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Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje - “Melbourne Cup” renginys

Lapkričio 7 d. i Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje, Engadine, vykstantį “Melbourne Cup” renginį suvažiavo daug svečių. Pagal tradiciją, 
visos ponios dėvėjo nuostabias skrybėlaites (žiūr. nuotr. viršuje). Plačiau skaitykite MP psl. 3. Riek Monk nuotrauka

Lietuvos pažanga - 
viena didžiausių

Žmogaus socialinės raidos lentelėje 
Lietuva šiemet atsidūrė dviem pozicijom 
žemiau nei pernai ir užima 41 vietą, tačiau 
jos pažanga yra viena didžiausių iš visų 
naujųjų Europos Sąjungos narių. Lapkričio 
10 d. Jungtinių Tautų vystymo programa 
(JTVP) Lietuvoje kartu su “Socialinės po
litikos grupe” pristatė 2006 m. pasaulinį 
pranešimą apie žmogaus socialinę raidą. 
Jame skaičiuojamas 177 šalių žmogaus 
socialinės raidos indeksas (ŽSRI). Šių metų 
pranešime analizuojamos pasaulinės 
vandens ir jo naudojimo problemos, da
rančios įtaką žmogaus socialinei raidai bei 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų pažangai.

Pranešimas rodo, kad per šešerius me
tus, Lietuvos pažanga buvo viena didžiau
sių iš visų naujųjų ES narių. Lietuvą lenkia 
tik Latvija, užėmusi 45 vietą.

Pranešimo apie žmogaus socialinę raidą 
duomenimis, permetus Lietuvos žmogaus 
socialinės raidos indeksas išaugo nuo 0.852 
iki 0.857 (naudojant skalę nuo 0 iki 1). N

Šeštus metus iš eilės pirmą vietą užima 
Norvegija, kurios ŽSRI yra 0.965. LGITIC

’SĖS" Lietuvos įvykių apžvalga Aukštaitija turi savo vėliavą

Kas Lietuvoje 
įtakingiausias?

Lietuvos social
demokratų par
tijos pirmininkas 
Algirdas Bra
zauskas, Seimo 
narių nuomone, 
daro didžiausią 
Įtaką šalies gyve
nimui, paaiškėjo 

spalio 18 - 26 d. žurnalui “Veidas” ap
klausus Seimo narius. Iš 141 Seimo narių į 
klausimus atsakė 114.

Antroje vietoje pagal įtaką - Preziden
tas Valdas Adamkus, trečiasis didžiausią 
įtaką Lietuvos valdymui ir sprendimų pri
ėmimui, Seimo narių nuomone, turi pa
grindinis „Achemos“ gmpės, vienijančios 
per 30 įmonių, akcininkas Bronislovas 
Lubys. Ketvirtasis įtakingiausias asmuo 
Lietuvos gyvenime-premjeras Gediminas 
Kirkilas, penktasis - „Lietuvos ryto“ vyr. 
redaktorius Gedvydas Vainauskas.

“Alitos” tyrimas tęsiasi
Artimiausiu metu Seimas spręs, ar pri

tarti AB “Alita” privatizavimo tyrimo iš
vadoms, pagal kurias Lietuvos valstybei 
padaryta 36 mln. litų žalos. Kol kas iš
vadoms ryžtingai priešinasi tik (Algirdo 
Brazausko) socialdemokratai. Privatizavi
mą tyrusi komisija išvadose įvardijo keletą 
asmenų, jos nuomone, atsakingų už vals
tybei padarytą žalą, tarp jų - buvusį Valsty
bės turto fondo vadovą Povilą Milašauską 
bei socialdemokratų lyderius - buvusį 
Premjerą Algirdą Brazauską ir buvusį ūkio 
ministrą Petrą Čėsną. Socialdemokratai 
piktinasi, kad rengdama išvadas komisija 
klaidingai interpretavo teisines normas, ir 
svarstė, ar komisija teisingai apskaičiavo 
valstybei padarytą žalą. Jie taip pat abejojo, 

ar 2003 m. didžiausią kainą - per 90 mln. 
litij už “Alitą” pasiūlęs I talijos verslininkas 
Luigiterzo Bosca iš tikro rengėsi sumokėti 
pinigus. Kaip spaudoje anksčiau skelbta, 
“Alitą” už daug žemesnę kainą nusipirko 
jos buvusių vadovų grupė.

Lietuviai sugebėjo pabėgti
Keturi lietuviai (Egidijus B., Darius D., 

Dainius G. ir Tomas P.) buvo toje grupėje, 
kuri neįtikėtinai pabėgo iš Flandrijoje 
(Belgija) esančio garsaus Dcndermond 
kalėjimo. Iki suėmimo, iš įvairių rytų Eu
ropos tautybių susidariusi grupė siautėjo 
po visą Belgiją ir labiausiai domėjosi 
pinigais, brangenybėmis, nešiojamais 
kompiuteriais bei telefonais. Veidrodžio 
šukėmis grasindami sargams, kaliniai 
atėmė kamerų raktus ir vėliau iš paklodžių 
susuktomis virvėmis nusileido kalėjimo 
siena.

Siekia naujo rekordo
Lietuvoje siekiama naujo rekordo: gar

sus alpinistas Vladas Vitkauskas ir pilotas 
oreivis Vytautas Samarinas oro balionu 
bandys pakilti į aukščiausios pasaulio 
viršukalnės Everesto aukštį-8,800 metrų. 
Įgulos skrydžio metu įgulos laukia ekstre
malūs išbandymai: 50 laipsnių šaltis, 
deguonies trūkumas, sumažėjęs slėgis. Sun
ku prognozuoti, kaip į tai reaguos orga
nizmas ir technika. Oreivių tikinimu, jie 
skrydžiui yra visiškai pasirengę techniškai 
ir fiziškai, o pakilti numatoma artimiau
siomis dienomis, kai tik susidarys palankios 
meteorologinės sąlygos. Skrydis truks apie 
3 valandas.

Prieš korupciją
Vyriausybė nutarė kreiptis į Preziden

tą, prašydama pateikti Seimui ratifikuoti 
Jungtinių Tautų konvenciją prieš korup
ciją, pasirašytą 2003 m. gruodžio 10 d.

Nukelta į 2 psl.

Lapkričio 9 d. Panevėžyje pirmąsyk vi
suomenei buvo pristatyta Aukštaitijos 
regiono herbas bei vėliava. Anot specia
listės Vitalijos Vasiliauskaitės, Aukštaitiją 
galima vadinti Lietuvos valstybingumo 
lopšiu, todėl kuriant jos herbą panaudota 
senoji šio regiono heraldika.

Aukštaitijos herbo sidabriniame lauke 
pavaizduotas raudonas šarvuotas raitelis 
su pakeltu kalaviju dešinėje rankoje. Sky
dą laiko du sidabriniai angelai, stovintys 
ant sidabrinio kaspino, kuriame raudo
nomis raidėmis įrašytas lotyniškas devizas 
Pairtam tuam munduni existima („Savo 
Tėvynę laikyk visu pasauliu“). „Kadangi 
Aukštaitija atliko bene svarbiausią vaid
menį Lietuvos krikšto istorijoje, herbui 
pasirinkti angelai ne tik laiko, bet ir saugo 
herbą (Aukštaitiją) nuo nelaimių ir klyst

l .apkričio 7 d. Prezidentūroje 
buvo surengtas kartą per metus 
vykstantis Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus, naujojo Estijos 
Prezidento Toomas Hendrik Ilves 
ir Latvijos Prezidentės Vaira Vikc- 
Freiberga susitikimas, prie kurio 
prisijungė ir Lenkijos Prezidentas 
Lcch Kaczynski (žiūr. nuotr. deši
nėje). Prezidentai susitarė dėl spar
tesnės Šengeno erdvės plėtros, taip

Susitiko keturi Prezidentai

pat dėl infrastruktūros ryšių Baltijos re
gione ir Lenkijoje bei jungčių su kitomis 
ES valstybėmis stiprinimo. Svarbiausia 
pokalbių tema buvo energetinis ir politinis 
regiono saugumas. Nors paskelbta, kad visų 
keturių valstybių - vienodas požiūris į tai, 
kaip turėtų būti užtikrintas energetinis sau
gumas rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, kai 
kuriais klausimais nuomonės išsiskyrė 
arba bent jau kol kas neišsikristalizavo. Po 
susitikimo surengtoje bendroje spaudos 

kelių“, - sako V.Vasiliauskaitė.
Aukštaitijos herbui panaudotos bene 

seniausios Lietuvos heraldikos spalvos - 
raudona (simbolizuojanti meilę, gyvybę, 
drąsą, pralietą kraują už Tėvynę) ir balta 
(sidabrinė, simbolizuojanti nekaltumą, 
sąžiningumą ir dorumą). Aukštaitijos her
bą, remdamasis Žygimanto Augusto laikų 
Lietuvos mažuoju antspaudu, sukūrė dai
lininkas Rolandas Rimkūnas. Kartu pa
rengtas ir Aukštaitijos vėliavos projektas. 
Tai raudonas audeklas su naujuoju Aukš
taitijos herbu viduryje.

Aukštaitija - Lietuvos etnografinis 
regionas, apimantis Panevėžio ir Utenos 
apskritis bei dalį Kauno, Šiaulių ir Vilniaus 
apskričių teritorijų (23 savivaldybės, 205 
seniūnijos). Aukštaitijos vėliava bus įteikta 
visoms 23 regiono savivaldybėms. ELTA 

konferencijoje Lech Kaczynski, be kita ko, 
pareiškė negalįs prisiimti jokių įsipareigo
jimų dėl paramos naujos atominės elek
trinės statybai Lietuvoje. Estijos Preziden
tas taip pat nurodė negalįs garantuoti dėl 
savo valstybės prisijungimo prie naujos ato
minės elektrinės statybos projekto. Gruodį 
Druskininkuose turėtų įvykti Baltijos vals
tybių ministrų pirmininkų susitikimas, ku
riame bus aptartas naujo atominio reakto- 
riausstatybos Lietuvoje klausimas. LGITIC
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Vytautas 
Patašius

♦ Per lapkričio 7 
d. JAV Kongreso 
rinkimus balsuo
tojai turėjo išrink
ti Atstovų Rūmų 
narius 2007 - 
2008 metų kaden
cijai ir perrinkti 
vieną trečdalį Se
nato narių. Iki šiol 
turėjusi daugumą 

abiejuose Kongreso rūmuose respubli
konų partija jos neteko, pralaimėjusi de
mokratų partijai tiek Atstovų Rūmuose, 
tiek Senate. JAV prezidentas George W. 
Bush, respublikonas, pradėjo pasitarimus 
su demokratų partijos lyderiais, tikėda
masis bendradarbiavimo. Naujosios sudė
ties Kongresas susirinks 2007 metų sausio 
mėnesio pradžioje, iki tol dar tęsis da
bartinio Kongreso kadencija.
♦ Nuo sausio mėnesio JAV Atstovų Rū
mams pirmininkaus Nancy Petosi, 66 me
tų amžiaus penkių vaikų motina. Tai bus 
pirmas atvejis JAV istorijoje, kai Atstovų 
Rūmams pirmininkaus moteris.
♦ Po 16 valandų derybų, lapkričio 8 d. 
buvo atsiektas taikos susitarimas tarp 
septynių Nepalo demokratinių partijų 
vadovų ir Nepalo maoistų sukilėlių lyde
rio Pračanda. Sukilėliai pažadėjo nusi
ginkluoti iki lapkričio 21 d. Atiduoti gink
lai bus užrakinti sandėliuose Jungtinių 
Tautų atstovų priežiūroje. Sukilėlių atsto
vai įsijungs į laikinąjį parlamentą iki 
lapkričio 26 d., gi iki gruodžio 1 d. bus 
sudaryta bendra naujoji vyriausybė. Mo
narchijos likimas ir Nepalo karaliaus 
Gyanendra statusas bus nuspręstas sekan
čiais metais, išrinkus naują parlamentą.
♦ Atsakydama į raketų puolimą iš Gazos 
ruožo, lapkričio 8 d. naktį Izraelio artilerija 
apšaudė Beit Hanunvietovę, užmušdama

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Meksikoje. Si tarptautinė sutartis skatina 
valstybes imtis efektyvių priemonių ko
rupciniams nusikaltimams nustatyti bei 
užtikrinti tokių nusikaltimų prevenciją. 

