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“Melbourne Cup” diena Lietuvių Sodyboje

Šių metų lapkričio 6 dieną Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Lietu
vių Sodyboje, Engadine, suruošė tradicinę “Melbourne Cup” dieną. Nuotraukoje viršuje - 
svečiai ir Lietuvių Sodybos gyventojai, pasipuošę gražiomis ir įdomiomis skrybėlėmis. 
Plačiau apie renginį skaitykite “M-K” psl. 5.

VSXB Lietuvos įvykių apžvalga
Atsidarys 
Šengeno 

erdvė
Kaip praneša 

Lietuvos radijas, 
greičiausiai jau 
nuo šio gruodžio 
pabaigos lietuviai 
galės keliauti po 
22 iš 27 ES šabų 
sausuma ir jūra be 

pasų kontrolės, o vežėjams nereikės sto
vėti eilėse. Kelionėms lėktuvu patikrini
mas turėtų bū Ii panaikintas nuo kitų me
tų kovo. Naujoms šalims, ypač Lietuvai ir 
kitoms, kurios tampa atsakingomis už 
išorinės visos ES sienos apsaugą, keliami 
griežti reikalavimai ne tik fiziškai saugant 
sienas, bet ir deramai organizuojant po
licijos bendradarbiavimą ir keitimąsi in
formacija su kitomis šalimis, vizų siste
mos patikimumą ir duomenų apsaugą.

Vienas esminių reikalavimų yra sėk
mingai prisijungti prie bendrosios kompiu
terinės duomenų bazės - Šengeno infor
macinės sistemos. Šioje sistemoje kaupia
mi duomenys apie nepageidaujamus 
asmenis, kontrabandos srautus, vogtus 
automobilius.
Kariuomenėje jau tarnavo 80,000

(ELTA). Lapkričio 12 d. privalomąją 
pradinę karo tarnybą baigė 80-tūkstantasis 
atkurtos Lietuvos kariuomenės šauktinis. 
Lietuvos kariuomenė formuojama šauk
tinių ir profesinės tarnybos karių pagrin
du. 1991 m. tarnauti pakviesti pirmieji 
atkurtos Lietuvos kariuomenės šauktiniai. 
Tais metais tarnybą atliko 1,813 vaikinų. 
Nuo to laiko daugiausia jų, 6,813, tarnavo 
1992 metais. Iki 2003 m. jaunuoliai tarna
vo Krašto apsaugos daliniuose ir Vidaus 
tarnybos pulkuose. Nuo 2003 m. visi jau

nuoliai tarnauja tik Krašto apsaugos da
liniuose, o jų skaičius nuolat mažinamas. 
Planuojama, kad 2008 metais bus pakvies
ta 1,600 šauktinių.

Į privalomąją karinę tarnybą šaukiami 
19-26 metų jaunuoliai. Tarnyba trunka 12 
mėnesių. Taip pat jaunuoliai turi galimybę 
atlikti 18 mėn. trukmės alternatyviąją tar
nybą. Nuo 2000 m. tokią tarnybą atlikti 
pageidavo 28 jaunuoliai. Šiuo metu Lietu
voje pradėtos diskusijos dėl perėjimo prie 
profesinės kariuomenės, kurioje tarnautų 
vien profesinės karo tarnybos kariai, 
modelio.

Kas patikimas, kas ne
(ELTA). Spalio mėnesį Lietuvos gy

ventojai labiausiai pasitikėjo Lietuvos 
banku. Šitaip pasisakė 67% “Baltijos tyri
mų” apklausos dalyvių. Dviem procentais 
nuo jos atsiliko Bažnyčia - pelniusi 65% 
teigiamų vertinimų. Taip pat buvo pasi
tikima “Sodra” - 64% respondentų ją ver
tino palankiai. Konstituciniu Teismu - 
62%, krašto apsauga - 61% ir Lietuvos 
žiniasklaida - 52%. Dar keturiomis insti
tucijomis Lietuvos gyventojai kiek labiau 
pasitikėjo, nei nepasitikėjo - tai Preziden
to tarnyba, komerciniai bankai. Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba ir Valstybės 
kontrolė.

Kaip ir anksčiau, labiausiai buvo nepa
sitikima Seimu. Tautos išrinktaisiais ne
pasitikėjo trys iš keturių apklaustųjų - 
74%. Nepatikimomis institucijomis įvar
dintos ir Vyriausybė - 63% neigiamų 
atsiliepimų, teismai - 56%, policija - 55% 
ir muitinės-53 %.

Ką rinktų į Seimą?
“Baltijos tyrimų” duomenimis, jeigu 

rytoj vyktų Seimo rinkimai, didžiausio 
palaikymo sulauktų Tėvynės sąjunga

Nukelta į 2 psL

Kaunas ieško geradarių
Kauno miesto savivaldybei jau siūlo

mos kandidatūros gauti stiklinę “Gerumo 
plytą”. Pasak šio apdovanojimo suma
nytojo, buvusio Kauno mero Eriko Ta
mašausko, tai - padėka už gražius poel
gius, išskirtinius darbus, kurių pinigais 
neįvertinsi. Tai - dovana, kurios gali tikė
tis tas, kas kitam ištiesė pagalbos ranką, 
kas dalijasi širdies šiluma ir gerumu. “Stik
linė “Genimo plyta” - ne smurto, bet kū
rybos ir statybos priemonė. Iš tokių skaid
rių plytų, - sako idėjos autorius, - nuo pat 
2001-ųjų mes statome simbolinį Gerumo 
miestą. Nes tokį ir norime matyti savąjį 
Kauną”.

Per šešetą tradicijos gyvavimo metų jau 
išdalinta apie pusantro šimto stiklinių 
apdovanojimų. Ne vien kauniečiams, bet 
ir užsienio valstybių piliečiams, kurie Kau
ne daro gerus darbus: dirba savanoriais.

Lietuvos jubiliejui reikia istorinio filmo
Per visą nepriklausomos Lietuvos 

gyvavimo laikotarpį - nei tarpukariu, nei 
per pastaruosius 17 metų - nebuvo sukur
tas nė vienas istorinis vaidybinis pilna
metražis filmas. Ir artimiausiu metu gali 
tekti pasitenkinti Hollywoodo ar Rusijos 
režisierių produkcija, nes pati Lietuva to
kio savo tautos istorinio filmo kūrimą 
vilkina.

Pasak Kultūros ministerijos sek
retoriaus Juozo Širvinsko, pagrindinė 
kliūtis, stabdanti šio sumanymo įgyven
dinimą. - pinigų stygius.

“Puikiai žinote, kad istorinis filmas - 
labai brangus projektas. Jam 2-3 mln. litų 
tikrai neužtektų, o daugiau pinigų netu
rime. Be to, dar galutinai nenuspręsta, ko
kį filmą statysime - apie Margirį ar apie 
Žalgirio kautynes”, - spaudai sakė J. Šir- 
vinskas. Anot jo, pirmo pastatymas kai
nuotų 8-9 mln. Lt., antro - per 17 mln. Lt.

Tačiau viltis pamatyti lietuvišką isto
rinę juostą nušvito Lietuvai rengiantis 
paminėti savo vardo tūkstantmetį. Jubi
liejaus programoje numatyta sukurti ir

Skatina tremtinius sugrįžti Lietuvon
(BNS) Ministrų kabinetas posėdyje 

pritarė, kad būtų pratęstas Politinių kali
nių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrį
žimo į Lietuvą programos vykdymas. Šios 
programos tikslas - teikti valstybės para
mą grįžtantiems asmenims ir jų šeimoms, 
padengiant persikėlimo išlaidas, nuomo- 
jant gyvenamąsias patalpas, remiant kitas 
socialinės integracijos priemones.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos 
tarnyba, pratęsiant programą siekiama 
užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai ir asme
nys, išsaugoję teisę į Lietuvos pilietybę, su 
savo šeimos nariais grįžtantys ar grįžę po 
1990 metų kovo 11 dienos nuolat gyventi 
į Lietuvą iš buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijos, galėtų pasinaudoti savo teisę 
gauti valstybės paramą.

