi
si kiti gaudavo grašius, ir svarbiausia, kad 
sistema juos visą karjerą laikė savo narve.

Kiek labiau pasisekė tik septintajame 
dešimtmetyje ir vėliau gimusiai kartai, ku
ri prakaitą liejo sovietinės lygiavos lai
kais, bet, sugriuvus imperijai, galėjo išvyk
ti į užsienį užsidirbti.

Šarūnas Marčiulionis tikrai nebūtų 
tapęs viena pirmųjų Rytų Europos kregž
džių NBA ir dabar tikriausiai negalėtų 
vadintis milijonieriumi, jei būtų gimęs ne 
1964 metais, o 1945-aisiais, kaip kitas 
Lietuvos krepšinio žvaigždyno atstovas 
Modestas Paulauskas.

Iš kairės: Modestas Paulauskas ir Sabta- 
jus Kalmanovičius.

Sergejus Jovaiša.

„Ši tema yra ne spaudai ir ne televizi
jai, geriau ją aptarti prie alaus bokalo. 
Nereikia mums reklamuotis, kokie bu
vome. Juolab kad tada nieko kita ir ne
žinojome - gaudavome 2.5 rublio talonus 
maistui ir būdavome laimingi. Nežinojome, 
ką reiškia žodis „milijonas“, bet dėl to 
nesijautėme nuskriausti“. - tvirtino buvęs 

Kauno „Žalgirio“ žaidėjas M.Paulauskas.
Paklaustas, ar nesijaučia gimęs per 

anksti, šiuo metu Šakiuose su vaikais dir
bantis ir Regioninės lygos komandą treni
ruojantis M.Paulauskas nustebino pareikš
damas atvirkščiai: „Labai geni laiku gi
miau, esu laimingas ir su mielu noru pa
kartočiau tokį gyvenimą dar vieną kartą.“

Reikėtų suprasti, kad pinigai gyvenime 
nėra viskas. Ypač jei juos kompensuoja 
laimėjimai. O Modesto Paulausko kolek
cijoje jų apstu - jis ir olimpinis čempio
nas, ir dukart pasaulio, ir keturiskart Eu
ropos čempionas.

Sovietiniai spekuliantai
Net ir kieti sovietų imperijos gniauž

tai laikui bėgant pradėjo atsileisti. Todėl 
devyneriais metais vėliau už Modestą 
Paulauską gimęs kitas tituluotas krepši
ninkas Sergejus Jovaiša jau gali papasako
ti linksmesnių istorijų.

„Pirmas atlyginimas „Žalgiryje“ buvo 
40 niblių, vėliau pakilo iki 300, nes dar 
žaidžiau ir rinktinėje. Bet mes negalvoja
me, kad tai mažai, nes kitko ir nebuvome 
matę. Žinoma, už iškovotus titulus dar 
gaudavome, kaip mums atrodydavo, di
džiules premijas - net kelis tūkstančius 
rublių. Tada galėdavome ir butą pasire
montuoti, ir apie automobilį pagalvoti“, - 
su šypsena karjeros laikus prisiminė 
krepšininkas.

Pasak S. Jovaišos, apie pinigų vertę jis 
ir kolegos susimąstydavo tik tada, kai 
Europos taurėse tekdavo susidurti su var
žovais iš užsienio: „Anuomet Madrido 
„Real“ žaidėjas Juanas Antonio San Epi- 
fanio per sezoną jau gaudavo 200,000 do
lerių, o mes uždirbdavome 3 tūkst. rublių.

Tęsinys kitame MP nr.

Į platų pasaulį - ant nedoro žirgo
Tęsinys iš “M.P.” nr. 42 - 43.

“Smaugliai”
Lyderiai - broliai Aleksandras ir 

Eduardas Kliukai (“Fitilis” ir “Bambula”) 
bei Vaclovas Keturka, kitaip “Griša”. 
“Smaugliai” užsiėmė turto prievartavimu, 
skolų išmušinėjimu, klastotų pinigų, nar
kotikų platinimu ir kitais nusikaltimais.