. Konvencija numato bendruosius standar
tus, priemones bei taisykles, kurias vals
tybės, Konvencijos Šalys, privalo priimti, 
sustiprinti bei įgyvendinti kovoje su ko
rupcija. Ji įvardina prevencines priemones 
bei labiausiai paplitusių tiek privačiame, 
tiek ir viešajame sektoriuje korupcijos 
formų kriminalizavimą.

Šiuo metu Konvenciją yra pasirašiusios 
140, o ratifikavusios - 40 valstybių. Lietuva, 
kartu su kitomis signatarėmis. Konvenciją 
pasirašė 2003 m. gruodžio 10 d. Tačiau tam, 
kad ši tarptautinė sutartis įsigaliotų Lie
tuvos atžvilgiu, būtinąją ratifikuoti.

Lietuviai mėgsta alkoholį
Europos Sąjungos ekspertų teigimu, 

vienam lietuviui per metus tenka 17 litrų 
alkoholio. Pagal šį kiekį lietuviai lenkia net 
Rusiją, tačiau šiuo metu Europoje vyrauja 
Vengrija. Europos Sąjungos vidurkis -11 
litrų. Anot Vilniaus priklausomybės ligų 
centro ekspertės, šios tendencijos į gera kol 
kas nesikeičia. „Žmonės neturi motyvaci
jos gerti mažiau. Tai skatina ir reklama, ir 
tolerancija darbe geriantiems. Vaikai, ma
tydami geriančius tėvus, į stikliuką įjunksta 
jau nuo 13-15 metų. Kai kurie mūsų pa
cientai intensyviai geria nuo 11 metų. Su
laukę 18-kos jie jau yra alkoholikai. Tie
siogiai su alkoholiu susijęs ir didžiulis sa
vižudybių skaičius Lietuvoje. Mat alkoho
lis sukelia depresiją, psichozes,” - primena 
ekspertė. “Jau nekalbant apie tai, kad tai
-____ :_______ __ ________________________da, ELTA, BNS, LGITJCir"Benuiidinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 45, 2006.11.15, psl. 2

Trumpai is visur
18 miegojusių civilių ir sužeisdama daug 
kitų. Izraelio kariuomenės vadovybė pri
sipažino, kad Beit Hanun apšaudyta per 
klaidą, raketų baterija buvusi apie 1 km. į 
šoną nuo šios vietovės. Izraelio min. pirm. 
Ehud Olmert ir gynybos ministras Amir 
Perctz išreiškė apgailestavimą ir siūlė 
humanitarinę pagalbą nukentėjusiems.
Didelė JT Saugumo Tarybos narių dauguma 
parėmė Kuveito pasiūlytą rezoliuciją, 
pasmerkiančią Izralj, bet JAV veto sustab
dė rezoliucijos priėmimą.
♦ Lapkričio 9 d. Vokietijoje mirė 83 metų 
amžiaus Markus Wolf, buvęs Rytij Vo
kietijos politinės policijos (Stasi) šnipų 
viršininkas. Tarp 1958 ir 1987 metų savo 
žinioje jis turėjo virš 4000 agentų Vakarų 
Vokietijoje, infiltravęs juos net j svarbius 
administracijos postus. Jo agentu buvo net 
Vakarų Vokietijos kontržvalgybos virši
ninkas. 1993 metais grįžęs į Vokietiją iš 
Rusijos Markus Wolf buvo nuteistas 6 
metams kalėjimo, bet apeliacinė Vokietijos 
teismų sistema nusprendė, kad negalima 
bausti buvusios Rytų Vokietijos šnipų už 
savo pareigų ėjimą.
♦ Lapkričio 9 d. JAV prezidentas George 
W Bush, reaguodamas į Kongreso rinkimų 
rezultatus, atleido iš pareigų JAV gynybos 
sekretorių Donald Rumsfeld. Jo atleidimo 
reikalavo ne tik demokratai bet ir daug at
sargos generolų, kovojusių Irake. Naujuoju 
JAV gynybos sekretoriumi prezidentas 
nominavo 62 metų amžiaus Robert Gates, 
buvusį CIA direktorių George Bush senjoro 
prezidentavimo metais.
♦ Vis daugiau sužinome apie Saulės si
stemos planetas. Pro Saturno planetą pra
lėkdamas NASA erdvės laivas “Cassini” 
filmavo didžiulę audrą, siaučiančią plane
tos pietiniame ašigalyje. 560 km/val. vėjas 
laikrodžio kryptimi suko 8050 km diamet
ro audros išjudintos medžiagos masę. □ 

labai toksiška medžiaga, veikianti be 
išimties visus mūsų organus“. Kasmet per 
40% ligoninių toksikologijos skyrių pa
cientų būna apsinuodiję alkoholiu ir jo 
surogatais - pilstuku, babatuku. Į Vilniaus 
greitosios pagalbos ligoninę kasdien pa
tenka apie 4-5 tokius pacientus, po ilgesnių 
švenčių -14-15.

Lietuviai kremuojasi Latvijoje
Didžiųjų miestų savivaldybėms sun

kiai randant vietos naujoms kapavietėms, 
jau ne vienerius metus diskutuojama apie 
krematoriumų statybą ir urnoms sienelių 
įrengimą. Tačiau kadangi Seimas vis 
atideda Kremavimo įstatymo priėmimą, 
ritualinių paslaugų įmonės po kelis šimtus 
mirusiųjų kasmet gabena deginti į Rygos 
krematoriumą. Nors nemažai žmonių pa
geidautų po mirties būti kremuoti, versli
ninkai abejoja, ar Lietuvai krematoriumas 
būtinas - visų pirma dėl stiprių religinių 
įsitikinimų bei susiklosčiusių tradicijų.

I .ietuva yra viena iš ned augel io Europos 
valstybių, kur mirusieji dar nėra kremuo- 
jami. Kaimyninėse šalyse - Latvijoje, Es
tijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje - 
kremavimo paslaugos teikiamos jau ne 
pirmi metai. Kadangi LR Seimas iki šiol 
nėra priėmęs Kremavimo įstatymo, laido
jant mirusiuosius vadovaujamasi Civiliniu 
kodeksu ir Kapinių tvarkymo taisyklėmis, 
kur apie palaikų deginimą iš viso nekalbama.

Mokins Irako kalėjimų sargus
Lietuvos pataisos įstaigose stažuosis 

Irako kalėjimų ir pataisos pareigūnai. Šią 
stažuotę Vilniuje derino E S pareigūnai: 
EUJUST LEX vadovas Stephen White ir 
jos narys Michael Langelaar.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Airijos lietuviams - informacinis centras
Kadangi j Airiją yra išvykę mažiausiai 

100,000 lietuvių, jos sostinėje Dubline ke
tinama įkurti Lietuvos informacinį centrą. 
Jo paskirtis būtų informacijos teikimas 
norintiems grįžti į Lietuvą arba ketinan
tiems Lietuvoje investuoti uždirbtus pini
gus. Numatoma, kad šiame centre veiks 
duomenų bazė, padedanti susirasti darbą 
Lietuvoje ir Airijoje, vyks įvairūs renginiai, 
bus teikiama turizmo informacija.

Šiuo metu Airijos Lietuvių Bendruo
menė turi parengti tokio centro projektą, o 
darbo grupė, rengianti Lietuvos ekonomi
nės emigracijos valdymo strategiją, ketina 
jį įtraukti į artimiausius planus ir pateikti 
svarstyti Vyriausybei.

Numatoma, kad centre iš pradžių dirb
tų keli darbuotojai, greičiausiai Airijoje gy
venantys lietuviai. Airijos lietuviai pagei
dauja. kad centre dirbtų ir socialinis dar-

Naujas vadovas po Lietuvą
pravers net ir neakivaizdžiai pažinčiai su 
Lietuvos įdomybėmis, rašoma pranešime 
spaudai

Vienuolikoje knygos skyrių pasakoja
ma apie dešimtį regionų ir Vilniaus mies
tą. Glausta Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
istorija, svarbiausi faktai iš kitų miestų ir 
kaimų praeities teikia dabartiniam jų pa
vidalui istorinės gelmės. Atskirai apibūdin
ti Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Kur
šių nerijos ir Trakų istorinis nacionaliniai 
parkai - atsiskleidžia ne tik gamtos, isto
rijos, bet ir etnografijos įvairovė. Čia rasite 
visų reikšmingų architektūros paminklų 
(įvairių tikėjimų maldos namų, visuome
ninių pastatų, dvarų, malūnų, tiltų), dailės 
kūrinių (sakralinių paveikslų, paminklų, 
kryžių ir koplytėlių), gamtos įdomybių 
(parkų, ežerų, upių, akmenų, kalvų, me
džių), muziejų, istorinių vietų ir kt. aprašus.

ELTA, LGITIC

Kaip praneša naujas interneto tinklapis 
pasaulio lietuviams www.Iietuviams.com 
jau pasirodė Giedrės Jankevičiūtės pa
rašytas vadovas po Lietuvą. Anksčiau šioje 
serijoje išleistas Tomo Venclovos Vilniaus 
vadovas ir Nijolės Strakauskaitės vadovas 
po Klaipėdą, Kuršių neriją ir Karaliaučių.

Naujasis vadovas skirtas smalsiems 
žmonėms, norintiems pažinti Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir gamtą kelionėse. Iš 
Lietuvai skirtų pažintinių knygų ši išsiski
ria plačiu istoriniu ir kultūriniu konteks
tu, kruopščia vertybių atranka, o infor
macijos gausa ir įvairovė joje pateikta 
lengvai skaitomu stiliumi. Ir nenuostabu: 
jį parašė dailės istorikė, plataus akiračio 
mokslininkė, daugelio savo srities publi
kacijų autorė, aistringa, atidi ir nuosekli 
keliautoja. Iliustracijos gerai papildo teks
tą: jų gausu, ir pastatai, paminklai, peiza
žai jose švyti visu savo grožiu. Taigi vadovas

Lietuviai nepatenkinti maistu ir sveikata
Kokybišką ir vertingą maistą sakosi 

valgo tik pusė Lietuvos gyventojų. Tai 
parodė ES valstybėse atlikta “Euroba- 
rometro” apklausa, kurios rezultatai pa
skelbti prieš savaitę. Tik 55% Lietuvos 
gyventojų sako, kad maitinasi sveikai - 
mažiausiai visoje ES. ES valstybėse pa
lankaus savo maisto vertinimo vidurkis 
viršija 80%. Sveikiausiai ES sakosi mai
tinasi olandai.

Be to, valgymą visuomeninio maitini
mo įstaigose (valgyklose, kavinėse, resto
ranuose) Lietuvos gyventojaivertina beveik 
prasčiausiai ES - tokią nesveikos mitybos 
priežastį įvardijo daugiau kaip trečdalis

Padėjo Ispanijos policijai
tais dokumentais. Pernai lietuviški vairuo
tojo pažymėjimai buvo labai populiarūs 
tarp Europos Sąjungos piliečių. Kai 
Ispanijos policija pajuto, kad šie leidimai 
galėjo būti netikri, kreipėsi į šį Lietuvos 
policijos atstovą, kad juos patikrintų. Taip 
ir buvo išaiškinta daug vairuotojo padirb
tų leidimų. Be to, Madride pradėjus dirbti 
E. Ušinskui, buvo sunaikinta “šantarų” 
grupė, kuri prievartavo lietuvius Almcri- 
jos provincijoje. Bendromis Lietuvos ir 
Ispanijos policijų pastangomis buvo suim
ti ir kiti nusikaltėliai. (Pagal Liet, spaudą).