Grįžtančių asmenų šeimų prašymai įra
šyti į grįžtančių asmenų sąrašus buvo 
priimami tik iki 2005 m. gruodžio 31 d., 
todėl nemažai norinčių grįžti asmenų šei
mos neteko galimybės pateikti prašymus ir 

remia neįgaliuosius ar skurstančiuosius. 
Apdovanotų žmonių yra dar daugiau, nes 
kai kas šias stiklines dovanas atsiėmė po
romis ar ištisais kolektyvais.

Pagal apdovanojimo nuostatus šiemet 
numatoma įteikti 25 “Gerumo plytas”. 
Kauno meras gali siūlyti tik penkias iš 
visų kandidatūrų. Dešimt - siūlo visuome
ninės organizacijos, dar tiek pat - joms 
nepriklausantys kauniečiai. Valstybės tar
nautojai ir politikai pretenduoti į šį apdova
nojimą negali, net jei kas nors pasiūlo juos 
apdovanoti.

Šių metų gruodžio pabaigoje miesto 
Rotušėje vyksiančioje tradicinėje Genimo 
šventėje stiklines “Genimo plytas” žmo
nėms, kuriuos galima vadinti gerumo am
basadoriais, įteiks meras Andrius Kupčins
kas. Geradarių pavardės bus tradiciškai 
įrašytos į miesto garbės knygą. □ 

istorinį lietuvišką kino filmą. Konkursui 
buvo pateikti dešimties režisierių filmų 
projektai Geriausiai įvertinti Šarūno Bar
to projektas “Margiris” ir Raimondo Ba- 
nionio “Broliai veikė Europą”.

“Š.Barto filmo “Margiris” scenarijus 
labai šiuolaikiškas. Vaizduojama ne tik 
Pilėnų gynyba, bet ir šiuolaikinio pasau
lio garbės gynimas. “Margiryje” keliamos 
universalesnės idėjos, todėl jis galėtų būti 
įdomus ne tik Lietuvos žiūrovams”, - teigė 
kino kritikas S. Valiulis.

R.Banionio projekto “Broliai veikė 
Europą” pagrindinis akcentas -1410 me
tais vykęs Žalgirio mūšis. “Tai filmas apie 
pusbrolių Jogailos ir Vytauto santykių 
raidą, kurių centre - Žalgirio mūšis. Šia
me kūrinyje karalius Jogaila joks pikta
darys”, - kalbėjo kino kritikas.

Deja, pasak jo, filmo scenarijaus, kuris 
be ilgų diskusijų būtų priimtas komisi
jos, neatsirado. “Teko balsuoti už tuos, 
kuriuos dar galima išplėtoti. Tokio sce
narijaus, kuriam tik klok pinigus ant sta
lo ir kurk, nebuvo”, - sakė S.Valiulis. □ 

gauti paramą apsirūpinant būstu Lietuvo
je. Dabar nutarta pratęsti šį terminą iki 
2009 metų gruodžio 31 dienos.

Šių metų pradžioje savivaldybių sąra
šuose buvo įregistruota 491 grįžtančių 
asmenų šeima. Planuojama, kad 2008 m. 
pradžioje, kai savivaldybės už 2007 m. 
skirtas lėšas įgys butus bei juos išnuomos 
grįžtantiems asmenims ir patikslins grįž
tančių asmenų sąrašus, savivaldybių grįž
tančių asmenų sąrašuose liks įregistruota 
370šeimų, kurios neaprūpintos gyvenamo
siomis patalpomis. Per 2008-2012 metus 
už beveik 60 mln. litų, skirtų iš valstybės 
biudžeto, bus Įsigyta ir išnuomota 370 butų. 
Grįžtančių asmenų socialinei integracijai 
bus panaudota apie 6 mln. litų.

Per visą Politinių kalinių ir tremtinių 
bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 
programos įgyvendinimo laikotarpį (16 
metų) būstu aprūpinta ir socialinė parama 
suteikta daugiau nei 1800 grįžtančių as
menų šeimų, skiriant per 83 mln. litų. □
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pffi“ Trumpai iš visur Karių stovyklą Afganistane rengė Lietuvos firima

♦ Lapkričio 11 
d. per audrą Juo
dojoje jūroje prie 
Kerčės uosto pu
siau skilo rusų 
tanklaivis, išlie
damas j jūrą apie 
1300 tonų naftos. 
Audros metu nu
skendo dar 4 pre
kiniai laivai, o 6 

laivai buvo užnešti ant pakrantės uolų.
♦ Lapkričio 12 d. Rusijos užsienio žval
gybos tarnyba suruošė vaišes pagerbti 
KGB pulkininką George Blake, įteikda
ma jam Draugystės ordiną. Vienas iš gar
siausių KGB šnipų George Blake dirbo 
MI6 (D. Britanijos žvalgyboje) iki 1961 m. 
išduodamas visas paslaptis rusams. Su
gautas ir kalinamas 1966 m. jis iš kalėji
mo Londone sensacingai pabėgo j Sovietų 
Sąjungą.
♦'Lapkričio 12 d. Elizabeth Cosson, 48 

■ 'mėtų amžiaus brigados generole Australi- 
j'6š kariuomenėje buvo pakelta į generolo 

įjji'ajoro laipsnį. Tai pirmoji moteris, 
pasiekusi šį laipsnį Australijos karinėse 
pajėgose.
♦ Lapkričio 12 d. Ispanijos valstybinė 
biblioteka atgavo 10 senų retų žemėlapių 
iš 15 žemėlapių, kurious istorijos tyri
nėtojas Cesar Gomez Rivero buvo slapta 
iškirpęs iš senų bibliotekoje saugomų XV 
- XVI a. leidinių. Rivero suimtas Argen
tinoje, ten atgauti 8 žemėlapiai, du buvo 
atrasti New York’e, gi biblioteka dar lau
kia vieno žemėlapio, surasto Sydnėjuje, 
Australijoje.
♦ Lapkričio 12 d. Gazos mieste demons
travo kelių šimtų tūkstančių žmonių 
minia, prisimindama Fatah steigėjo Yasser 
Arafat trečiąsias mirties metines. Hamas 
policija susidūrė su minia, nušovė 7

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
(konservatoriai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, krikščioniškieji demokratai). 
Juos paremtų daugiau nei 13% Lietuvos 
gyventojų-3% daugiau nei prieš mėnesį.

Pirmą kartą per pastaruosius keletą 
metų konservatoriai pagal populiarumą 
aplenkė iki tol pirmavusią Lietuvos so
cialdemokratų partiją. Per mėnesį nuo rug
sėjo apklausos šios partijos palaikymas 
sumažėjo 4%.

Už Artūro Paulausko Naująją sąjungą 
(socialliberalus) ketino balsuoti 7% rin
kėjų. Viktor Uspaskich’o sukurtą Darbo 
partiją spalį būtų pasirinkę beveik 7% 
rinkėjų -1 % daugiau nei rugsėjį. Rolando 
Pakso partiją “Tvarka ir teisingumas (li
beralai demokratai)” paremtų taip pat be
veik 7% rinkėjų.