Kaunas
“Daktarai”
Lyderis - Henrikas Daktaras, pravarde 

“Hcnytė”, ir šiuo metu laikomas nusi
kalstamo pasaulio autoritetu. Už vagystes 
ir plėšimus sovietiniais metais teistas tris 
kartus. Ketvirtą - jau nepriklausomos Lie
tuvos teisme - už turto prievartavimą ir 
neteisėtą poveikį liudytojui nuleistas ka
lėti septynerius su puse metų.

Kiti grupuotės vadeivos:
Egidijus Abarius, “Gogą”, - vienas arti

miausių H.Daktaro bendrų. Sovietmečiu 
teistas už grupinį išžaginimą. Jam pareikš
ti kaltinimai dėl paveikslų, pavogtų iš 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus kolekcijos, 
pardavimo. Šiuo metu jo gijos driekiasi iki 
Ekvadoro, iš kur plaukia kokainas į 
Lietuvą.

Vidmantas Gudzinskas, “Guzas”. 
Teistas už turto prievartavimą, kaltinamas 
iš kunigo R.Mikutavičiaus kolekcijos 
pavogtų paveikslų pardavimu.

Rimantas Ganusauskas. “Mongolu” 
vadintas vienas įtakingiausių “daktarų” 
grupuotės narių keletą kartų teistas dėl 
turto prievartavimo, sukčiavimo, ginklo 
laikymo. 1993 m. po nepavykusio pasikė
sinimo įH.Daktarą ir jo bendras “Vilulos” 
restorane “Mongolas” dingo be žinios. 
1998 m. teismo pripažintas žuvusiu.

Andrius Vytas Jankevičius, “Pšidzė”, 
laikytas vienu intelektualiausių “daktarų” 
gaujos narių. Sovietiniais metais teistas už 
dokumentų klastojimą ir sukčiavimą stam
biu mastu. Jam buvo pareikšti kaltinimai 
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neteisėtai iš Lietuvos akcinio inovacinio 
banko gavus 0,5 mln. dolerių, kurių 
“Pšidzė” negrąžino. Nuo 1995 m. dingęs 
be žinios, manoma, kad slapstosi.

“Daškiniai”
Remigijus Daškevičius, “Daškė”. 1994- 

aisiais už turto prievartavimą teistas 
kaunietis užsiėmė verslu, kontrabanda 
I jetavoje bei Kaliningrado srityje. 2001 m 
jis žuvo nuo snaiperio kulkos Vilniuje. 
Vėliau nuo kulkų žuvus ir kitiems su 
“daškiniais” siejamiems asmenims - Vid
mantui Mickevičiui, pravarde “Kryžius”, 
bei Vladui Jakučiui, grupuotės veikla 
nutrūko.

Klaipėda
“Gaidjurgio grupė”
Lyderis - Sigitas Gaidjurgis. I .aikomas 

autoritetingiausiu ir žiauriausiu pajūrio 
nusikaltėlių pasaulio atstovu. Kontroliavo 
Klaipėdos organizuotų gaujų veiklą, kon
trabandos srautus.

Sovietmečiu už vagystes, plėšimus bei 
pasikėsinimą išžaginti triskart teistas 
S.Gaidjurgiš šiuo metu nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos. S.Gaidjurgiui ir šešiems 
jo bendrininkams inkriminuoti šešioli
kos žmonių nužudymai, devyni sprog
dinimai.

Panevėžys
“Tilpiniai”
Vienas lyderių - Algimantas Vertelka, 

arba “Pinčia”. Jis, kaip ir kitas “tulpinių” 
lyderis Virginijus Baltušis, kaltinamas 
bendrininkavimu nužudant buvusį ben
drovės “Mažeikių nafta” direktorių Gedi
miną Kiesų, jo sūnų ir vairuotoją. Dar vie
nas “tulpinių” vadeiva - Audrius Andra- 
šaitis. Jam buvo pareikšti kaltinimai nu
žudžius trylika bendrininkų, verslininkų ir 
pareigūnų. Visi trys už žmogžudystes nu
teisti kalė ti iki gyvos galvos.