Ne pirmus metus Ispaniją vargina ten 
veikiantys nusikaltėliai iš Lietuvos, ne re
tai dirbdami su kilos tautybės žmonėmis. 
Juos išaiškinti pasidarė lengviau, kai 
Madride pradėjo veikli Lietuvos policijos 
atstovas E. Ušinskas, kuris tiesiogiai nau
dojasi Lietuvos Vidaus reikalų ministeri
jos duomenimis.

Pernai Ispanijoje buvo sulaikyti 723 
Lietuvos piliečiai, iš jų 57 ieškomi kaip 
nusikaltėliai ir Lietuvoje. E. Ušinskui, nau
dojantis duomenimis iš Lietuvos, greitai 
pavyksta susekti nusikaltėlius su pavog- 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

buotojas. „Mes labai skatiname įdarbinti 
tuos žmones, kurie yra įsitvirtinę Airijoje, 
kurie čia jau sukūrė stabilų gyvenimą“, - 
sakė Airijos LB atstovė

LR Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos pabrėžė, kad iš pokalbių su svetur 
gyvenančiais lietuviais paaiškėjo, kad jiems 
labiausiai trūksta informacijos apie situa
ciją Lietuvoje, todėl tokius centms ketina
ma kurti ne tik Airijoje, bet ir kitose šaly
se, kuriose dirba lietuviai. „Sužinojome, 
kad patys airiai, kurie vykdė savo tautie
čių sugrąžinimo politiką, pirmiausiai nau
dojo informacinių-konsultacinių centrų 
tinklą ir tai buvo pakankamai efektyvu“.

Yra kilusi mintis šį centrą finansuoti iš 
Europos Sąjungos lėšų, tačiau dar negali
ma konkrečiai pasakyti, kiek tai galėtų 
kainuoti. Visgi tikimasi, kad šis centras bus 
įsteigtas kitais metais. ELTA, LG1TIC 

lietuvių. Prasčiau visuomeninį maitinimą 
vertina tik Liuksemburgo gyventojai.

Tik vienas iš dešimties Lietuvos gy
ventojų vertina savo sveikatą kaip labai 
gerą - šiuo rodikliu Lietuva keturis kar
tus atsilieka nuo Airijos ir Danijos ir dvi
gubai - nuo ES valstybių vidurkio. Nuo 
Lietuvos šiuo rodikliu atsilieka tik Latvija.

Daugiau kaip trečdalis Lietuvos gy
ventojų mano sveriantys per daug. Beveik 
tiek pat save taip vertinančių yra ir visoje 
ES. Tačiau tik pusė lietuvių mano, kad 
valstybė turėtų skatinti sveiką mitybą, kuri 
saugotų juos nuo nutukimo. Europoje taip 
manančių vidurkis dar didesnis - 60 %.
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Bendruomenės baruose
Arklių lenktynės...
Ar tikrai? Negali būti! Gali, gali. 

Melbourne Cup lenktynės tikrai įvyko So
dybos seklyčioje, televizijos ekrane, būriui 
entuziastų plojant, šūkaujant ir ant stalo 
klojant gausius lažybų dolerius.

Kaip ir kasmet, j Sodybų susirinko bū
rys svečių ne tik lažintis, kuris arkliukas 
laimės garbingųjų Melbourno Taurę, bet 
ir pabendrauti, papietauti, maloniai pasi
šnekučiuoti su draugais ir pažįstamais.

Kaipgi nebus skanios Sodybos dešrelės, jei 
jas kepa tokie linksmi virėjai - Vytas Buro
kas ir Onutė Dobbs. Rick Monk nuotr.

ALB Adelaidės Apylinkės metinis 
susirinkimas

Viktoras Baltutis

Pagal nusistovėjusių tvarką, ALB 
apylinkių metiniai susirinkimai privalėjo 
būti šaukiami kovo mėnesį. Tačiau ren
kant paskutiniąją Adelaidės Apylinkės 
Valdybą teko pakartotinai šaukti susirin
kimą, nes pirmame susirinkime nepavyko 
jos išrinkti. Tad išrinktos Valdybos kaden
cija užsitęsė.

Susirinkimas įvyko š.m. spalio 29 die
ną, sekmadienį. 1.30 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose. Susirinkime dalyvavo 37 Ade
laidės Apylinkės lietuviai. Susirinkimų 
atidarė Valdybos pirmininkas Leonas Va
siliūnas, pakviesdamas visus susirinkusius 
tylos minute pagerbti per pastaruosius 
dvejus metus mirusius Apylinkės lietuvius. 
Kas metai mūsų Apylinkės lietuvių skai
čius mažėja, nors iš tiesų mažėja lietuviš
ka veikla ir gyvenimu besidominčių skai
čius. Tą parodo visų lietuviškų organiza
cijų sustingimas ir sunkumai renkant 
valdybas.

Į prezidiumų buvo pakviesti: pirmi
ninku - Viktoras Baltutis, sekretore - Va
lė Nevcrauskicnė. Balsų skaičiavimo 
komisiją sudarė: Dana Urnevičienė, Biru
tė Dukauskienė ir Angelė Dainienė.

Apylinkės Valdybos pirm. Leonas 
Vasiliūnas padarė pranešimą, kuriame 
suminėjo Valdybos nuveiktus darbus ir 
pastangas išlaikyti Apylinkės lietuvių 
sąmoningumų bei domėjimąsi lietuviška 
veikla. Iždininkas Linas Pocius pranešė 
apie kasos stovį. Įdomūs faktai: solidaru
mo mokesčio paskutiniaisiais, t.y. 2006 
metais surinkta daugiausia - virš $400, 
aukų Valdybos veiklai paremti - $418. 
Kadangi Revizijos - Kontrolės Komisija 
apyskaitos nepatikrino (neieškant,kieno tai 
neapdairumas), susirinkimas pageidavo, 
kad Kontrolės Komisija patikrintų Apy
linkės Valdybos atsiskaitomybę ir pa
skelbtų ją spaudoje.

Radijo Komiteto pirmininkas Augis 
Zamoiskis pranešė apie lietuviškų radijo 
laidų transliavimų per 5EBI radijo stotį, 
kurios įstatai numato, kad kiekviena et
ninė radijo laidos vadovybė būtų renkama 
kas metai. Radijo stotis už vienos valan

Lietuvių Sodyboje!
Nemažiau svarbus čia įvyko ir skrybėlaičių 
paradas, tiksliau - Sodybos ponių ir jų vieš
nių skonio, elegancijos, humoro margoji 
išraiška! Kada jos visos gracingai žygiuoja 
žaliuojančiu Sodybos taku - vaizdas, kurio 
gali pavydėti skrybėlėtosios Melbourno 
gražuolės!

Šiais lygybės laikais skrybėlių parade 
dalyvavo ir vyrai. Reikia paripažinti, kad 
jų skrybėlės buvo tikrai ypatingos! Pvz. 
Richard Monk dėvėjo miniatiūrinį zoolo
gijos sodų! Ant jo skrybėlės šuoliavo zebrai, 
ilgus kaklus i gėles tiesė žirafos ir net... 
dinozaurai! O Ričardas Bukis su vilko 
kailio (?) kepure priminė senovės kuni
gaikščių karo žvalgą ir garsių dainų - 
“lietuviai barzdočiai dūmoja”.

Nelengva buvo skrybėlių parado tei
sėjoms (Anja Liūgą ir Valė Laukaitienė) 
išrinkti gražiausią, todėl garbė ir dovanos 
buvo skiriamos už: elegantiškiausių, dai
liausią, juokingiausią, įdomiausių ir 
aust raiškiausią skrybėlę! Po ilgų svars
tymų - štai šių metų laimėtojos skrybėlės: 
Richard Monk - įdomiausia, Kristinos 
Dičiūnicnės - elegantiškiausia, Nijolės 
Chan - dailiausia, Tamaros Vingilienės - 
juokingiausia ir Nijolės Užubalienės - 
australiškiausia.

dos transliaciją ima po $8. Kol kas radijo 
laidas paruošti nėra didelių sunkumų. Visi 
penki Radijo Komiteto nariai sutiko vėl 
kandidatuoti į sekančią Valdybą ir buvo 
perrinkti.

Pasisakymų dėlpranešimų nebuvo. Sekė 
Apylinkės Valdybos rinkimai. Po trumpų 
siūlymų ir atsisakinėjimų. buvo išrinkli - 
sutiko kandidatuoti penki asmenys: I -eonas 
Vasiliūnas, Jansonas Vasiliūnas, Tristanas 
Vasiliūnas (abu Leono sūnūs). Jonas Pocius 
(jun.) ir Janina Karr (Zakaravičifitė). 
Daugiau kandidatų surasti nepavyko.

Šiek tiek ilgiau užtaiko ALB Krašto 
Tarybos atstovų - narių rinkimas. Pagal 
ALB Statulą, nerenkami iš Apylinkės, 
tačiau dalyvauja Krašto Tarybos suva
žiavime: Apylinkės Valdybos pirmininkas, 
PLB Seimo nariai (Adelaidėje jų neliko, 
nes Statutas sako, kad PLB Seimo narys, 
nedalyvavęs Seimo suvažiavime, nustoja 
juo būti). ALB Garbės nariai (visi jau mirę). 
Krašto Tarybos suvažiavime taip pat da
lyvauja ir nuo kiekvieno šimto apylinkėje 
turinčių bei galinčių turėti teisę balsuoti 
narių po vieną atstovą - narį. Adelaidei, 
pagal nepatikrintus davinius (juos šiandien 
vargu ar galima patikrinti), tektų išrinkti 8 
atstovus - narius į ALB Krašto Tarybą. Po 
ilgesnių siūlymų ir atsisakinėjimų pavyko 
rasti keturis, kurie žada vykti į Geelong’e 
šių metų pabaigoje įvyksiantį ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą. Išrinkti sutikę vykti 
yra: Lidija Pocienė. Janina Vabolienė, 
Janina Karr ir Vytautas Patupas. Apylinkės 
Valdyba susirinkimo buvo įgaliota - pa
prašyta surasti dar keturis ALB Krašto 
Tarybos atstovus - narius, kurie vyktų į 
Geelong’ą.

Sekė organizacijų pranešimai. Neatsira
dus nei vienai organizacijai, kuri padarytų 
pranešimą, susirinkimui vadovavęs pirm. 
Viktoras Baltutis trumpai supažindino 
susirinkusius su Adelaidės Šv. Kazimiero 
parapijos ir Lietuvių Caritas Ine. veikla. 
Kaip ir visose organizacijose, taip ir pa
rapijos gyvenimas dėl mažėjančio lietuvių 
skaičiaus pamažu silpsta.

Diskusijų nebuvo, nes neatsirado nė 
vieno paklausimo ar pasiūlymo.

Susirinkimas baigtas Tautos himnu.

Tokių skrybėlaičių gali pavydėti ir Melbourno miesto damos. Rick Monk nuotr.

Pagal seną posakį, “nuo 
grožio sotus nebūsi”, todėl 
vyriausia šeimininkė Onutė 
Dobbs su energinga Vyto Bu
roko ir Moterų Draugijos 
ponių pagalba skaniai vai
šino išalkusius, o Richard 
Monk girdė ištroškusius. Sal
dumynų stalas, ką ir bekal
bėti, pakirto visų viešnių tvir
čiausias dietas. Jis buvo ap
krautas namų darbo pyra
gais, kuriuos iškepė sody- 
bietės ir Moterų D- jos narės.