V. Uspaskich vėl kaip partijos 
lyderis?

Kaip rašo “Respublika”, neseniai iš Ru
sijos grįžęs Viktor Uspaskich nepraran
da aukštų reitingų savo partijoje. Kėdai
niuose vykusiame Darbo partijos tarybos 
posėdyje jis buvo pasiūlytas kaip vienin
telis tinkamas kandidatas į partijos vado
vo postą. “Nežinau, kiek dar bus kandi
datų, tačiau V.Uspaskich yra vienas iš rea
liausių ir tinkamiausių”, - kalbėjo partijos 

1 Veikėja Loreta Graužinienė. Pats V.Uspas
kich “Respublikai” teigė, kad jokios ini
ciatyvos dėl vadovo posto nesiėmė. Ta- 

Yifiu, pasak jo, “partija turi gyvuoti, būti ma- 
(Uoiita ir veikli. Sieksime Lietuvą padaryti 
■ ■ demokratiška valstybe, iš kurios žmonėms 

nesinorės išvažiuoti, kuri bus naudinga sa
vo piliečiams. Nes socialdemokratai ir 
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žmones, sužeidė 85 ir suėmė apie 450.
♦ Lapkričio 15 dieną ciklonas Sidr nu
siaubė Bangladešo pietvakarių pakran
tės sritis. 240 kilometrų per valandą grei
čio vėjai sugriovė keliasdešimt tūkstan
čių namų, atkirto kelius. Žuvo bent 2200 
žmonių, virš milijono turėjo palikti savo 
gyvenvietes.
♦ Specialus Jungtinių Tautų komitetas 
po karštų debatų priėmė rekomendaciją, 
kad visame pasaulyje būtų sustabdytas 
mirties bausmių vykdymas. Nutarimas 
priimtas 99 balsais prieš 52, o 33 susilai
kius. Prieš nutarimą ypač priešinosi mu
sulmonų kraštai, Kinija ir JAV. Nutarimą 
artimoje ateityje svarstys Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja.
♦ Lapkričio 15 d. vidurnaktį pasibaigė 
Pakistano parlamento kadencija ir pasi
traukė Shaukat Aziz vadovaujamas mi
nistrų kabinetas. Lapkričio 16 d. prezi
dentas Pervez Musharraf prisaikdino jo 
paskirtą laikiną min. pirmininką Mo- 
hammedmian Soomro, kuris eis pareigas 
iki parlamento rinkimų sausio mėnesio 
pradžioje.
Prezidentas vis dar tebeina ir kariuomenės 
vado pareigas. Opozicijos lyderei Benazir 
Bhutto nuimtas savaitę trukęs namų 
areštas.
♦ Lapkričio 17 dieną į Pakistaną atskri
dęs JAV užsienio reikalų viceministras 
John Negroponte nepajėgė įtikinti 
prezidento Pervez Musharraf atšaukti 
ypatingo stovio krašte ir iš arešto paleisti 
tūkstančius kalinamų opozicijos veikėjų.
♦ Lapkričio 18 dieną iš Japonijos iš
plaukė banginių žūklės laivynas.
Japonai yra numatę medžioti banginius 
Antarktikos vandenyse, į pietvakarius nuo 
Australijos, nekreipdami dėmesio į Aus
tralijos paskelbtą banginių draustinį prie 
Australijos Antarktikos teritorijos. □ 

konservatoriai ją pavertė tokia, iš kurios 
gyventojai masiškai bėga”.
Paminklas dainininkui Dolskiui

Kauno Laisvės alėjoje, šalia buvusio res
torano “Metropolis”, skambant jausmin
goms kalboms ir plojimams buvo atideng
ta žymaus tarpukario restoranų estrados 
dainininko Danieliaus Dolskio skulptūra. 
Bronzinę 1.75 m aukščio skulptūrą sukū
rė skulptorius Romas Kvintas. Kalbėjusie
ji tikino, jog tai yra išskirtinis įvykis Lietu
vos kultūrai ir kad nuo D.Dolskio skulp
tūros prasidės taip ilgai lauktas Laisvės 
alėjos atgimimas.

D.Dolskio skulptūrai Kaune pritarė ne 
visi. Iškilmių metu grupelė kauniečių pla
katais išreiškė protestą prieš tokį suma
nymą. Vienas šios grupelės narių sakė ma
nąs, kad D.Dolskiui skiriama per daug 
dėmesio ir garbės. “Kodėl tikram lietu
viui Antanui Šabaniauskui tokio pamink
lo nepastatė?”- piktinosi vyriškis.

Anglijoje - lietuvių daktarų 
draugija

Didž. Britanijoje dirbantys lietuviai 
gydytojai buriasi į draugiją. Sausio 19 d. 
Lietuvos ambasadoje kviečiamas gydytojų 
susitikimas, kurio metu vyks apvalaus sta
lo diskusija tema: „Lietuvių gydytojų, dir
bančių Jungtinėje Karalystėje patirtis, 
interesai ir sąveika su Tėvyne“. Tokios or
ganizacijos poreikį lemia didėjantis Ang
lijoje dirbančių medikų iš I Jetuvos skai
čius bei būtinybė palaikyti tarpusavio ryšius. 
Be to, naujai kuriama organizacija ketina 
prisidėti ir prie sveikatos sistemos prob
lemų sprendimo Lietuvoje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGJTICir“Benuudinai”.

(ELTA). Lietuvos vadovaujamai Goro 
provincijos atkūrimo grupei (PAG) Af
ganistane karinę stovyklą įrengė lietu
viška firma įrengė “Eisis”. Tai pirmasis 
tokio pobūdžio projektas tiek Lietuvos 
verslui, tiek Lietuvos kariuomenei. Jo ver
tė -15 mln. litų.

“Eisis” patiekta ir sumontuota įranga 
pakeitė dvejus metus stovyklą aptarna
vusios JAV bendrovės Kellogg Brown 
Root įrengimus. Pagal balandį pasirašytą 
sutartį su Lietuvos kariuomene, PAG mi
sijoje tarnaujantiems kariams ir civiliams 
Lietuvos bendrovė įrengė konteinerinius 
gyvenamuosius ir biuro pastatus, lauko li
goninę, skalbyklą, sandėliavimo kontei
nerius, maisto šaldytuvus ir šaldiklius, van
dens valymo įrangą, kuro talpyklas ir iš
pilstymo įrangą, elektros generatorių. Sto
vykloje įrengtas elektros tinklas, vandens 
ir kanalizacijos sistemos. Įranga atvežta iš 
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos 
ir Kinijos.

Pasak “Eisis” atstovo, šis pirmasis 
įmonės įgyvendintas karinės inžinerinės 
infrastruktūros projektas buvo didelis iš
šūkis. “Įrangai buvo keliami specifiniai ir 
griežti reikalavimai, pavyzdžiui, ji turėjo 
būti pritaikyta darbui aukštikalnėse, at
laikyti didelius temperatūros svyravimus, 
taip pat stiprų vėją, dulkes”. Pasak jo, 
rengiant stovyklą labai spaudė laikas dėl 
artėjančios žiemos - arba viską reikėjo 
spėti atvežti ir įrengti iki spalio, arba lauk
ti pavasario, nes žiemą ką nors pristatyti 
sunkiai pravažiuojamais Goro keliais 
neįmanoma.

“Eisis” žada ir toliau bendradarbiauti 
su Lietuvos kariuomene įgyvendinant ka-

Gen. Jonas Kronkaitis pasitraukė is tyrimai 
komisijos

Iš Premjero Gedimino Kirkilo sudary
tos darbo grupės valstybės saugumo ka
rininko Vytauto Pociūno žūties aplinky
bėms Baltarusijoje ištirti, protestuoda
mas prieš jos neveiklumą, psitraukė buvęs 
kariuomenė vadas atsargos generolas Jo
nas Kronkaitis (Lietuvon grįžęs buvęs 
JAV lietuvis).