Vienas žiauriausių “tulpinių” lyderių - 
Romualdas Čeponis, kuris, kaip spėjama, 
dalyvavo beveik visose nusikalstamos 

gaujos egzekucijose. Sulaikomas bandė 
pasipriešinti ginklu ir buvo nukautas.

“Psichai”
Lyderiai - Vitalijus Tuzovas bei 

Romualdas Kavaliauskas. Buvęs “talpinis” 
V.Tuzovas keletą kartų buvo teistas už 
chuliganizmą ir turto prievartavimą. 
“Kaviora” pravardžiuotas buvęs “tulpinis” 
R.Kavaliauskas teistas du kartus - už 
nužudymą ir turto prievartavimą. “Psichai” 
reketavo verslininkus, “tulpinių” gaujos 
narius. Abu lyderiai nušauti, kai bandė 
reketuoti verslininkus Rimą Okuličių ir jo 
svainį Arūną Stumbrį.

“Vyšniukai”
Lyderiai - Arūnas Vyšniauskas, 

“Vyšnia”, bei Vladas Blinkevičius, arba 
“Blinkė”. A.Vyšniauskas buvo įtariamas 
dalyvavus sušaudant tris vyrus, vykusius iš 
Biržų nusikaltėlių autoriteto Sigito Borei
kos laidotuvių. Dėl automobilių vagysčių 
ir kitų nusikaltimų buvo sulaikytas Is
panijoje ir nuteistas dešimt metų kalėti.

V.Blinkevičius įkūrė jauniausios kar
tos Panevėžio nusikalstamą “vyšniukų” 
grupuotę. Jam buvo pareikštas kaltinimas 
bendrininkavus nužudant panevėžietį 
prokurorą Gintautą Sereiką ir dar dėl ma
žiausiai dviejų žmogžudysčių. 2002 m. jis 
nusižudė Lukiškių tardymo izoliatoriuje.

“Žemaitukai”

Low Cost 2008 Airfares to Lithuania
Airfares to Vilnius starting from $1,690.00 + taxes

These fares are valid far all seasons at the same cost 
Conditions apply. Some flights in April, May and June are already fully 

sold out. Please book early to secure your flights.
For vour free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518 

Tel.: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823 
E-mail: Vilnius@cstours-travcl.com.au

Website: www.cstours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Lyderis - Jonas Požėla, “Džonas”. 
“Žemaitukų” veiklos sferai priklausė pre
kyba narkotikais, turto prievartavimas, 
plėšimai, automobilių vagystės, prekyba 
moterimis. Praėjusių metų pabaigoje 
J.Požėla buvo nušautas.

Šiauliai
“Princai”
Lyderiai-Vladas Baranauskas, “Bara

ms”. Sovietiniais laikais dešimt metų nu
teistas kalėti už išžaginimą. Jį ne sykį mė
ginta nužudyti, ne kartą buvusių bendrų 
buvo smarkiai sumuštas. Nušautas pernai 
prie savo namų.

Vladislovas Stanaitis, “Stalonė”. Soviet
mečiu dukart teistas dėl vagysčių, daugiau 
kaip prieš dešimtmetį jam buvo pareikšti 
kaltinimai dėl turto prievartavimo.

Vidmantas Kavaliukas, “Amerikonas”. 
Sovietiniais metais du kartus teistas už 
chuliganizmą ir atvirąją vagystę bei išža
ginimą. 2005 m. nužudytas.