Besivaišinant, garsiosios 
“Melbourne Cup” lenktynės 
ėjo pilnu tempu, ir televizi
jos ekrane šuoliuojantys ark
liukai greit patraukė visų dėmesį. Lažybų 
vadovės-Julija Lašaitienė su dukra Regina 
- smarkiai darbavosi dalindamos dolc- 
riukus laimėtojams.

Prie šio malonaus pobūvio Sodyboje pri
sidėjo ir.saulėta diena, dėkinga fotografuo-

Sulaukusį brandaus 50 metų, 
budintį Dievo ir Tėvynės sargyboje,

S y dn e j aus Skautą Židinį 
nuoširdžiai sveikiname ir budime kartu

Choras “Daina”

Sydnėjaus Skautą Židinį, 
švenčiantį 50 metą ju6ilieįą, 

sveikina ir linki pakilios nuotaikos ir dar ilgai bei sėkmingai tęsti
savo darbus.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu Teodoras Rotcas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių 

Metinis susirinkimas
įvyks šių melų lapkričio 26 dieną, sekmadienį, 12.30 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:

1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2006 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 įgaliojimus (proxies) turi juos įteikti 
Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, nevėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąju ngos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepirmi
ninkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (K. Protas ir A. Reisgys) pasitraukia prieš šį 
susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

1 ki nominacijų užsidaiymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos Valdybą: 
Kęstutis Protas ir Anskis Reisgys. Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė Vytautas 
Doniela. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Gražiausios skrybėlės puošia gražias galvas. Iš kairės: 
Nijolė Užubalienė, Kristina Dičiūnienė, Tamara Vin- 
gilienė, Nijolė Chan. Priekyje - RickMonk.

t i gražiąsias skrybėlaites ir pasiva ikštinėt i 
po žydinčius sodybiečių darželius. Abejoju, 
ar pačiame Melbourno mieste peršias ark
lių lenktynes buvo taip smagu kaip So
dyboje! Čia buvau, mačiau, girdėjau, valgiau 
ir gėriau! Nijolė .Jankutė
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Lietuviai pasaulyje_______ ____
Išeivijos finansai ir finansai išeivijai

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, ilgametė išeivijos veikla iš tarptautinės politinės 
plotmės persimetė link finansinės paramos pačiai atgijusiai Tėvynei. Dabar jau pasigirsta 
balsų, jog išeivija, dosniai remduma tėvų kraštą, užmiršta savo pačios reikalus. Tie balsai 
stiprėja girdint, jog Lietuvos Vyriausybė nemažą finansinę paramą pradeda skirti ir išeivijai. 
Visgi mažiau girdima, kam ta parama atitenka. Spausdiname aktualų rašinį, kuriame au
torė apžvelgia abi finansinių santykių puses - kam tenka Lietuvos Vyriausybės išeivijai skirti 
pinigai ir kaip savo finansus naudoja stambioji išeivijos dalis, būtent JA V lietuviai. Red.

Deimantė Dokšaitė
Įdomi situacija. Skaičiuojami milijonai, 

kuriuos svetur gyvenantys lietuviai at
siunčia į Lietuvą savo artimiesiems, ku
riuos palieka čia grįžę atostogų, kuriuos 
investuoja Lietuvoje pirkdami nekilno
jamąjį turtą. Tačiau nemažas lėšas ir Lie
tuvos valstybė skiria užsienyje gyvenan
tiems tautiečiams. Pasigirsta įvairių nuo
monių. Nuo visiškai radikalios, kad jų rem
ti nereikia, nes patys kalti, jog paliko Lie
tuvą. Iki kito kraštutinumo - darykime vi
sas įmanomas ir nelabai įmanomas nuolai
das, kad tik prisišauktume emigrantus atgal

Sako, negražu skaičiuoti svetimus pi
nigus. Bet šįkart paskaičiuokime.

Pradėkime nuo Lietuvos skiriamų pini
gų išeivijai. Tuos pinigus dalija Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentas (TMID) 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
(LRV). Pastaruoju metu apie šį departa
mentą bei jo darbus nemažai kalbama, 
matyt, daugiausia būtent dėl tų finansų, 
kuriuos jie įpareigoti skirstyti. Ir kurie 
kasmet auga.

Kiekvienais metais užsienio lietuvių 
bendruomenės gali kreiptis į jau minėtąjį 
TMID ir prašyti pinigų kokiam nors kon
krečiam reikalui Pernai (t.y. šiems metams) 
tokių besikreipiančių, o tiksliau jų paraiš
kų gauta ir išanalizuota beveik 250 ir skirta 
per 970,000 litų Lietuvos mokesčių mokė
tojų pinigų. Tiesa, poreikis buvo daug di
desnis. Visa prašomų paremti švietimo, 
kultūros ir kitokių programų bei projektų 
suma sudarė beveik 2 ir pusę milijono litų.

Nemažai Lietuvai kainuoja išlaikyti 
užsienyje lietuviškam švietimui tarnau
jančius tautiečius. Savaitgalinės mokyklos 
paprastai nėra finansuojamos iš Lietuvos 
biudžeto, jos išsilaiko iš tėvų aukų ar ben
druomenės lėšų bei rėmėjų paramos. Ta
čiau užsienyje veikia ir septynios bendrojo 
lavinimo lietuviškos mokyklos, be to, kai 
kuriuose kraštuose itin trūksta mokytojų. 
Tokiais atvejais, jie siunčiami iš Lietuvos 
ir, žinoma, jiems už tai mokama. TMID pa
sirašė 109 išvykimo sutartis su mokytojais 
ir 5 su dėstytojais, jų atlyginimams 2006 
metams skirta per 2 mln. litų.

Užsienio lituanistinėms mokykloms 
skirta 111,920 litų vadovėliams (Švietimo 
ir mokslo ministerija) ir 34,656 litų - pra
tybų sąsiuviniams įsigyti (TMID).

Kaip jau minėta, užsienyje veikia sep
tynios bendrojo lavinimo lietuviškos ar 
pusiau lietuviškos (dažniausiai šis atvejis) 
mokyklos. Dalį jų Lietuva visiškai arba 
šiek tiek finansuoja. Pelesos (Baltarusija) 
mokyklai metams skirta 1,154,000 litų, 
garsiajai Vasario 16-osios Gimnazijai (Vo
kietija) - 806,000 litų, Seinų (Lenkija) 
„Žiburio” gimnazijos išlaikymui - 550,000 
litų. Tos pačios gimnazijos Seinuose sta
tybai -1 mln. litų, Pelesos lietuvių švietimo, 
kultūros informacijos centro rekonstravi
mui - 480,000 litų, Kaliningrado srities 
(Rusija) lietuvių švietimo ir informacijos 
centro statybai - 800,000 litų. Susumavus 
gaunasi - 4,880,000 litų.

Straipsnio pradžioje pažymėta, jog norė
dami gauti finansinę paramą vienam ar ki
tam reikalui, užsienio lietuviai privalo 
teikti paraišką TMID‘uį o paskui ją svarsto 
speciali koordinacinė taryba. Iki rugsėjo
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pabaigos daugiausia lėšų skirta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kongresui, 
vykusiam šią vasarą Kanadoje - 200,000 
litų (iš Vyriausybės rezervo fondo). Taip 
pat nemažai atriekta JAV Lietuvių Ben
druomenės projektui „VIII Lietuvių dainų 
šventė“ -100,000 litų chorų įgarsinimui, 
chorų apšvietimui, video įrangai, paramai 
pakviestiems chorams iš Lietuvos, orkes
trui. Nešykštėta ir Urugvajaus lietuvių 
kultūros draugijos prašymui „Dėl finan
sinės paramos Urugvajaus lietuvių drau
gijos reikmėms“ - 70,000 litų draugijos 
patalpų remontui, amatininkų būrelio įkū
rimui, jaunimo stovyklos organizavimui, 
sporto inventoriaus, marškinėlių įsigiji
mui, dalyvavimui sporto renginiuose, kul
tūrinių parodų organizavimui, tautinių 
rūbų šokių grupėms įsigijimui, draugijos 
interneto puslapio sukūrimui.

Tiesa, čia, matyt, derėtų pastebėti, kad 
parama prašyta ne vienam atskiram 
projektui, o iš esmės visai Bendruomenės 
veiklai.

Kiek mažesnė suma skirta Baltarusijos 
lietuvių bendruomenės projektui „Balta
rusijos lietuvių bendruomenės kultūrinės, 
švietimo ir organizacinės veiklos vystymas 
Baltarusijos Respublikoje“ - 33,000 litų. 
Už šiuos pinigus buvo sumokėti mokes
čiai (žemės nuoma, Rimdžiūnų mokyklos 
lietuvių dėstomąja kalba, bendrabučio pa
slaugos, būstinės Minske nuoma), telefono, 
pašto, interneto išlaidos, kelionių išlaidos, 
švenčių organizavimo išlaidos.

Skiriamų sumų dydis, matyt, priklauso 
ir nuo šalies, kur yra įsikūrę lietuviai. Juk 
pragyvenimo lygis JAV ir Rusijoje labai ski
riasi, kainos irgi. Štai Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos projektui „Bendruo
menės namai Londone ir lietuviška biblio
teka“ skirta beveik 28,000 litų vien patalpų 
nuomos išlaidoms Londone.

Kitas didelis ir ypač JAV lietuviams 
svarbus finansų šaltinis - Lietuvių Fondas. 
Apžvelgsime ir jo pajamų pasiskirstymą per 
šiuos metus. Pradėkime nuo antro galo. Iš 
viso šiais metais įvairiems reikalams Lie
tuvių Fondas paskyrė beveik pusę milijo
no JAV dolerių (497,936). Būtent, kalbėda
mi apie šį fondą jau nebevartosime lietuviš
kos valiutos, viską skaičiuosime doleriais.

Daugiausia iš fondo „surijo“ jaunimo 
reikalai -178,926 JAV dolerių. Konkrečiau 
kalbant, 59,090 dolerių - jaunimo visuo
meniniai reikalai (daugiausia skirta Atei
tininkų Federacijai - 7,500 dolerių) bei 
119,836 stipendijos (daugiausia - Pietų 
Amerikos lietuviams, lankantiems Vasario 
16 Gimnaziją Vokietijoje - 30,000 dolerių). 
PLIS Kongresui - 5,000 dolerių. Dar 3,000 
dolerių skirti tiesiai JAV LIS dalyvauti mi
nėtame Kongrese.

Antra sritis, kuriai taip pat skirta ne
maža suma Fondo pelno yra švietimas bei 
mokslas. 68,000 dolerių skirti JAV veikian
čioms lituanistinėms mokykloms, 25,500 
dolerių - PLB Lituanistikos Katedrai 
Illinois Universitete (Čikagoje) ir šiek tiek 
mažiau (25,000 dolerių) -Lituanistikos Ty- 
rimų ir Studijų Centro archyvų ir muziejų 
tvarkymui ir saugojimui. Iš viso švietimo ir 
mokslo reikalams atseikėta 165,636 dol.

Trečioje vietoje lieka „visuomeniniais 
reikalais“ pavadinta sritis, kuriai Fondas 
skyrė 106,559 dolerių. Ši sritis įdomi tuo, 

• jog į ją įeina ir žiniasklaida. Iš 33,000 JAV 

dolerių skirtų spaudai, radijui ir televizijai, 
daugiausia nubyrėjo dienraščiui „Drau
gas“ -10,000 dolerių. Iš ne Šiaurės Ame
rikoje esančių lietuviškų žiniasklaidos 
priemonių, dosniausiai paremtas žurnalas 
„Pasaulio Lietuvis” (2,000 dolerių).