“Pasitraukimo priežastis labai papras
ta - komisija nieko neatliko iki šiol ir to
liau nieko neveikia. Jau kelias savaites 
mes nė karto nebuvome susirinkę. Suda
romas įspūdis, kad rimtai dirbame, tačiau 
komisijoje iš tikrųjų nieko nevyksta. Man 
yra nepriimtina, kad taip nevertintume 
žuvusio žmogaus atminimo”, - spaudai 
sakė J. Kronkaitis.

Komisija suformulavo ir išsiuntė klau
simus Užsienio reikalų ministerijai bei 
Valstybės saugumo departamentui (VSD). 
Generolas J. Kronkaitis jų pateikė aštuo
nis. Komisija dar laukia atsakymų.

Vienas J. Kronkaičio klausimų - kodėl 
buvęs VSD generalinis direktorius Arvy
das ir jo pavadiuotojas davė nurodymą VSD 
pareigūnui skleisti Seimo nariams mela
gingą informaciją apie Vytauto Pociūno 
žūties aplinkybes? Kitas iš 8 klausimų - 
kodėl Prezidentas Valdas Adamkus atsi
sakė susitikti su parlamentinį tyrimą vyk
džiusio Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto nariais, kai jie to prašė?

ELTA primena, kad rugpjūčio 17-ąją 
Premjero sudarytoje darbo grupėje, turin

Mokslo premijos - trims užsienio lietuviams
Lapkričio 21 d. Vilniuje pirmą kartą 

bus įteikiamos mokslo premijos (13,000 
litų) užsienio lietuviams mokslininkams.

Premija už pasiekimus humanitarinių 
ir socialinių mokslų srityje bus įteikta 
Ohio (JAV) universiteto profesoriui filo
sofui Algiui Mickūnui.

Premija už pasiekimus fizinių, biome- 
dicinos ir tiksliųjų mokslų srityse paskirta

Lietnvių karių stovykla Afganistane.

rinės inžinerinės infrastruktūros projektktus. 
“Taip pat ketiname eiti į tarptautinę ę šios 
srities rinką - dalyvauti panašiuose projojek- 
tuose kitose šalyse”, - teigia įmonės atstotovas.

“Eisis” įmonių grupė yra viena didžižiau- 
sių įrangos tiekėjų Lietuvos kariuomentvei- 
aprūpina radijo ryšio priemonėmis, infnfor- 
macinių technologijų ir telekomunikacacįjų 
įranga, inžinerine infrastruktūra. “EBlsis” 
taip pat yra sukūręs ir Lietuvos kaririuo- 
menės naudojamą taktinę automatiz.u.vioto 
valdymo ir vadovavimo informacinoę si
stemą TAVVIS, kitas kompiuterizui/olas 
sistemas. UAB “Eisis” priklauso “Ellsis” 
įmonių grupei, vienai didžiausių ITT, celek- 
tronikos ir inžinerinių sistemų bendrrovių 
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Grrupė 
dirba Lietuvos, Europos Sąjungos, Rusiijps 
ir kitų NVS šalių rinkose. Veiklą “Eisis” 
pradėjo 1991 m.

“Eisis” įmonių grupės pajamos 20006 m. 
išaugo beveik 30% ir viršijo 78 mln. i. Lt. 
Grupės įmonėse dirba per 200 aukkštos 
kvalifikacijos darbuotojų. LGI1TIC

Generolas Jonas Kronkaitis.

čiai ištirti V. Pociūno žūties aplinkybeaes, be 
darbo grupės vadovo “Naujasis žididinys- 
’’Aidai” redaktoriaus V. Ališausko, dtdabar 
yra curoparlamentarai Vytautas Landslsber- 
gis ir Aloyzas Sakalas, užsienio reilikalų 
ministras Petras Vaitiekūnas, užsieenio 
reikalų ministro patarėjas, buvęs VSD> va
dovas Jurgis Jurgelis. Prezidentas V Addam- 
kus iš pradžių palaikė Premjero idėjąą su
daryti komisiją ir net palaimino savoo pa
tarėjo dalyvavimą jos veikloje, tačiamu po 
kelių dienų prezidentūra atšaukė V. Adsdam- 
kaus patarėjų nacionalinio saugumo kl klau
simais Mindaugą I ,adigą. Iš darbo gnųrupės 
pasitraukus Gen. prokuratūros atstostovui 
Gintarui Jasaičiui į ją nutarta nebekvieviesti 
ir VSD vadovo Povilo Malakausko. □

Columbia (JAV) universiteto profesorioriui 
aviacinės ir kosminės inžinerijos speciecia- 
listui Rimui Vaičaičiui.

Už mokslo patirties, pasiekimų sklsklai- 
dą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienienio 
šalių plėtojimą bus apdovanotas brandtnduo- 
lio fizikos specialistas, Prancūzijos atontomi- 
nės energetikos komisariato CEA moksbkslo 
darbuotojas Danas Ridikas. I □
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Bendruomenės baruose
Susitikimas su Atstovų Rūmų pirmininku

Gavau kvietimą rugsėjo 18 dieną da
lyvauti Viktorijos Diplomatų Korpuso ir 
bendruomenių atstovų susitikime su 
Atstovų Rūmų pirmininku (The Speaker 
of the House of Representatives) The 
Honourable David Hawker MR The Hon 
David Hawker yra 27-tasis, užimantis šią 
poziciją.

Priėmimas įvyko Speaker’s Suite. 4 
Treasury Place, Melbourne. Dalyvavau kaip 
Australijos Lietuvių Bendruomenės at
stovė. Tarp kitų konsulų, priėmime daly
vavo ir LR Garbės generalinis konsulas 
Viktorijai ir Tasmanijai Andrius Žilinskas.

Savo kalboje The Hon David Hawker 
pasakė, kad kambariai, kuriuose mus 
priėmė, kadaise buvo Australijos Federa
linio Parlamento “Speaker” kambariai. 
Prieš tai, kai Canberra tapo Australijos 
sostine, Federalinis Parlamentas rinkda
vosi Melbourne. Šis priėmimas buvo vie
nas iš daugelio susitikimų ir informacijos

“Ship Reunion” ir imigrantai (dypukai)
Birutė Prašmutaitė

“Ship Reunion” - taip pavadinti du su
sitikimai, kuriuos rugsėjo 30 dieną suruo
šė Viktorijos Imigracijos Muziejus. Tą 
dieną į pirmą renginį buvo sukviesti žmo
nės, kurie prieš 60 metų atplaukė į 
Australiją kaip “displaced persons”. Imig
racijos Muziejus paminėjo 60 metų jubi
liejų nuo pirmų emigrantų iš Europos 
atvykimo į Australiją po Antrojo pasau
linio karo. Paskaitininkas Peter Plowman 
- laivų žinovas, parašęs knygą “Australian 
Migrant Ships 1946-1977”. Muziejus 
tokius susitikimus ruošia jau septintą kar
tą, taip bandydamas surinkti žmonių 
prisiminimus apie svarbią Australijos 
imigracijos istorijos dalį.

1945 m. Australijoje gyveno apie 7 
milijonus žmonių. 1945 m. rugpjūčio 2 
dieną Arthur Caldwell MP pasakė savo 
pirmą kalbą Australijos Parlamentare kaip 
pirmasis Imigracijos Ministras. Po Antrojo 
pasaulinio karo ir prieš pirmą imigrantų 
transportą buvo vienas laivas (1946 metais) 
“Misr”, kuris vežė šeimas iš Kipro ir Egip
to. Šie keliautojai turėjo patys susimokėti 
už kelionę ir jie vyko į Australiją susijungti 
su šeimos nariais, kurie emigravo j Aus
traliją prieš karą. Prasidėjęs karas neleido 
šeimos nariams nuvykti pas juos. Tuomet 
buvo visiškai kitoks laivu keliaujančių 
kelionės tikslas palyginus su pirmaisiais 
dypukų transportais.