Tauragė
“Šviniaus grupė”
Lyderis - Arūnas Pūkelis, “Šviniaus” 

nusikalstamos grupuotės Tauragėje įkū
rėjas. Ši gauja užsiėmė reketu, užslėptu 
turto prievartavimu, vagystėmis. Remda
miesi Vokietijoje išduotu orderiu jįsulaikė 
Lietuvos pareigūnai. Apkaltintas tuo, kad 
plovė nusikalstamu būdu gautus pinigus.
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In memoriam
A'u’A Gailutė Klupšaitė - 

Gasiūnienė 
1924.12.04 - 2007.09.23

Tą pavasarį eidami ta pačia kryptimi 
Vilniaus gatve, mes dažnai susitikdavom 
prie gimnazi jos vartų. “Mes ir vėl čia! ”, - tu 
lyg sakydavai, iš šono pažvelgus tuo savo 
įstrižu žvilgsniu, 'lai buvo 1941 m., mes 
mokėmės toj pačioj gimnazijoj, toj pačioj 
klasėj. Mokslo metų pabaigoje prasidėjo 
trėmimai, klasėje staiga sumažėjo klasio- 
kų(-kių). Neužilgo prasidėjo karas, kitaip 
ėmė tekėti laikas.

Klupšų šeima - tėvas, motina. Gailutė 
ir Algis - apleido Šiaulius 1944 metais, 
kelios dienos prieš miestan Įsiveržiant 
Raudonosios armijos daliniams. Klupšai 
laimingai pasiekė Vokietiją. 1945 m. sau
sio-vasario mėn. lietuvio kunigo pagalba 
jiems pavyko pereiti sieną Šveicarijon. 
Gailutė įsidarbino ligoninėje Zūriche. 

Liūdna žinia
Šių metų lapkričio 4 dieną Sydnėjuje, savo bute rastas miręs žinomas buvęs sporti

ninkas Vytautas Karpavičius. “M.P.” inf.

Melbourne Community Association 
Meeting

to elect new Committee Members. This will be the only item of business.
1.00 pm, Sunday, 18 November 2007 

Lithuanian House, North Melbourne.
Anyone interested in assisting a new Committee should contact
Dennis Gaylard on (03) 5941 1402 by Friday, 16 November.

Note that the Department of Consumer Affairs Victoria has advised that if a 
Committee cannot be formed, the 1 ncorporated Association will have to be 

dissolved in accordance with the requirements of the Rules or Association and 
the Associations 1 neorporation Act.

Dennis' Gaylard
Administ rator. ALBM

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

special loan (Reverse Mortgage). Benefits are:
• no regular repayments
• can be set up so your Centrelink 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.

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyks 
PulgiO Andriušio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas

“Sudiev, kvietkeli!”
Elena Jonaitienė pristatys jo kūrybos apžvalgą.
Vytenis Šliogeris - prisiminimai.
Pulgio Andriušio raštu skaitovai: Jonas Ilarila, Irena Dudaitienė, Viktoras 
Ratkevičius, Jonas Šarkauskas.
Muzika: Ramutis Zakarevičius.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

SkautaVimo 100 metų sukaktį švęsdami
Sydnėjaus “Aušros” Tunto skautai ir skautės 

maloniai kviečia visus atvykti į 

Jubiliejinį Skautų Laužą 
Lietuvių Klube “Dainava”, 

sekmadienį, gruodžio 2 dieną, 2 val.p.p. 
Po laužo pavaišinsime kava su pyragu.

1948 metais ji ištekėjo už inžinieriaus 
Andriaus Gasiūno. 1949 m. Klupšai ir 
Gasiūnai atvyko Australijon.

1953 -54 metais, auslralictiškos vasaros 
atostogų metu, Gailutė ir Andrius (mano 
brolio Vytauto vaikystės draugas) atvažiavo 
mus aplankyti Sydnėjuje. Gasiūnų senas 
“Austin 8”, su plonos vielos stipinėlių 
ratais, stovėjo gatvėje ir garai kilo iš po 
kapoto. Jų apsilankymas visiems buvo 
didelė šventė - savi pas savus didžiulia
me, svetimame kontinente.

Šiauliuose Gailutė keletą metų lankė 
Valstybinio teatro studiją. 1956 m. Lietu
vių Namuose Melbourne įvyko jos An
derseno pasakų motyvais režisuotas pa
statymas “Kelionės draugas”. Melbourniš- 
kiai aktoriai-mėgėjai, kurie dar kruta, su smagia šypsena prisimena tą spalvingą 

įvykį, Gailutės pravestas repeticijas ir 
vaidybos pratimus. Alena Karazijienė 
prisimena, kad Gailutė buvo puiki orga
nizatorė, draugiška, visuomet pasiruošusi 
padėti. Gyveno ir dirbo savu, sparčiu ritmu.