Paskutinėje vietoje liko kultūra, jai 
Lietuvių Fondas skyrė 46,815 dolerių. 
Daugiausia JAV LB kultūros tarybos pre
mijoms (muzikos, dailės, radijo, žurnalisto, 
teatro ir tautinių šokių mokytojo) - 6,650 
dolerių. Pusantro tūkstančio mažiau 
(5,000) paskirta Čikagos lietuvių operai.

Galiausiai yra ir dar vienas svarbus 
„maišas pinigų“ - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fondas (PLB). Jis „įsteigtas 
1979 m. kovo 30 d. Ilinojaus valstijoje, 
Čikagoje, JAV, kaip pelno nesiekianti kor
poracija, kuriai duotas aukas aukotojai 
gali nusirašyti nuo JAV federalinių mo

Briuselyje rojus, bet sunkųjį pasiekti
Darbas Briuselyje, Strasbūre ar Liuk

semburge, per mėnesį gaunant 4,000 eurų 
(apie 6,600 austrai, dol. ar 13,000 litų) 
atlyginimą ir žinant, kad jis kasmet didės 
iki 13,000 eurų - tokios perspektyvos do
mina nemažai Lietuvos piliečių. Šiuo me
tu devyniose ES institucijose jau dirba 
apie 400 lietuvių, prieš tai įveikusių su
dėtingus atrankos konkursus, kai į vieną 
vietą pretenduoja keliasdešimt asmenų.

Naujųjų ES šalių, tarp jų - ir Lietuvos, 
piliečiams iki 2010 metų yra taikomos 
lengvesnės įdarbinimo sąlygos, todėl mū
sų tautiečiams, dalyvaujantiems ES insti
tucijoje naujai steigiamų pareigų konkur
suose nereikia konkuruoti su senųjų šalių 
narių piliečiais. Ypač realias galimybes 
įsidarbinti turi aukštųjų mokyklų absol
ventai, mokantys kelias užsienio kalbas ir 
turintys nemažą žinių bagažą.

Vis dėlto, gauti darbą ES institucijose - 
gana realus, tačiau daugpastangų ir nema
žai laiko reikalaujantis žingsnis. Visų kan
didatų laukia daugiau kaip metus trun
kantis atrankos maratonas. Pirmiausia ten
ka sulaukti, kol ES oficialiame leidinyje in
ternete bus paskelbtas atviras konkursas. 
Skelbime nurodoma visa informacija apie 
pretendentams keliamas sąlygas, kurių 
pagrindinės - ES šalių pilietybė ir dviejų 
ES kalbų mokėjimas. Pirminė konkurso 
registracija dažniausiai vyksta elektroniniu 
būdu, užpildžius anketą.

Atviras konkursas prasideda pirminės 
atrankos testu, kurio metu anglų, vokiečių 
ar prancūzų kalba tikrinamos kandidato 
žinios apie ES, jos istoriją, institucijas, su
tartis ar žymius žmones. Taip pat įverti
namos ir specialiosios žinios apie Euro
pos viešąjį administravimą, teisę, ekono
miką, tikrinami gebėjimai suprasti tekstą 
ir analizuoti duomenis.

Anksčiau pirminės atrankos testai bū
davo organizuojami visose šalyse tuo pat 
metu sukviečiant kandidatus į vieną vietą 
ir išdalijant jiems testus su klausimais. 
Dabar kandidatams sudarytos sąlygos 
pasirinkti dieną ir testą pildyti prisėdus 
prie kompiuterio. Tačiau į atranką negalės 
atsinešti net pieštuko.

Geriausiai į klausimus atsakę kandida
tai dar turi laikyti rašytinį testą duota te
ma ir atlikti dokumentų analizę. Taip ti
kimasi patikrinti ne tik pretendentų supra
timo įgūdžius, bet ir užsienio kalbos žinias. 
Įveikusiesiems šiuos du etapus tenka vykti 
į Briuselį ar Liuksemburgą ir dalyvauti 30- 
45 min. trukmės pokalbyje. Jo metu trys ar 
keturi komisijos nariai užduoda klausi
mus, susijusius ne tik su kandidato gyve
nimo aprašymu, bet ir su ES politikos ak
tualijomis. Atsidūrus akis į akį su komisi
jos nariais, reikia būti pasirengus atsakyti; 
bet kokį klausimą.

Ir net jeigu visuose atrankos etapuose 
pretendentą lydi sėkmė, niekas jam 
neduoda garantijų, kad jis tikrai gaus darbą. 
Patys laimingiausieji, vadinamieji laureatai. 

kesčių. PLB Fondo tikslas yra visokiais 
būdais telkti lėšas ir remti PLB Valdybos 
bei jos institucijų vykdomus švietimo, kul
tūros, jaunimo ir kitokius darbus bei išei
vijos lietuvių atskirus projektus.“ Tai ci
tata iš šio Fondo pranešimo - ataskaitos 
vasarą vykusiam XII-ajam PLB Seimui. 
Pagal Fondo finansinę ataskaitą už 2003 
sausio 1 d. - 2006 birželio 30 d. laikotarpį, 
per dvejus su puse metų PLB Fondas gavo 
288,720 dolerių pajamų, tačiau išleido 
daugiau nei uždirbo, tad patyrė daugiau 
nei 40,000 dolerių nuostolį.

Didžiausios išlaidos turėtos 2003 
metais, tačiau tuomet ir pajamos buvo 
didžiausios. Nors yra patyręs nuostolį, 
Fondas šių metų birželio pabaigoje savo 
sąskaitoje turėjo 153,902 JAV dolerių. Ne 
taip ir mažai.

www.lietuviams.com

patenka į rezervo sąrašą, sudaromą vie
niems ar dvejiems metams, ir tik iš čia ga
lima pradėti darbo paieškas. Siekiant kar
jeros ES institucijose teks apsišarvuoti 
kantrybe, nes atrankos procedūros gali 
užtrukti iki dvejų metų. Taigi nenuostabu, 
kad pertą laiką kai kurių pretendentų no
ras dirbti Briuselyje ar Strasbūre išgaruoja.

2003-2005 m Lietuvoje buvo surengti 
52 konkursai, kuriuose dalyvavo beveik 
70,000 kandidatų. Iš jų visus tris atrankos 
etapus įveikė 4,670 asmenų, patekusių į 
rezervo sąrašus. Pernai metų pabaigoje dar 
vyko 37 konkursai. Buvo konkursų, kuriuo
se užsiregistruodavo 10,000 asmenų, o iš 
jų tekdavo atrinkti vos 200 laureatų. Tokių 
viešų jų konkursų keliu atrenkami vertėjai, 
auditoriai, teisininkai, finansininkai, buhal
teriai ir kitų sričių atstovai Apskaičiuota, 
kad vieno asmens patekimas į rezervo są
rašą kainuoja apie 5400 eurų, vidutinė kon
kurso trukmė -14 mėnesių.

Galimybe dirbti ES institucijose domisi 
vis daugiau Lietuvos piliečių, ypač jaunimo. 
Tb tintieji aukštąjį universitetinį išsilavini
mą gali pretenduoti į administratorių pa
reigas, kurios karjeros pradžioje, priklauso
mai nuo pareigų ir kategorijos, garantuoja 
4,000 eurų mėnesinį atlyginimą. Darbo už
mokestis nuolatos didėja ir karjeros aukš
tumose gali siekti net 13,000 eurų.

Beveik metus Europos Komisijoje dir
banti Edita Dranseikaitė teigė, kad dalyva
vo viename pirmųjų atvirų konkursų, skelb
tų dar 2003 m. 2004 m. rudenį jos pavardė 
atsidūrė rezervo sąraše, tačiau praėjo dar 
metai, kol ji gavo darbą Europos Komisijoje. 
Kaip ji sako, būsimiems kandidatams ne
pakaks prieš pirminį testą vien tik užmesti 
akį į Europos žemėlapį: verta daugiau pa
sidomėti apie ES ir jos institucijas, nes tarp 
gana lengvai įveikiamų klausimų esama ir 
specifinių užduočių.

Įveikus visą atrankos barjerų ruožą, nė
ra reikalo sėdėti sudėjus rankas ir laukti 
darbo pasiūlymo. Patartina savo gyvenimo 
aprašymą išsiuntinėti į įvairias institucijas, 
kuriose dažnai atsiranda laisvi) vietų. Be 
to, kai kurie portugalai, ispanai, graikai, pa
dirbėję Briuselyje, grįžta namo, nes tiesiog 
nepripranta prie lietingo Belgijos klimato.

Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms, yra 
numatyta darbuotojų kvotos, tad būsimų ES 
biurokratų skaičius nebus beribis. Galuti
niai įdarbinimo skaičiai priklausys nuo 
kiekvienos šalies piliečių aktyvumo, pa
sirengimo dirbti ES institucijose. Gitana 
Skripkaitė, Užsienio reikalų ministerijos 
atstovė, sakė, kad vien Europos Komisija 
iki 2010 m. yra numačiusi įdarbinti 241 
Lietuvos pilietį. Šių metų pradžioje Euro
pos Komisijoje dirbo 125 lietuviai, o rugsėjo 
mėnesį-jau 196 darbuotojai iš Lietuvos.

Visose devyniose ES institucijose 2006 
m sausį dirbo 302 lietuviai, iki rugsėjo jų 
skaičius viršijo 400. Tarp jų įskaičiuojami 
ir EP parlamentarai, ir administratoriai 
vertėjai. Lina Navickaitė, “K. d.”

4

http://www.lietuviams.com


Į Menas ir kultūra
Mirgesys, atiduodamas vėjui

Iš kairės: Rasa Čergelienė ir Lidija Šimkutė Mažeikiuose.

Mažeikių viešojoje bibliotekoje įvyko 
susitikimas su Australijoje gyvenančia 
poete Lidija Šimkute. Poetė, kurios tėviškė 
yra Skuodo rajone, į Mažeikius atvyko pir
mą kartą.

Savo eiles Lidija Šimkutė skaito tvirtu 
žemoku balsu, kuris gražiai įžemina visas 
jos poezijos “vėjų” variacijas. Savo liūdesį 
ir visiems mums įgimtą ilgesį bei juodąją 
gyvenimo pusę geba įvardinti ir kalba apie 
juos dažniausiai su šviesia šypsena. Moteris, 
visa savo laikysena ir tekstais liudijanti, jog 
“mes esame viso to mirgėjimo dalis”. Ištiki
ma pasaulėjautai, kurią galima būtų pava
dinti “tapsmo” jausena (“Mes pernelyg nori
me kažką sulaikyti, turėti sau. O iš tikrųjų
turime būti pasirengę viską atiduoti vėjui”).

Literatūrologė Viktorija Daujotytė sa
vo knygoje “Parašyta moterų” apie L.Šim- 
kutės pirmąją knygą “Antrasis ilgesys” 
sako, kad eilėraščių rinkinyje nujaučiama 
C.G.Jungo psichoanalizės įtaka ir kad 
L.Šimkutė yra poetė, turinti “plačių kul
tūrinių ir filosofinių interesų akiratį”. Pati 
poetė prisipažįsta, kad ją labai paveikė 
Rytų filosofija.