1947 m. liepos 21 d. ministras Arthur 
Calwcll MP pasirašė su International 
Refugee Organisation sutartį, pagal kurią 
kasmet Australija priims 12,000 dypukų iš 
karo išblaškytos Europos. Nemažai iš jų 
buvo pabėgėliai iš okupuotų kraštų, kai jų 

Nuotraukoje - keturios Sažcnių kartos. Is kairės: Marija Sažc- 
nienė, anūkė Lara, proanūkas John ir dukra Rasa.

pasikeitimų renginių, per kurios jis bando 
supažindinti bendruomenių atstovus su 
“The Speaker” vaidmeniu Australijos po
litiniame gyvenime. Priėmimo dalyviams 
jis įteikė po knygutę “The Speaker of the 
House of Representatives”.

Trumpame pasikalbėjime su The Hon 
David Hawker MP, paminėjau, kad šiais 
metais švenčiame 60 metų nuo pirmo 
transporto, kai lietuviai, latviai ir estai bu
vo priimti j Australiją kaip “displaced 
persons”. Taip pat susitikau su JAV, Fiji, 
Didžiosios Britanijos ir Lenkijos konsu
lais ir atstovu iš Senegalo, kartu su buvusiu 
parlamentaru The Hon Michael JR Mac- 
Kellar. Pastarasis yra National Ageing 
Research Instituto prezidentas ir dar ma
loniai prisiminė susitikimus su Melbour
ne lietuviais bei tuometiniu ALB pirmi
ninku Albinu Pocium ir su “Captive 
Nations” atstovais.

Birutė I’rašmutaitė

kraštus užėmė Raudonoji armija. O ką 
bekalbėti apie trėmimus į Sibirą ir taigą. 
Australijos valdžios nutarimas priimti ka
ro pabėgėlius buvo labai svarbus pasikei
timas iki tol buvusioje “White Australia 
Policy”. Tačiau pirmo transporto atvy
kėliai buvo priimti kaip žmonės, kurie 
panašūs į britus. Pats ministras Arthur 
Calwell MP nuvyko į Europą ieškoti 
tinkamų žmonių Australijai. Pirmuoju 
transportu atvyko 843 estai, latviai ir 
lietuviai. Daugiausia buvo lietuvių - ir vy
rų, nes Australijai reikėjo darbo jėgos. 
Kelionė laivu buvo nemokama, tačiau 
kiekvienas turėjo dvejus metus atidirbti 
valdžios paskirtuose darbuose.

Kodėl laivo kelionės vadinosi pirmo, 
antro transporto ir 1.1.? Peter Plowman 
pasakojo, kad buvo apie 15 laivų, pava
dintų ‘The Generals”, kurie gabeno dypu- 
kus po karo iš Europos į Australiją. Tie 
laivai, buvo pastatyti Amerikoje. Iš pre- 
kinių/krovininių laivų buvo perdirbti 
tinkamais gabenti žmones. Tie laivai buvo 
“cargo transport ships”, todėl ir buvo 
pavadinti transporto laivai. Laivai buvo 
pasamdyti tik su kapitonu, laivo parei
gūnais, inžinieriais ir eiliniais jūririnkais. 
Patys keliautojai turėjo susiorganizuoti ir 
pasirūpinti maisto virimu, kambarių va
lymu, net medicinine pagalba. Vyrai ir 
moterys miegojo ant gultų (bunks) at
skirose laivo dalyse.

Peter Plowman rodė įvairių laivų 
skaidres ir pasakojo tų laivų istorijas bei 
įdomesnius kelionės įvykius. Po to visi 
dalyviai buvo praprašyti papasakoti savo 
prisiminimus, kad galėtų juos panaudoti 
ruošiamame filme. Prie to prisidėjo ir lie
tuviai. Iš 1947 m. lapkričio mėnesį Aus-

traliją pasiekusio 
pirmo laivo “Gene
ral Heintzelmann”, 
Petro Baltučio pa
skatinti, susitikime 
dalyvavo penki lie
tuviai vyrai.

Susitikime da
lyvavo žmonės iš 
įvairių laivų, ne tik 
“The Generals”. Iš 
lietuvių dalyvavo 
Pranas Repšys, ku
ris atplaukė į Aus
traliją laivu 
“Skaugam”. Jis pa
sakojo, kaip kapi
tono paprašyti, jis ir 
Viktoras Simanke- 
vičius ant laivo ka-

Nuotraukoje iš kairės: LR Garbės generalinis konsulas Melbourne Andrius Žilinskas, 
The lion David Hawker MR T he Hon Michael MacKellar ir ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Birutė Prašmutaitė.

mino uždažė Nor
vegijos laivo kompa
nijos “logo”. Šis dar
bas truko jiems ištisą 
savaitę. Jis dar prisi
minė, kaip užlipus 
ant stalažų jiems 
pasisekė pamatyti pi
ramides, kai laivas 
perplaukė Suezo 
kanalą. Atvykus į 
Australiją kapitonas 
abiems dažytojams 
įteikė po penkis 
svarus. Tais laikais, tai 
buvo didelis pinigas.

Būtų labai įdomu 
paskaityti įvairių lai
vų transportų dalyvių prisiminimus mū
sų lietuviškoje spaudoje, ypač kad šiais 
metais švenčiame 60 metų jubiliejų nuo 
pirmojo transporto atvykimo 1947 metais. 
Kviečiu skaitytojus pasidalinti savo 
mintimis ir įspūdžiais per spaudą ir lie
tuviškas radijo valandėles. Tai svarbi 
Australijos ir Australijos lietuvių istori
jos dalis. Lietuvių geras elgesys ir darbštu
mas, atvykus į Australiją, parodė valdžiai 
ir Australijos gyventojams, kad galima ir 
toliau atgabenti j Australiją naujus gyven
tojus. Per vieną mėnesį - 1950 metų 
gruodžio mėnesį - į Australiją atplaukė 
dešimt laivų ir apie 10,000 dypukų.

Pamatę, kokie geri darbininkai tie 
“nauji australai”, gana greitai leista ir 
šeimoms atvykti į Australiją. Vienas iš 
tokių pavyzdžių buvo Saženių šeima.

Rugsėjo 30 dieną, po pietų, įvyko an
tras Imigracijos Muziejaus suruoštas 
susitikimas. Tai - “Sitmar Line” laivu, at
plaukusiu 1948 metais. Sitmar “Wooster 
Victory” laivu į Australiją atvyko 883 
imigrantai, įskaitant Joną ir Mariją Saže- 
nius su maža dukryte Rasa. Popietėje da
lyvavo keturių kartų Sažcnių šeimos at
stovai. Tai - Marija Sažcnienė su dukra 
Rasa, anūkė Lara su proanūkėliu John. 
Laivas išvyko iš Genoa uosto Italijoje 1948 
metų rugpjūčio 8 dieną ir atplaukė į Syd- 
nėjų rugsėjo 6 dieną. Visi buvo nuvežti į 
Bathurst stovyklą prieš išskirstant dar
bams.

Marija Sažcnienė turėjo su savim laivo 
leidinį, kuriame buvo išvardinti visi laivo 
keleiviai, ir kelias senas laivo “Wooster 
Victory” nuotraukas, įskaitant vieną 
Sydnėjaus uoste, kur matosi Sydney 
Harbour Bridge.

Imigrantų stovyklos Bonegilloje, 
Bathurst’e ir kitur priėmė naujus atvykė
lius, kurie iš ten buvo išskirstyti įvairiems 
darbams po visą Australiją.