60-ųjų prdžioje Andrius gavo pasiūly
mą dirbti Londone. Gasiūnų šeima, su 
Australijoje gimusiais sūnumis Aru ir 
Algimantu, išvyko Anglijon. Grįždami po 
dvejų metų jie apkeliavo Prancūziją, 
Vokietiją, tuometinę Jugoslaviją, Graiki
ją. Laiške iš Graikijos Gailutė rašė: 
“Atvykom j Graikiją ir jsimylėjom tą 
nuostabų kraštą bei jo žmones. Kaip 
namuose! Ogal net daugiau! Širdis pilna, 
net rankos dreba!”

Sugrįžę jie įsikūrė Beaumaris prie
miestyje prie Port Phillip Bay. Gailutė 
ėmėsi keramikos ir tapybos studijų, įsi
jungė puodžių ratelin ir dalyvaudavo gru
pinėse parodose, susirinkimuose, talkose. 
Savaitgaliais pas Gasiūnus susirinkdavo 
lietuviai draugai, bendraminčiai.

“Mes. - prisimena Danutė Simankevi- 
čienė. - diskutuodavom iki pajuodinto apie 
politiką. Majakovskį ir menus. Pravėdin- 
davom mintis ir pervartydavom galvojimą. 
Paryčiais Andrius parveždavo mus namo”.

Tame name prie jūros, kuriame taip 
miela buvo viešėti, 1967 m. gruodžio mėn. 
įvyko atmintinas pokalbis apie Vlado 
Šimkaus eilėraštį “Geležis ir sidabras”. 
Šis eilėraštis kartu su pokalbio tekstu vė
liau buvo atspausdintas “Metmenyse”:

“Mėnesienos man reikia ir spindesio 
mūsų šalnų, I sidabrinių minučių grakš
taus patvarumo. Juk būna - / tarp subi
rusių durklų, tarp laiko suėstų šalmų / lik
tai rankenų randam ir sagę ant nesančio 
kūno. ”

1969 m. Andrius, tuomet jau direkto
rius siurblių ir hidraulikos skyriaus Mather 
& Platt firmoje, buvo pakviestas užimti 
aukštą postą Londone. Gasiūnai persikėlė 
j Angliją. Gailutė kėlėsi nenoriai. Bet ke
ramikoje ir tapyboje jai ten atsivėrė pla
tesnės galimybės, platesnė sofistikuota 
rinka. Su įgimtu entuziazmu ir energija ji 
puolė į kūrybinį darbą.

1972 m. pradžioje Gailutė skrido į 
Australiją aplankyti tėvus ir brolį. Jolan
tai ji rašė: “Labai džiaugiuosi būdama pas 
juos. Tėvai net atjaunėjo. Visi keturi vis 
plepam, juokaujam, gyvenam nerūpestin
gai. Gavau žinių iš Andriaus ir Mančio - 
verčiasi gerai... Viskas gražu, miela, brangu. 

Londone jau laukia pakvietimas dalyvauti 
parodoje skulptoriaus Henry Moore 
namuose”.

Kovo pabaigoje Gailutė grįžo Angli
jon. Po kelių dienų mirė Andrius. Mirties 
priežastis - peršalimas, viruso įsiveržimas 
širdin. Problemos, kurių iki Andriaus 
mirties Gailutei nereikėjo spręsti, išaugo 
kaip mūras. 1972 -1974 metai jai ir šeimai 
buvo netekties ir rūpesčių metai.