Kelionių, kurių metu aplankė keturias 
dešimtis šalių, dulkės - visiškai nepaste
bimos ir beveik neįtikimos ant jos iš
raiškingo drabužio (nepamirštama nuosta
bi megzta suknelė, kurią mačiau per pra
ėjusių metų Poetinį Druskininkų rudenį). 
Tiesi nugara ir atvira kalba, liekna buvu
sios sportininkės figūra, gražūs ir taurūs 
veido bruožai, jaudinantis poetinio teksto 
lyrizmas ir išmintis, pateikiama nelyginant 
seseriškai-be pritempto deklaravimo, be 
garsių, šokiruojančių iššūkių. Įspūdinga 
ištikimybė ir aistra tėvų kalbai. Ištikimy
bė, kuri atrodo lyg netikėtas perlas, mąs
tant apie tai, kad būsima poetė savo gimtąjį

Jono Meko video instaliacija Sydnėjuje
Isolda Poželaitė- 

Davis AM

Prieš porą dienų teko ma
tyti avangardo filmų kūrėjo, 
Jono Meko video instaliaciją 
Darren Knight Gallery, Water
loo. Jonas Mekas - vienas iš 
pasižymėjusių kinematografų
- New Yorke pristatė savo 
naujausį kūrinį “The Destruc
tion Quartet”.

Jono Meko pasirinktoji 
tema - griovimas ir naikinimas
- labai skiriasi nuo įprastinių 
temų, būtent parodyti: “the 
beauty and wonder in life’s 
small and everyday events”.

(Darren Knight Gallery 
brošiūrėlė).

Tikrai griovimas ir naiki
nimas nė kiek nesumažėjo per 
amžius. Pereito ir dabartinio 
šimtmečio eigoje Įvyko du 
Pasauliniai karai, vis besitę
siantis žudymas, griovimas ir 
naikinimas Afrikoje ir artimųjų bei toli
mųjų rytų kraštuose, gamtos nelaimės - 
žemės drebėjimai, ugniakalnių išsiverži
mai ir cunamiai įvairiuose žemynuose.

Tad pirmasis filmas rodo Nam June 
Paik sukurtą vyksmą (performance) 1997 
metais. Filme kartojasi fortepijono dau
žymas: nuvertimas ir atstatymas bei klavi
šo daužymas mediniu plaktuku ir paspau
dimas pirštu. Veiksme dalyvauja keturi 
žmonės. Kūrėjas invalido vežimėlyje pirš
tų mostu parodo pagalbininkams, kada 
pakelti fortepijoną, kada jį numesti ir t.t., ir 
t.t. Monotoniška - taip. Visgi tai nėra tyči

kraštą paliko, būdama 
vos dveji) metų.

Aštuonios autorinės 
poezijos knygos (trys - 
lietuvių kalba, viena - 
anglų kalba, keturios - 
dvikalbės). Pribloškianti 
bibliografija - aibės pub
likacijų: eilėraščiai, in
terviu, vertimai, recenzi
jos, straipsniai, apžvalgos. 
Poetė ir intelektuale, 25- 
erius savo profesinės ve įk
los metus atidavusi die
tologijai, dviejų vaikų mo
tina, mylinti senelė. Švy-
t intis žmogus, artimas nepaprastųjų lietu
vių Marijos Gimbutienės, Jono Meko, 
Jurgio Mačiūno, Nyka Niliūno, Henriko 
Nagio, Vytauto Janavičiaus ir kitų ap
linkai. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Pietų 
Australijos Rašytojų Centro narė. Vertėja, 
kurios plunksnai, be kitų įdomių poezijos 
ir prozos vertimų, priskirtini į lietuvių kal
bą versti gnostikų tekstai, Samuel Beckett 
ir turkų poeto Jelaluddin Rumi proza ir 
poezija bei David’o Malouf’o romano 
“Įsivaizduojamas gyvenimas”.

Tokia man, greičiau iš tolo nei iš arti, 
yra Lidija Šimkutė, žemaitiško kraujo 
poetė iš Australijos. Kilusi ji iš Mosėdžio 
krašto, dabar priklausančio Skuodo ra
jonui. Jos gimtinė - Krakių kaimas, kurio 
pavadinimas labai gerai žinomas ir Ma
žeikių rajono, turinčio kitus Krakius, gy
ventojams. Dabar, kai ji galų gale ir pirmą 
kartą atvyksta į Mažeikius, turiu vilties, kad 
poetė taps artimesnė ne tik man, bet ir 
kitiems literatūros mėgėjams.

Galbūt poezijos paslaptis ir nebuvo 
atskleista (“Poezijoje man svarbus jos pa

Jonas Mekas New York’e.
nis fortepijono griovimas, o griovimo 
simbolis - griovimo veiksmo metafora.

Antroji Kvarteto dalis rodo Rytų - Va
karų Vokietijos sienos griovimą. Many
tumėm, kad Mekas, kuris pats filmavo 
siužetą, būtų pasirinkęs dokumentuoti 
gyventojų euforiją, kurią teko matyti 
televizijoje, kai Berlyne staiga skilo ta 
baisioji siena, pareikalavusi nemažai au
kų. Ne! Mekas filmavo darbininkus, ka
pojančius betoną, valgančius priešpiečius 
iš atsineštų lauknešėlių, didelius buldo
zerius “ryjančius” kaip rykliai sienos ga
balus, aplink stovinėjančius žiūrovus, gan 

slaptingumas ir nesugaunamumas”), poetė 
iš Australijos sugeba tai paslapčiai suteikti 
naujų spalvų, sukurti jai gyvų, jaudinančių 
tapsmo formų.

Beje, mudvi su poete sutartinai tikime, 
kad daugelis žmonių, nusisukdami nuo 
poezijos, atsisuka į savo būsimas prob
lemas, kurias vėliau vis tiek privalo spręsti 
kartu su psichologais ar net psichiatrais. 
Nes poezija tradiciškai išreiškia abi žmo
gaus dvasinės savijautos puses - šviesiąją ir 
tamsiąją. Be to, poezija yra toji gyvybiškai 
būtina neapibrėžtumo sfera, stipriai su
sijusi su žmogaus dvasios laisve. Ncabso- 
liučia žmogiška laisve, be kurios gyvenimas 
praranda žmogiškumą ir žmoniškumą.

Rasa Čergelienė, “Santarvė"

abejingai stebinčius veiksmą, suvenyrų 
pardavėjus ir rinkėjus, sienos gabalus su 
grafitti “Melanie I love you”, dangų, aukštus 
pastatus, suterštą žemę. Filmo kadrai ve
ja vienas kitą rankose laikomo filmų apa
rato. Maišatis? Ne. Manyčiau, kad Jono 
Meko tikslas buvo užfiksuoti ne pirmus 
politinius jausmus, sukėlusius euforiją, bet 
parodyti, kaip laikas blukina netgi tokius 
išimtinus įvykius ir jie tampa kasdienybe.
O griovimas tęsiasi ir tęsiasi.

Trečioji veiksmo instaliacija yra Da
rnaus Kesmino kūrinys, kurį irgi filmavo 
Jonas Mekas. Kesmino projektas yra 
sudėtingesnis. Menininkas bandė atkurti tas 
nuotaikas Lietuvoje 1990-1991 metais ir 
ypatingai sovietų kareivių televizijos bokš
to puolimą Vilniuje. Manyčiau, kad pavyko!

Kesminas sukūrė trijų pėdų ketvir
tainę fanieros dėžę ir dvidešimt keturis 
trijų pėdų ilgio ir dviejų inčų pločio suli- 
tuoto plieno stiebus - lyg kokį karkasą. 
Tada dėžė buvo uždegta ir bedegdama 
sulenkė plieno karkasą į kryžiaus formą. 
Tai buvo ilgokas procesas, bet rezultate 
gana įspūdingas lietuvių tautos metafori
nis golgotos kelio perdavimas - atkūrimas.

Ketvirtoji Kvarteto instaliacija vaiz
duoja 9/11 Trade Centre bokštų sunaiki-

Destruction Quartet3.
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Lidija Šimkutė

RUGIŲ LAUKŲ VEIDAI 
basos

raumeningos kojos 
Žemaitijos
moterys 
paverčia žemę 
daina

*

SUGRĮŠIU 
iš kur esu kilusi 
apleista ir vėl atrasta 
po permatomu dangumi

einu palei upę 
atsisakiusią verkti

ji tiesiasi per laiko 
išniokiotą peizažą 
ir peiliais perkirstą aušrą

brendu rasota žole 
vėjui kalant mano basas kojas

delnai atsiveria gniaužiusi

einu uolėta upės vaga 
surinkus akmenėlius

paleidžiu tekančion srovėn

nimą New York’e. Veiksmas lėtai doku
mentuoja bokštų griuvimą. Tarpe šitų 
kadrų vis pasirodo pereito amžiaus vaiko 
portretas, kurio ramios, bet su įdomumu 
stebinčios akys patraukia žiūrovo dėmesį. 
Tokiu būdu Mekas pertraukia žiūrovo 
koncentraciją į veiksmą filme ir girdimus 
šauksmus, dejones, žodžius.

Filmuotojo tikslas gal buvo sugriauti 
šio baisaus įvykio aktualumą. Žmonija
negali tik praeitimi gyventi? O gal jo tikslas 
buvo veiksmą - bokštų griuvimą inter
pretuoti kaip senų laikų pasaką. Juk ir 
ketvirtosios dalies pavadinimas yra lyg 
nuoroda į tai. Mekas tą dalį vadina “Ein 
Marchen aus uraltenZeiten”. Senose pa
sakose yra daug baisumo ir žiaurumo, bet 
jos mūsų taip nepaveikia, nes...tai tik 
pasaka!

Jono Meko dokumentinis Kvartetas yra 
netikėtas temų sugretinimas ne linijinėje, 
bet atskirų vyksmų teminėje formoje.

Išėjau iš Kvarteto instaliacijos susi
mąsčiusi. Žmonija dar labai necivilizuota, 
nežiūrint technikos pasiekimų. Kaip ir 
seniau - griauna, degina, žudo, nuodija 
aplinką ir keičia klimatą. O dabar dar 
atominių ginklų plėtra grąsina visai su
naikinti mūsų pasaulį. □

5



Sportas_____________________
Apie Ed Palubinską - krepšinio meistrą

Edvardas Šulaitis,
(“Amerikos Lietuvis”, sutrumpinta)

Tęsinys išMP nr. 44.
Palubinskas Amerikoje atsirado 1970 

metais, kai gavo sportinę stipendiją. Šalia 
krepšinio, kur jis pasižymėdavo savo 
kolegijų ar universitetų komandose (ir 
visada būdavo geriausiu baudų metiku 
jose), jis įgijo 3 mokslinius laipsnius.

Bestudijuodamas Amerikoje, susipaži
no su Čikagos lietuviais krepšininkais ir, 
turėdamas laiko, atstovaudavo Čikagos 
ASK “Lituanicos” krepšinio ekipai.

Kai 1973 m. Amerikoje buvo ruošiama
si JAV lietuvių krepšinio rinktinės išvykai 
į Vakarų Europą, Edis sutiko joje žaisti. Tada 
jis su šia komanda ningtyniavo Prancūzi
joje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje ir Švei
carijoje. Nežiūrint to, kad E. Palubinskas 
žaidė gerai, toje išvykoje lietuviams nesi
sekė ir ji iš 16 rungtynių pelnė tik 6 pergales.

Kurį laiką Palubinskas treniravo New
castle krepšinio komandą Australijoje, o 
vėliau dirbo treneriu Saudo Arabijoje. 
Tačiau po to visą laiką gyveno ir darbavosi 
Dėdės Šamo žemėje.

Dabar Palubinskas intensyviai dirba 
dviejose srityse - krepšinyje (kaip baudų 
metimo treneris) ir mene - darydamas 
piešinius ant grindų įvairiose sporto sa
lėse, o taip pat ir stadionuose. Šioje šakoje 
jis taip pat yra gerai žinomas ir sulaukia 
daug užsakymų.

Jo internetinėje svetainėje - pakanka 
“Google” puslapyje parašyti “Ed Palubins
kas” - galima rasti daug įdomios medžiagos.