Susitikimo metu įteikiau Viktorijos 
Imigracijos Muziejui kopiją laiško, gau
to iš Department of Labour and National 
Service, Commonwealth Employment

Pirmojo transporto (1947) imigrantai. Pirmoje eilėje iš kai
rės: A. Gustaitis, (R. Čelnienė), Rastutis, J. Leknius ir Petras 
Baltulis. Antroje eilėje iš dešinės: V. Savickas.

Service. Laiškas parašytas Bonegilloje 
1948 sausio 14 dieną estui Arno Siinmaa, 
pristatant jį kaip kapitoną, kuris turėjo 
keliauti ir būti atsakingas už 48 “displaced 
persons”, kurie keliavo iš Bonegillos per 
Melbourną Įsidarbinti State Electricity 
Commission (SEC) Brown Cloąl Yalloum. 
Kartu su laišku buvo sąrašas 48 vyrų, jų 
vardai, pavardės, gimimo datos. Jų tarpe 
yra ir mano tėvas Karolis Prašmutas.

Kiti lietuviai buvo: Abaravičius, Vin- 
cius-Kazys; Baumanas, Albertas; Juška - 
Albinas ir Jonas; Paškevičius, Juozas; 
Peteraitis, Juozas; Petniūnas, Pranas; 
Petrauskas, Stasys; Petronis, Mykolas; 
Petrulis, Pranas; Plečkaitis, Julius; 
Pleškūnas, Viktoras; Pieta, Jonas; Povi
laitis, Vaclovas; Pranauskas, Antanas; 
Ragauskas, Alfonsas; Rasinskas - Juozas ir 
Kazys; Remeika, Pranas; Ribačiauskas, 
Vincas; Sakalauskas, Vytautas; Sama- 
tauskas, Vincas; Savickas, Valdas; Šedui
kis, Pranas; Sereikis, Pranas; Šeštokas, 
Juozas; Seža, Albinas; Šilainis, Juozas; 
Siminavičius, Augustinas; Simniškis, 
Vytautas; Šimonėlis, Norbertas; Sinke
vičius, Vincas; Vabalas, Jonas; ir Vaitaitis, 
Arvydas.

Laišką ir sąrašą šiais metais gavau iš 
Juozo Šeštoko sūnaus Josef (Joe) Šeš
tokas. Joe Šeštokas gyvena Sale ir yra 
Sale policijos stoties Senior Sergeant, 
Officer in Charge. Joe Šeštokas pažadėjo 
savo a.a. tėvui aprašyti savo tėvo ir rajono 
imigrantų istoriją ir tam niošiasi.

Estas Arno Siinmaa daryra gyvas. Joe 
Šeštokas su juo ne kartą kalbėjosi apie 
pirmuosius gyvenimo metus Australijos 
žemyne. Kas domisi šios knygos ruoši
mu arba turi prisiminimų iš Moe, Yallourn 
ir rajonų, pršsau kreiptis j Joe Šeštoką 
elektroniniu paštu: . :

joscf.scstokas@police.vic.gov.au
Malonu buvo sužinoti, kad Joe Šeš

tokas, domisi savo tėvo istorija ir nori tą 
istorinę medžiagą sukaupti kol dar nėra 
per vėlu. □
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| Lietuva iš arti
Beglobiai kūdikiai pakeitė mano gyvenimą“

Audronė Simanonytė

Lietuvoje išgyventa mamų ap
leistų vaikučių drama ir pamatytas 
skurdas JAV lietuvei padėjo atrasti 
gyvenimo tikslą.

„Įsivaizduokite: pirmoji mano 
darbo diena Lietuvoje. Per 20 nau
jagimių guli lovytėse, kai kurie ver
kia, kai kurie miega, kai kurie čiul
pia pirštukus. Koks mano darbas tą 
dieną? Pakeisti vystyklus. “Kur yra 
šlapi rankšluostėliai?” - klausiu vie
nos slaugės. “Kokie rankšluostė
liai?” - nesupranta ji. “Nuvalyti už- 
pakabukus.” “O, mes tokių neturi
me. Reikia vaiką pakišti po kranu...”

Taip prasidėjo mano pirmoji 
darbo diena Vilniaus universiteti
nėje vaikų ligoninėje: viena ranka - 
po kranu, kita - laikant klykiantį 
vaiką...“-pradedapasakojimą mū
sų,pašnekovė Lina Bublytė iš De
troito, „Oakland University Nursing
School“ studentė, kuri praėjusią vasarą 

kartu su savo mama Birute Bubliene du 
mėnesius dirbo Lietuvoje - Vilniaus uni
versitetinėje ligoninėje neišnešiotų kūdi
kių skyriuje bei labdaros organizacijos 
„Caritas“ Motinos ir kūdikio globos na-
inuose.

- Lina, papasakok, kaip apskritai kilo 
toks planas - važiuoti dirbti į Lietuvos vai
kų ligonines?

- Jau seniai aš norėjau važiuoti į Lietu
vą ir savo darbą paaukoti kokiai nors 
ligoninei. Šiais metais baigsiu medicinos 
mokslus „Oakland University Nursing 
School“. Man patinka dirbti su žmonėmis, 
jiems padėti, todėl nutariau būti medici
nos sesele. Užsienio jaunimo sielovados 
centro dėka, susipažinau su dr. Kotrina, 
Vilniaus universiteto ligoninės neišnešio
tų kūdikių skyriaus direktore. Ji man su
rado slaugės asistentės darbą tame skyriu
je - prižiūrėti kūdikius. Aš dar neturiu 
daug patirties šioje srityje, bet net ir tą 
trumpą laiką dirbdama Lietuvoje, pajutau 
didelį skirtumą tarp Lietuvos ir Amerikos 
ligoninių.

- Ir kokie tie pagrindiniai skirtumai?
- Kaip čia, Amerikoje, mus mokė dės

tytojai, dirbant ligoninėje pirmiausia rei
kia būti steriliam. Aplinka taip pat turi 
būti nepaprastai švari ir sterili. Pradedant 
darbą, reikia užsimauti plastikines pirš
tines, baigiant darbą - plauti rankas, ir 1.1. 
Aš išsigandau pamačiusi, kad čia piršti
nių, sterilizuotų kaukių, vienkartinių ste
rilizuotų chalatų beveik niekas nenešioja. 
Kitas skirtumas: kai lankaisi vaikų ir 
kūdikių skyriuje Amerikos ligoninėse, tuoj 
pat pastebi, kad jose visos sienos išdažytos 
šviesiom, linksmom spalvom, su dideliais

„ piešiniais iš vaikų pasakų. Taip pat paste- 
O7|.,bi, kad kiekviename kambaryje'yra daug 
_Jrj gaišių, vaikams pritaikyti patogūs bei 

saugūs baldai, žaidimo aikštelės ir vaikų 
knygynėliai kiekviename koridoriuje. Me
dicinos personalas apsirengęs linksmom, 
spalvingom uniformom. Žodžiu, visa at
mosfera sukurta specialiai taip, kad vai
kams nebūtų baisu gulėti ligoninėje.

O Lietuvoje - deja, atvirkščiai Vaikų ir 
jį kūdikių palatose - niūru. Sienas būtinai 

reikia perdažyti. Jos kartais netgi yra pa- 
į y,9jin8os: vaikai besilupinėjančius dažus 
,.jįrąpštoirdedajbumytes... Nėražaislų, nė- 

aiauffirB^kankamai medicinos personalo. 
, “ atmosfera slogi nesuteikianti

i, ? 01 tyiltięs, jaukumo ir saugumo jausmo.
-n jv? i;i<‘)Ar Pavyko suprasti, kokios to prie- 
<tuilWs*

- Taip, supratau. Taip yra todėl, kad
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Lietuvos ligoninėms labai trūksta lėšų. Jų 
neužtenka, norint pasamdyti daugiau 
personalo, padaryti remontus. Aš greitai 
išmokau, kad jei man kažko reikia darbui 
su kūdikiais, geriausia tai nusipirkti ir 
atsinešti pačiai. Taip ir padariau. Tada ma
no darbui niekas netrukdė.