Iš Gailutės laiškų: “1972 m. gegužės 6 
d. Andrius mano mintyse dieną ir naktį. 
Aš niekad nemaniau, kad praradimas gali 
būti toks nežmoniškai sunkus... Smunku 
j didžiausią depresiją, tik mintis apie vai
kus mane palaiko, dėl jų aš turiu būti stip
ri. Kad nesijausčiau vieniša, Aro mergai
tė, Nijolė apsigyveno pas mus. Ji man 
daug padeda, nežinau ką aš be jos dary
čiau. Birželio 6 d. galvoju grįžti [į Aus
traliją]. Bet kada viskas susitvarkys - 
nežinia. Kaip sako advokatas, gali užtrukti 
metus. Anglai lėti. Rugpjūčio 6 d. neturė
jau nei vieno laisvo savitgalio, dirbu iš 
peties... tikrai, tik puodai man padeda nu
galėti visas problemas, nes kai susikoncen
truoju į darbą, tamsias mintis nustumiu j 
šalį.

1973 m. gruodžio 12d.[Krizė Anglijoj.] 
Parduotuvės atidarytos tik 3 dienas 
savaitėje. 1974 m. sausio 23 d. Puodų dirb
ti nebegaliu. Nėra elektros. Verslas smun
ka. Kai pagalvoju apie kelionę į Australiją, 
plaukai šiaušiasi, neturėčiau energijos. 
Balandžio 12 d. Nustojau puodus daryti ir 
susikoncentravau į verslą “antikais”. Už
dirbu gerai. Liepos 2 d. Vieni sako važiuok, 
kiti - nevažiuok. Bet nežiūrint Australijos 
trūkumų, gal man jos kultūros užteks. Jei 
ne, pati sukursiu. Lapkričio 4 d. Aš taip 
pasiilgstu puodų, tapybos, bet...”

Pasilikti Anglijoj, ar grįžti Australi
jon? Šis klausimas kybojo virš Gasiūnų 
šeimos beveik trisdešimt metų. Atsakymą 
galutinai nulėmė Lietuvos atgimimas ir 
vaikų apsisprendimas pasilikti Anglijoje.

1973 m. Gailutė atskrido Australijon 
aplankyti tėvų ir tvarkyti nuosavybės 
reikalus.

Nuo 1983 m. iki 1999 m. - “Mes ir vėl 
čia!” - kartu su nauju gyvenimo draugu 
Teodoru Rudzinsku ji gyveno Melbourne, 
karšino tėvus, vedovavo “Castalia 
Antiques”, parduotuvei, kurioje buvo 
parduodami kokybiški antikiniai daiktai, 
organizavo Socialinės Globos Moterų 
Draugijos muges, kurių pelnas buvo 
skiriamas atgimstančios Lietuvos mokyk
loms, bei slaugos namams. Vaikų slaugos 
namams Kaune buvo dovanotas autobu
siukas, Gelgaudiškiu priglaudai - kom
bainas. 1996 m. Galutė organizavo Mcl- 
bourno miesto rotušėje įvykusią Lietuvių 
Dienų Meno parodą.

Anglijoj Gailutė gyveno I -ondone, vė
liau Banbury, netoli Oxfordo. 3 - 6 mėne
sius ji kasmet praleisdavo Lietuvoje. Įsigi
jo daug naujų pažinčių, atnaujino seną
sias, iš naujo susipažino su plačia gimine. 
Tiktai Lietuvoje, kaip ji sakė, ji jaučiasi 
tikrai namuose.

Paskutines gyvenimo dienas praleido 
Mančesteryje netoli Aro, Mančio. marčių 
ir anūkų. Ji mirė nuo vėžio. Ligos metu su 
pasišventimu ir meile ją slaugė jos draugas 
ir ramstis rūpesčiuose Teodoras. Palaido
ta šalia Andriaus, East Finchley kapinė
se, Londone.

Sudiev, Gailute! Tu visada gyvenai toli, 
bet buvai artima, brangi ir reikalinga. Tavęs 
mes skaudžiai pasigesime.

Jurgis Janavičius

AftA Salomėjai Grybienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Gražiną, Virginiją ir Dalią, sūnų Romą, 

jų šeimas ir artimuosius. I .iūdime kartu su Jumis.
Izabelė Daniškevičicnė su šeima
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Kviečiame atvykti j 58-tą Melbourne “Dainos Sambūrio” koncertą

“Meilė pražydo sekmadienį”
Koncertas įvyks lapkričio 18 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Melbourno 

Lietuvių Namuose. Įėjimas - $15.
Po koncerto kviečiame pasivaišinti kava su pyragais.