Viena skirta jo sugalvotam “Smart Ball”

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Aplankius 
Lietuvą vieną
kart į penkerius 
metus, įspūdžių 
nemažai. Kaip, iš 
tikrųjų derėtų, 
pradėsiu nuo

VILNIAUS.
Tai yra, nuo jau baigiamų statyti Valdo

vų rūmų. Karaliaus Mindaugo - Valstybės 
dienų renginių ir kitų įdomybių, šią vasa
rą Vilniuje matytų.

Valdovų rūmų atstatymas jau įtrauktas 
į Lietuvos Tūkstantmečio 2009 m. prog
ramos projektą, todėl darbai čia, šalia 
Katedros, vyksta pilnu tempu. Jau žiojėja 
pagrindinio įėjimo anga, o gelsvai rusvų 
plytų sienos primena milžinišką meduolį! 
Atrodo, vėliau rūmai bus tinkuojami bal
tai, kad derintųsi su Katedra, prie kurios 
visas statinys labai arti prisišliejęs. Kon
troversijos dėl rūmų bei milijoninių sta
tybos išlaidų dar tebeverda. Kaip ten be
būtų - rūmai jau stovi ir erzintis nebever
ta. Neretai pasauly atsitinka, kad didelės 
sumos skirtos šalpai, o ne valstybės pres
tižui. “išgaruoja” šelpiamųjų nepasiekę. 
Šiuos rūmus jau matom ir matysim. Lietu
vos jaunimas, kuris ypač mažai apie Lie
tuvos istoriją žino, juose tą istoriją galės 
pamatyti akimis, išgirsti ausimis specialiai 
čia greitoje ateityje rengsimose parodose, 
istorijos, meno, kultūros renginiuose.

Dabar dailiame kioske prie pietinių 
rūmų įėjimo galima gauti daug informa
cijos apie rūmų atkūrimo projektus, sta
tybą, Rūmų Fondo rėmėjus. Už mažą auką 
labai verta įsigyti spalvotai išspausdintą 
informacijos lapą su Lietuvos valdovų 
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- tai krepšinio kamuolys su piešiniais ant 
jo - kaip laikyti pirštus, kad kamuoliai 
tiksliai įkristų į krepšinio lanko vidurį. 
Be to. šalia kamuolio yra paruošta ir žo
dinė medžiaga, įrašyta į diską, bei kiti 
reikalingi dalykai.

O norinčiuosius pasiekti išskirtinių 
rezultatų mūsų tautietis baudų mėtymo 
meno moko asmeniškai. Tarp tokių yra 
NBA žaidėjų. Vienas jų - garsusis buvęs 
Los Angeles “Lakers” žaidėjas Shuųuille 
O’Neal (Palubinsko nuomone, pats nega
biausias baudų metikas pasaulyje).

Tačiau kai 2000-aisiais Palubinskas 
buvo pasamdytas Shaų’o baudų metimo 
treneriu, šio krepšininko baudų tikslumas 
pakilo iki 70%. Taip mūsiškis padėjo ko
mandai laimėti NBA žiedus, tą pripažino 
ir krepšinio komentatoriai JAV didžiosios 
spaudos puslapiuose. Gaila, kad dabar 
Shaų’o taiklumas yra vėl gerokai nukritęs.

Na, o Palubinskas apie save galvoja, 
kad jis pats yra nepakankamai pažangus, 
nes per paskutiniuosius 20 metų turi pasi
tenkinti 99% nuo baudų metimo linijos ir 
93% iš trijų taškų zonos. Nors jis per 21 
metus niekada nėra paralaimėjęs baudų ar 
tritaškių metimo konkursų. “Tačiau ne
reiškia, kad aš negaliu ateityje pralaimėti. 
Man reikia kada nors patirti pralaimėji
mą, kad aš pajusčiau esantis žmogiškos 
prigimties”, - juokauja jis.

Dabar Ed planuoja rašyti knygą, kurią 
pavadins “Lile is Like a Free Throw” (Gy
venimas kaip baudos metimas). Tai bus 
pozityvi, saviįtaigą skatinanti knyga. Jis 
galvoja, kad kiekvienas normalus žmogus 
gali tobulėti bent penkiais procentais, ne- 

atvaizdais, kurie čia, Šventaragio slėnyje, 
pradedant Mindaugu (1240m.) - baigiant 
Jonu Kazimieru Vaza (1648 m), statėsi savo 
rūmus. Jau Mindaugo laikais, pagal archeo
loginius duomenis, čia buvusi mūrinė rezi
dencija; Vytauto D. laikais - gotikiniai rū
mai; XVI a. Žygimantas Senasis perstatė 
juos renesanso stiliumi, o 1634 m.-kara
liaus Vladislovo Vazos laikais rūmuose bu
vęs pastatytas operos spektaklis, pirmasis 
šalyje. Kitoje leidinio pusėje -Valdovų rū
mų apžvalga. Čia noriu įterpt sekmadie
ninį reginį prie rūmų. Tai “Vidurdienio nau
jienos iš XVI a!” Jas iškilmingai skelbia 
miesto šauklys su trimitininkų palyda. Vi
si vilki tų laikų parėdais. Didelis pliusas 
Vilniaus savivaldybei, sugalvojusiai šią at
rakciją miestelėnams ir turistams.

Na, Karaliaus Mindaugo - Valstybės 
šventę vilniečiai šventė net 5 dienas! Vien 
tai šventei skirtų renginių programa už
ėmė pusę puslapio “Lietuvos ryto.” Visa 
litanija renginių: nuo universiteto kieme 
Pilies festivalio atidarymo iki teatralizuotų 
eitynių “esu lietuvis 
- esu karalius” Ge
dimino prospekte 
bei dardaugįvairc- 
nybių tame tarpe!

Apie karalių 
Mindaugą kalbant, 
jo, sėdinčio soste, 
iškilminga figūra 
aikštėje prieš Lie
tuvos valstybinį 
muziejų, labai įs
pūdinga. Bet kas 
man čia į akį krito, 
tai paminklo papė
dėje iškaltas mūsų 
senosios liaudies 
kalendorius su sc- 

.noviškais mėnesių 

svarbu kokioje sri
tyje.

Ed Palubinskas 
mums pareiškė, kad 
norėtų nuvykti į tėvo 
kraštą Lietuvą, ku
rioje dar niekada nė
ra lankęsis. Jis bandė 
užmegzti su lietuviais 
ryšį, kai Kanadoje 
Pasaulio krepšinio 
pirmenybių metu 
lankėsi Lietuvos krep
šinio vadovai, bet to 
nepavyko padaryti. 
Jau tada jis buvo pa
siruošęs važiuoti Lie
tuvon ir vesti baudų 
metimo treniruotes 
jos krepšinio rinkti
nės nariams.

Dar ir šiandien Ed 
tos minties nėra atsisakęs. “Kaip smagu 
būtų pravesti treniniotes su Šarūnu Mar- 
čiulioniu jo vardo krepšinio akademijoje 
Vilniuje”,-sako jis.

“Galbūt iki kol aš pasensiu, tai atsitiks. 
Aš norėčiau atsistoti ant žemės, kurioje 
mano tėvas užaugo”, - sako Pasaulio baudų 
metimo čempionas.

2004 - alsiais E. Palubinskui buvo įdėtas 
naujas klubas, bet po tos operacijos jis 
visiškai atsigavo ir toliau tęsia savo darbus: 
dalyvauja varžybose ir gerina rekordus, 
nekalbant apie treniruočių užsiėmimus bei 
darbus dailėje.

Visai neseniai jis vos netapo Las Vegas, 
Ncvadoje steigiamo profesionalų krepši
nio klubo CBA lygoje komandos vyr. tre
neriu. Tačiau keli numatyti rėmėjai atsisakė 
šią komandą remti, todėl projektas atidė
tas iki kitų metų.

O šiuo metu mūsų tautietis jau baigia 

Valstybės dienos paradas Prezidentūros aikštėje (2006.07.07).

vardais, kaip pvz. kovas - Gandrinė; rug
pjūtis -Perkūno; rugsėjis - Alutinis; lap
kritis - Ilgės; gruodis - Arklių dienos.

Grįžtant į birželio mėnesio pabaigą, 
noriu prisiminti ir 1941 m. Lietuvos Su
kilimo minėjimą - konferenciją Vilniaus 
Karininkų ramovėje. Šis, 65 m. praeityje 
nutolęs istorinis įvykis vis dar tebekelia

XVI a. Vilniaus naujienas prie kylančių Valdovų rūmų skelbia miesto 
šauklys kiekvieną sekmadienį.

Nuotraukoje - vienas iš Ed Palubinsko piešinių, kurie puošia 
sporto salių grindės.

Ed Palubinsko sugalvotas kamuolys, kuris 
padeda išmokti tiksliai mėtyti baudas.

niošti kitą didelį projektą- greitai pradės 
taip vadinamą “National Baskeetball 
Shooters Association”, skirtą treneriams bei 
krepšininkams. Asociacija veiks visame 
pasaulyje. □ 

konlraversijas. Minėjime dalyvavo ne tik 
dar gyvi likę sukilimo dalyviai (kaip 100 m. 
su kiukęs buv. lakūnas Viktoras Ašmenskas), 
bet ir sukilėlių šeimų nariai bei jų draugai. 
Taip pat būrys jaunų karininkų. Teko čia 
sutikti net keletą čikagiečių pažįstamų - 
Joną Variakojį, ponią Damušienę. Mačiau 
ir gc ne rolą Kronk a i t j.

Konferencijoje buvo kalbama ne vien 
tik apie Antrajam pasauliniam karui pra
sidėjus. sukilėlių bandyti), nacių užgniauž
tą Lietuvos nepriklausomybę, bet ir apie 
dabartyje svarbias mokslo - krikščionybės 
vertybes, ypač Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare.

Sekė žuvusiųjų pagerbimas Rasų kapi
nėse. Būrys Lietuvos kariūnų su iškil
mingom apeigom padėjo ten gėles. Eilėje 
antkapių surašyti sukilimo dalyviai: žu
vusieji sukilimo metu; įkalinti ir nužudyti 
Sovietų Rusijoje bei nacių Vokietijoje. Skai
tydama savo dėdės pavardę, prisiminiau jį 
tokį jauną, energingą ir gražų karininko 
uniformoj... Dabar... tikžemėssauja,duk
ros parvežta iš Rusijos tolybių... Bet jis pats 
man gyvas, vėl gyvoj Lietuvoj!

Tęsinys kitame MP nr.
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Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Eumarella

Scout Camp, Great Ocean Road, Anglesea, Victoria. Mclways 
ref. Map 196 K2.

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

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

s.v. Rimą Strungą tek: 0416 184148

Sydnėjaus Skautų Židiniui - 50
L.S.S. Sydnėjaus Skautų Židinys, įsteigtas 1956 m. balandžio mėn. 22 d., švęs 

savo įsikūrimo 50-ties metų sukaktį š.m. lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Skautų Židinio nariai (kviečiami ir anksčiau buvę skautai) dalyvauti tą dieną 
lietuviams laikomose pamaldose Lidcombe bažnyčioje. Po pamaldų bus bendri 
pietūs Sydnėjaus Lietuvių Klube ir Židinio 50-čio sukakties minėjimas.