- Ar nesinorėjo pabėgti, papuoius į 
neįprastas sau sąlygas?

- Ne. Aš greitai išmokau būti slauge 
nemodernioje ligoninėje. Tokios prakti
kos Amerikoje tikrai taip lengvai neįgau- 
čiau. Paprasčiausiai negalėčiau tokio dar
bo dirbti tol, kol neturėčiau licenzijos. 
Tad darbas Antakalnio Vilniaus univer
sitetinėje vaikų ligoninėje man labai pra
vertė. Dabar, manau, galėčiau vykti į bet 
kurią pasaulio šalį ir dirbti bet kur, su pa
togumais ar be jokių patogumų. O kitą 
vasarą vėl planuoju sugrįžti į Lietuvą, tik 
jau dirbti kaip tikra medicinos seselė. Ži
nau tik, kad tada tam darbui būsiu jau 
visiškai kitaip pasiruošusi: turėsiu savo 
medicinos krepšį su visais reikmenimis.

- Minėjai, kad Tavo darbas Lietuvoje 
nesibaigė tik darbu ligoninėje?

- Be darbo ligoninėje aš pasisiūliau 
keletą savaičių padirbėti ir su vargšais 
vaikais darželyje. „Vaiko vartai į mokslą“ 
organizacijos atstovės, ponios A. Kaman- 
tienė ir R. Venclovienė man parūpino 
savanorės darbą su vargšais vaikais “Ca
ritas” Vilties Angelo dienos centre. Tačiau 
čia mano istorija pasisuko visiškai kitaip.

Su mama birželio 2 d. atvykome į Vil
nių. Jau kitą dieną mama pasiūlė, kad 
eitume apžiūrėti tą jaunimo centrą „Ca
ritas“ patalpose. Odminių gatvėje. Reikia 
pasakyti, kad ir pati vieta mums buvo labai 
patogi. Iš ten mes į darbą galėjome vaikš
čioti pėsčiomis iš savo buto Aušros Vartų 
gatvėje.

Atsimenu, buvo sekmadienis. Galbūt 
todėl, kai atėjome iki “Caritas”, centrą 
radome uždarytą. Paėjome šiek tiek toliau 
ir priėjome kitą pastatą, kuriame buvo 
įsikūrę šios organizacijos Motinos ir kū
dikio globos namai. Dar būdamos lauke 
išgirdome garsiai verkiantį kūdikį. Net iš 
verksmo buvo galima jausti, kad čia ne 
šiaip sau kaprizas, o kad kūdikis kenčia. 
Įėjome į vidų. Verksmas nenutilo. Tada ma
no mama surado moterį, kuri tuose na
muose dirbo savaitgaliais, ir paklausė, kas 
atsitiko.

Darbuotoja atsakė, kad dvi mergytės, 
nevalgydintos ir nepraustos, jau visą parą 
yra užrakintos kambaryje, ir niekas prie jų 
negali prieiti-todėl jos ir verkia!

Tęsinys kitame MP nr.

Vedybos pagal katalogą
Šiemet spalio 18-ąją Europoje pirmą 

kartą buvo minima kovos su prekyba 
žmonėmis diena. Vilniuje spalio 25-26 
dienomis vyko konferencija “Prekybos 
žmonėmis prevencija: iššūkiai ir spren
dimai”, kurioje dalyvavo įvairių Lietuvos 
institucijų pareigūnai, ekspertai, žurnalis
tai, akademikai, taip pat verslo ir nevyriau
sybinių organizacijų atstovai.

Nors Lietuva Europoje nebelinksniuo- 
jama kaip viena daugiausiai sekso vergių tei
kianti šalis, pareigūnai Įspėja, kad prekei
viai žmonėmis tampa vis išmoningesni. 
Jei anksčiau merginos būdavo kviečiamos 
dirbti, studijuoti, į sporto varžybas ar tiesiog 
atostogauti, šiuo metu jos viliojamos gro
žio konkursais ir fiktyviomis vedybomis.

Pasak Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus 
viršininkės Redos Sirgedienės, pasaulyje 
kasmet į prekeivių žmonėmis pinkles pa
tenka apie milijoną žmonių. Apie du trečda
liai iš jų-seksu alinio išnaudojimo aukos. 
Dauguma jų - apie 70% -yra moterys..

Lietuvoje apsigavusių merginų mažėja
„Kaip moterys įtraukiamos? Išlieka jau 

šeniai žinoma schema - fiktyvūs darbo 
skelbimai, siūlymai studijuoti, kelti kva
lifikaciją. Daugėja seksualinio išnaudojimo 
atvejų klubuose. Jaunos merginos vyksta 
ten uždarbiauti, tačiau be darbo, kuriam 
buvo kviečiamos, turi teikti ir sekso pa
slaugas. Gan nauja prekybos žmonėmis 
forma - „vedybos pagal katalogą“, kai 
sutuoktinis išsirenkamas iš specialaus 
katalogo. Moterys užregistruoja santuoką, 
kuri, kaip vėliau pasirodo, buvo fiktyvi, o 
nuvykusios į svečią šalį uždaromos na
muose, verčiamas dirbti namų ūkio dar
bus, išnaudojamas seksualiai ar net par
duodamas. Tai ypač populiaru Jungtinėje 
Karalystėje“, - įspėjo pareigūnė.

Dažniausiaisekso vergijos aukos,kurias 
pavyksta identifikuoti, būna kilusios iš 
Rumunijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Uk
rainos, Moldovos, Vengrijos, Lietuvos, Len
kijos, Rusijos, Albanijos. Tuo tarpu prekei
viai žmonėmis labiausiai pamėgę Pran
cūziją, Rusiją, Vokietiją, Tiirkiją, Italiją, 
Ispaniją, Austriją, Jungtinius Arabų Emi- 
ratus, Jungtinė Karalystę, Belgiją. Būtent į 
šias šalis moterys siunčiamos dirbti pros
titutėmis. Lietuvės dažniausiai dirba Di
džiojoje Britanijoje.

„Pastebėta, kad lietuvės viliojamos ir į 
Prancūziją, tačiau jos dažniausiai čia dirba 
palydovėmis. Paprastai merginos mokosi 
ar dirba Lietuvoje, yra išsilavinusios, mo
ka daug kalbų. Jos susirašinėja internetu 
su grupuotės atstovu, kuris suplanuoja 
savaitgalinę išvyką. Vėliau mergina grįžta 
ir toliau gyvena įprastą gyvenimą“, - teigė 
R. Sirgedienė.

Suluošinamos fiziškai ir morališkai
Pastebėta, kad aktyviausi prekeiviai - 

albanai, bulgarai, rumunai ir rusai. 73% iš

Po tragedijos pasitraukė aukšti pareigūnai
Visą Lietuvą sukrėtė šiurpi žinia, kad 

Skuodo rajono Aleksandrijos kaime 
policijos pareigūno Sauliaus Pauliko 
sukeltoje auto avarijoje tragiškai žuvo 3 
moksleiviai. Vaikai palaidoti už valstybės 
lėšas. Prezidentas Valdas Adamkus žuvu
siųjų vaikų artimiesiems asmeniškai ran
ka parašė užuojautos žodžius.