Choro Valdyba

Kariuomenės Šventės minėjimas Hobarte
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 dieną, 2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden 

Street, Glenorchy. Po minėjimo vyks ALB Hobarto Apylinkės Valdybos dvejų 
veiklos metų pranešimas, Valdybos rinkimai ir suneštinės vaišės.

Kviečiame gausiai dalyvauti. Pirmininkė Rožė

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS “Ramovė”Valdyba praneša,.kad Lietuvos kariuomenės 89-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 25 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininko Jono Mockūno 

žodis.
4. Dr. Algimanto Kabailos paskaita.
5. Vaizdajuostė iš lietuvių karių veiklos Afganistane.
6. Tautos himnas.
7. Užkandžiai su gėrimais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime.

“Ramovė” Valdyba

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 2613833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@taidc.lt http:/ www.estates.lt

Pirmųjų po Antrojo pasaulinio karo lietuvių atvykimo Australijon

60 metų sukakties
Minėjimas — banketas
įvyks šeštadienį, gruodžio 1 dieną, 17 vai. Lietuvių Namuose.

Šalti ir šilti užkandžiai-vakarienė, šampano butelis, šokių muzika ir programa: 
Melbourno dainininkės - “Tembras”.
Stalus užsisakyti iki lapkričio 25 dienos pas Vincą Vieraitj tek: 8 337 0151.

Kviečiame visus Adelaidės ir apylinkių lietuvius, ypač atvykusius pirmuoju 
transportu, dalyvauti šiame iškilmingame renginyje.

Kaina - $35. Adelaidės Lietuvių Sąjunga ir Lietuvių Caritas

Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff 
muzikalių tapybos darbų paroda 

Katoomba, Bowerbird Gallery, 171 Lurline Street.
Paroda veiks nuo lapkričio 2 dienos iki lapkričio 30 dienos.
Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Tel.: 4782 1355, mob.: 0419 016903.

D A f HA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame j naują restoraną Klube - MA'1'1' ON MEREDITH.
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai- kiekvieną savaitės dieną.

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.

“TALKA”
Adelaide skyriaus 
informacinis susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 130 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, Tuesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays

National 3 pm Tuesdays,
Frequencies:

Adelaide 1063 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 93.3 fm,
Canberra 105.5 fm,
Hobart 105.7 fm,
Perth 96.9 fm.

Sekmadienį, lapkričio 25 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne, įvyks 

choro “T^aina” metinis koncertas
Programoje - naujos ir anksčiau girdėtos, širdžiai mielos dainos, veiks įdo

mi bei turtinga loterija. Įėjimas - $15.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir iš toli atvykti ir dar kartą mintimis aplan

kyti širdžiai mielas vietas.
Choro Valdyba

Bettina ir Kelly, 
savininkės Jewelliet  fashion jewellery 

Kviečia apžiūrėti ir nusipirkti Kalėdines dovanas.
Plati papuošalų paroda įvyks Lana Venckus biznio patalpose,

D250 -The Ultimate Party Venue, 250 Victoria Rd., Gladesville (kampas Hepburn 
Ave.) penktadienį, lapkričio 16 dieną. Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Atvykite su draugais, bus nuostabių nuolaidų ir laimingo dalyvio prizas.
Norintys dalyvauti prašomi pranešti Bettinai Kapočius (iki lapkričio 10 dienos) 
tel.: 0421817 711 arba 9743 4810, arba e-mail: enquiries@jewelliet.com.au

Kviečiame peržiūrėti mūsų kolekciją www.jewelliet.com.au

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 25 dieną, sekmadienį, 1230 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankslown.
Darbotvarkėje:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2007 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių jgaliojimus(proxies) turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Donicla, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (V Doniela ir A. Laukaitis) pasitraukia prieš šį 
susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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: 5VMw.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 leidėjij nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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