Visi Židinio nariai (ir jų šeimos), numatantieji dalyvautipietuo.se ir minėji
me, prašomi užsiregistruoti pas Židinio kanclerę Ireną Iludaitienę, 5/300 
Marsden Rd., Carlingford, NSW 2118. Tel.: 9858 1246, nes Klubo virtuvei 
reikia iš anksto pranešti dalyvių maisto pasirinkimą. Židinio Vadija

Dviratininkės iš Lietuvos Sydnėjuje
Š.m. lapkričio 17-19 dienomis Sydnėjuje įvyks Pasaulio Taurės dviračių treko varžybos, 

kuriose dalyvaus ir dvi Lietuvos dviratininkės. Šiuo metu jau yra atvykęs jų treneris Antanas 
Jakimavičius ir dviratininkė Vilija Sereikaitė. Jie yra apsistoję viešbutyje “Travelodge”, 
Mona St., Greenfield Parade, Bankstown. Kambarys 509.Telefonas 9793000. Antroji 
dviratininkė Simona Kurpeckaitė atvyks lapkričio 14 dieną. Šie dviratininkai norėtų 
artimiau susipažinti ir su Sydnėjaus lietuviais. Norintieji prašomi paskambinti ar aplankyti.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kalėdaičius galite įsigyti pas Danutę Ankienę tel.: 98712524.
Lapkričio 11 d. Sydnėjuje mirė Jonas Kedys, gimęs 1914 m.

Parapijos Komitetas

A# A Stepui Jarembauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu Arvydą, jo šeimą ir visus artimuosius.

Vida Jakštienė

A'rA Stepui Jarembauskui
mirus, Gėlių aukojame “MūsųPastogei”$50.

J Laurie ir Marina Cox

AtfA Stepo Jarembausko
atminimui, Giliu aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

' j Algis ir Irena Dudaičiai

mirus

AtfA Stepui Jarembauskui
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Pajauta Daukienė

In memoriam
Atsisveikinant su Kaziu Jurgiu 

Kemežiu
Nebegaliu paduoti Tau ranką ir tarti: 

“Sveikas, Kazy!” Tavęs nebėra. Bendri 
pažįstami kartą paklausė, ar mes ne 
giminės. Ne, ne giminės, atsakiau, mes tik 
geri draugai.

Mūsų pažintis prasidėjol958 metais 
viename “Šviesos” vakare. Kazys tada stu
dijavo geologiją Sydnėjaus Universitete. 
Jis buvo jaunatviškai užsidegęs suprasti, 
kaip yra sunerta mūsų planeta Žemė. Jo 
tiesus, viltingas žvilgsnis ateitin man pa
liko gilų įspūdį.

Baigęs studijas, Kazys vedė Michelle 
Kristoff ir išvyko j Fidži salas dirbti geolo
gu aukso kasyklose. Grįžęs Australijon 
dirbo kasyklų valdyboje Hunter Valley. 
Gimė sūnus Timothy.

Gavęs valstybinę stipendiją dokto
rantūros studijoms Nacionaliniame Uni
versitete, Kazys persikėlė į Canberrą. 
Sostinėje tuo metu vyko planavimas ir 
pirminiai būsimo ežero darbai. Ryšium su 
tais darbais, aš dažnai apsistodavau Can- 
berroje ir aplankydavau Kazį.

Keliaudami po kraštą, mes abu buvom 
susižavėję Australijos žemyno vaizdais, 
raudona dykynių žeme, šešėlių aštrumu ir 
dangaus platybe. Mes ėmėme tapyti. 1964 
m. Canbcrroje surengėme savo tapybos 
parodą. Atsiliepimai buvo pozityvūs. Ka
zio darbai atkreipė kritikų dėmesį savo 
originalumu, giliai suprasta simbolika, 
švytinčiomspalvom, auksu ir sidabru.

Ryšys su naujuoju kraštu mus suarti
no ir kitoje srityje - poezijoje. Mes dažnai 
kalbėdavome apie mus stipriai paveiku
sią tėvynės netektį, apie atvykimą į sveti
mą kraštą bei aštrų netekties ir naujovės 
susikirtimą. Toje susikirtimo ugny, kurio
je spontaniškai gimsta poezija, mes gi 
tuomet ir gyvenome. Daug metų vėliau 
Kazys išleido savo poezijos rinkinį. Sky
riuje “Beginnings” yra ankstyvi to meto 
bandymai.

“Matas baltas kaštonai, 
ateik pataisti, 
kai tu vėl lydėsi, 
ai būsiu toli. ”

1965 m. Kazys vedė Mary Falconer ir 
išvyko tyrinėti geologinių klodų į šiaurę. 
Tais pačiais metais Darwine jiems gimė 
duktė Cicilia.

1968 m. jis užbaigė PhD studijas. Jam

buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis 
paleontologijoj ir stratigrafijoj.

1970 m. Canberroje gimė duktė Elena.
1974 m. Kazys ir šeima galutinai įsi

kuria sostinėje. Tapybos paroda “No exit”.
Po skyrybų su Mary, Kazys pats augina 

dukteris, leidžia jas į mokslus. 1984 m. 
nepertoliausiai nuo Canbcrros Kazys 
randa aukso gyslą. Gyvenimas pasikeičia. 
Materialiniai rūpesčiai nebespaudžia. Jis 
įsigyja namelį prie jūros. Ten jis skaito, 
rašo, medituoja. Daugkeliauja. Pakartoti
nai lankosi Prancūzijoje.

1989 m. Kazį ištinka infarktas. Ilgai 
laukia širdies donoro. 1990 m. įvyksta šir
dies persodinimo operacija - Kazys gims
ta antrą kartą... 1997 m. - solo paroda 
“Ideograms of Wondrous Events”.

2004 m. gimė anūkas Kajetonas 
(Caetan). Mažasis Kajetonas suteikė Ka
ziui daug džiaugsmo. 2006 m. spalio 14-oji 
- Kazio mirties data.

Kazio namuose Garran priemiestyje, 
ACT, lankėsi, vaišinosi, žavėjosi Kazio 
tapyba, klausėsi muzikos ir pasakojimų 
daug svečių iš Australijos, Lietuvos ir iš 
plataus pasaulio, tarpe jų ir mes.

Vakarai su Kaziu ir jo šeima prie lieps
nojančio židinio liko neužmirštami.

Sudiev, brangus drauge! Dienos be Ta
vęs bus pilkesnės.

Jurgis Janavičius

Pagerbdami

A'frA Stepo Jarembausko
atminimą, ^'^IndS^iGiliu aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

J Arvydas ir Kristina Rupšiai

Pagerbdami

At A Steponą Jarembauską

Pagerbdami

Af A Stepo Jarembausko
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

J Pajauta ir Jubani Pullincn

A'u’A Stepo Jarembausko
mirus, ^^L-^kGilin aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

11 Vytautas Patašius

aukojame “Mūsų Pastogei” $40.
Jurgis ir Gunda Bliokai

Pagerbdami kilnų žemaitį

A^A Steponą Jarembauską
aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Monika Martišienė, 
Viktoras Martišius ir Baiba Kalnins

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Kariuomenės Šventė Tasmanijoje
Kariuomenės Šventės ir “Lithuanian Papers” (redaktorius dr. Algimantas 

Taškūnas) 20 meti) sukakties minėjimas įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną, 3 vai. 
p. p. Vokiečių Klube Glenorchy.

Po minėjimo - vaišės.

Pamaldos Hobarte
Pirmadienį, gruodžio 11 dieną, įTasmaniją atvyksta kun. Algis Šimkus. Pamaldos 

įvyks penktadienį, gruodžio 15 dieną. 3 vai. p. p. Šv. Teresės bažnyčioje, Moonah 
priemiestyje.

Visus maloniai kviečiame atvykti į minėjimą ir į pamaldas.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

D JĮ t H JĮ V JĮ
LITHUANIAN CLUB

ATTENTION “KOVAS” PLAYERS
GEELONG SPORTS CARNIVAL REGISTRATION & INFORMATION

Lithuanian Club, Sunday 19th November, 2006, between 1.00pm - 4.00pm
All “Kovas” players that intend to participate at the Geelong Sporto Šventė 

need to register for the Sporto Šventė on this day. Please note that only financial 
members of “Kovas” Sports Club arc eligible to participate in Geelong.

Sydney Lithuanian Sports Club “Kovas”

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

www.lithuanianclub.org.au

Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus

45-tas metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 26 dieną, 2 vai. p. p. Lietuvių Klubo “Dainava”, 

16-20 Meredith Street, Bankstown. auditorijoje.
Sydnėjaus skyriaus vedėja

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS Canberros “Ramovė” Valdyba pranešti, kad Lietuvos kariuomenės 

88-ųjų metų sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 
2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Bendruomenės pirmininko Viktoro Martišiaus žodis.
4. Vaizdajuostė “Vienui vieni”.
5. Tautos Himnas
6. Helenos užkandžiai, vynas, alutis ir kavutė su pyragais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime, pagerbti 

žuvusiuosius už laisvę ir pasižiūrėti video filmą “Vienui vieni” apie partizanų 
kovas. “Ramovės” Valdyba

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos 
pranešimai

Melbourno lietuviškų organizacijų 2007 metų veiklos ir ML Klubo pietų virimo 
kalendorių sudarymas įvyks sekmad ienį, gruodžio 3 dieną, 1-30 vai. p.p. Prašome 
visų organizacijų atstovus dalyvauti.

Artėja šventės.... Kūčios
Planuojama ruošti Kūčias Melbourno Lietuvių Namuose, jeigu atsiras pakankamai 
norinčių dalyvauti. Šiais metais Kūčios yra sekmadienį, gruodžio 24 dieną, 
numatytas laikas - apie 4 vai. p.p Numatyta kaina - $20 asmeniui.
Maloniai prašome norinčius dalyvauti Kūčiose pranešti iki gruodžio 2 d. Valdybos 
sekretorei Gražinai Kymantaitei, tel.: (03) 9747 8634, mob.: 0412 486 519.

Kviečiame visus narius sekmadienį, gruodžio 3 dieną, 1.30 vai. p.p., dalyvauti 
susirinkime Bendruomenės kambary, nes bus renkami 10 atstovų, kurie atstovaus 
Melbourno Apylinkei AL B Krašto Tarybos suvažiavime, kuris įvyks per Australijos 
Lietuvių Dienas Geelong’e.

Ieško. Gimines ir artimieji ieško Sydnėjujc gyvenusio Jono Valicko ir 
anksčiau Melbourne gyvenusio Jono Černiausko. Ką nors apie juos žinantieji 
prašomi paskambinti Antanui Laukaičiui tel.: (02) 9798 0306.

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžiu 20 dieną, kad skaitytojai šventinį numeri spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 dienos! MP Redakcija

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto. 
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo 12 vai. iki 2.30 p.p. ir nuo 5 JO vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro.
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Narių dėmesiui, bilietus į iškilmingą Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava”

atidarymo pokylį,
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dienų, galite įsigyti iki lapkričio 
19 dienos. Klubo Valdyba rekomenduoja nelaukti paskutinės dienos, o 
pasirūpinti bilietais iš anksto, nes vietų skaičius 
yra ribotas, o didžioji bilietų dalis jau parduota.
Renginio pradžia 630 vai. po pietų.
PROGRAMOJE: 
iškilmingas atidarymas, vaišės, gyva muzika, 
šokiai ir dar daugiau pramogų.
Bilieto kaina vienam asmeniui - $50. Į šią kainą 
įeina trijų patiekalų vakarienė ir gėrimai*. 
Prašome vilkėti vakarinę aprangą.
Norinčius įsigyti bilietus ar užsisakyti stalus, prašome kreiptis į Klubo raštinę.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

* Nemokamais gėrimais, išskyrus stipriuosius, Klubas vaišins iki 9 vai. vakaro. 
Bilietai negrąžinami.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Metinis koncertas
įvyks sekmadienį, gruodžio 3 dieną, 2 vai. p.p., Lietuvių Klube “Dainava”, 

16-20 Meredith St., Bankstown. Bilieto kaina - $15.
Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli. Choras “Daina”

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown. NSW 1885. 
Tel.: (02)9782 0080, Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: wvnv.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donicla

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.Zclandijoje 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 - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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