“Avariją mačiusiems pirmokams buvo 
aišku, kad Paulikas yra girtas, o čia, ma
tai, nieko neranda. Juk jo draugeliai buvo 
girti, o jis su jais kartu gėrė. Skuodo ra
jone visada taip. Jei koks pareigūnas gir
tas prisidirba, tai vėliau visada tampa 
blaivus”, - laidotuvėse piktinosi apylinkės 
gyventojai, kurių susirinko beveik 1000. 
Tokios minios dar nebuvo matyta. Tą vaka
rą ir panevėžiečiai prisidėjo prie protes
to akcijos prieš girtų pareigūnų siautėji
mą keliuose. Prie Panevėžio miesto bei 

jų - vyrai. „Įdomu, kad daugiausia vyrų - 
tarp rumunų ir lietuvių, o tarp baltarusių ir 
moldavų vyrauja moterys“, - pridūrė pa
šnekovė.

Anot pareigūnės, daugiau nei pusė sek
so vergijos aukų teigia įviliotos į šias 
pinkles apgaulės būdu. Apie 50% iš jų su
laukė grasinimų iš savo išnaudotojų, apie 
34% patyrė smurtą, apie 16% buvo išža
gintos, apie 6% buvo pagrobtos.

Vaikai-organų transplantacijai
R. Sirgedienė pastebi, kad pastaruoju 

metu modelių agentūrų tinklapiais, ku
riuose sudėtos dviprasmiškos nepilname
čių nuotraukos, vis dažniau domisi pedo- 
filai. Anot pareigūnės, manoma, kad šie 
puslapiai gali būti papildomas modelių 
agentūrų fotografų pajamų šaltinis.

„Didelė problema - vaikų įvaikinimas. 
Neretai jie įvaikinami vergiškam darbui ar 
smulkioms vagystėms bei seksualiniam 
išnaudojimui. Vis dažniau kyla įtarimų dėl 
vaikų įvaikinimo organams. Deja, tokių 
bylų ištirti iki galo niekada nepavyksta, - 
apgailestavo pašnekovė. - Štai Italijoje bu
vo rasti du „išmėsinėti“ vaikai, tačiau ne
pavyko nieko įrodyti. Klinika, užsiimanti 
nelegalia organų transplantacija buvo 
nustatyta Uirkijoje, tačiau žmonės atsisakė 
liudyti“.

Anot lygių galimybių kontrolierės Auš
rinės Burneikienės, nors nėra statistikos, 
bylojančios apie vaikų panaudojimą orga
nų transplantacijai, apie problemą būtina 
kalbėti kuo garsiau. „Man Romoje teko 
bendrauti su ligoninės reanimacijos sky
riaus d arbuotoja, kuri pasakojo apie vieną 
gydytoją, kuri įvaikindavo vaikus Indijoje, 
o šie periodiškai mirdavo. Ji dirbo organų 
transplantacijos srityje“, - teigė pašnekovė 
pareigūnų surengtoje diskusijoje apie pre
kybos žmonėmis situaciją Lietuvoje ir Eu
ropos Sąjungoje. (Inga Saukienė, DELFI)

* * *
Anglijoje - lietuvės sekso vergės

(ELTA). Didžiojoje Britanijoje į sekso 
vergiją dažniausiai pakliūvančios moterys 
- lietuvės. Tai patvirtino Anglijoje veikian
ti organizacija “Poppy”, kuri vienintelė 
Anglijoje padeda nuo prekybos žmonėmis 
nukentėjusioms moterims. Prekybą mote
rimis Didžiosios Britanijos policija vadina 
modernių laikų vergija. Pareigūnų duo
menimis, Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą, į viešnamius prievarta parduodamų 
moterų iš Rytų Europos ne sumažėjo, o 
padaugėjo.

“Per ketverius organizacijos gyvavimo 
metus mūsų prieglobstyje daugiausiai 
moterų atsidūrė iš Lietuvos. Taip susiklos
tė, kad lietuvės dažniausiai vežamos į Di
džiąją Britaniją, o pvz., latvės-į Vokietiją”,- 
sakė “Poppy” projektų vadovė Anna Bow
den. “Poppy” organizacija prieglobstį su
teikė 116 lietuvių, 74 moterims iš Nigerijos, 
72 albanėms, 16 latvių ir 1 estei □ 

rajono policijos komisariatų vakare pa
nevėžiečiai uždegė žvakutes kaip protesto 
ženklą.

Kadangi eismo nelaimės Lietuvoje yra 
gausios ir jos viršija visų Europos Sąjun
gos valstybių procentinę statistiką, po 
tragedijos Skuodo rajone prasidėjo tiarpu- 
savio kaltinimai tarp kai kurių aukštų 
Lietuvos pareigūnų. Vėliau patsai Prezi
dentas Valdas Adamkus pareikalavo i ir su
laukė vidaus reikalų ministro Raimoondo 
Šukio ir policijos generalinio komisisaro 
Vytauto Grigaravičiaus atsistatydinimno.

V. Adamkus pabrėžė, kad kovojeje su 
autoavarijomis ir neatsakingu važinėji jimu 
padaryta nedaug. Pasak jo, “greičiaususio ir 
efektyviausio rezultato galima tikėtis“is tik, 
kai Vidaus reikalų ministerijos ir policlicijos 
vadovybė veiks išvien, o ne glaistys is tar
pusavio nesutarimus”. LGITilTIC
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Bendruomenės baruose
Šventė Engadinėje

Štai jau pasibaigė pasiruošimas ir pa
čios žirgų lenktynės “Melbourne Cup”. 
Praėjo dalyvių ir žiūrovų karštligė lenk
tynių metu. Išaiškinti ir apdovanoti nu
galėtojai, įvairių konkursų laimėtojai.

Sekdami savo gyvenamasios šalies - 
Australijos - tradicijas bei papročius, ir 
mes, Australijos lietuviai, Sydnėjaus Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos Draugi
jos paraginti ir suburti, gražiai atšventė
me tą dieną Lietuvių Sodyboje Engadine. 
Renginyje dalyvavo tik 26 žmonės, bet 
visi su gera nuotaika. Loterijos laimė
jimų ir vaisių buvo pakankamai.

Vos įžengus į išpuoštą salę, prie durų 
buvo įrengtas baras su pageidaujamais 
gėrimais, prie kito stalo buvo pardavinė
jami laimėjimų bilietai su lenktynių žirgų 
sąrašais. Prie baro svečius aptarnavo Nata 
Liutikas, o prie žirgų lenktynių sąrašų 
laukė būsimų laimėtojų Julė Lašaitis su 
dukra Regina. Viskas vyko sklandžiai.

Belaukiant lenktynių pradžios, pra
sidėjo skrybėlaičių paradas, kuriame 
dalyvavo beveik visi susirinkusieji. Ne
dalyvavo tik 5 svečiai. Visi, pasipuošę tai 
progai ir skrybėlėti, vertinimo komisijos 
pageidavimu sustojo į eilę ir leido verti- Iš kairės: Onutė Dobbs, Kristina Dičiūnas, Nijolė Chan, Isolda Poželaitė - Davis, Jad

vyga'Dambrauskas ir Nijolė Jankutė.

Dešreles kepė Petras Burokas ir Onutė Dobbs.

Lš kairės: Nata IJutikas, Laima Zaremba ir Irena Kalėda.

nimo komisijai apžiūtėti 
apdarus bei išrinkti nuga
lėtojus. Paskelbti tokie 
rezultatai: elegantiškiau
siai apsirengusia pri
pažinta Irena Kalėda, 
gražiausią skrybėlę turėjo 
Jadvyga Dambrauskas, 
tinkamiausiai pasipuošusi 
dienos temai pripažinta 
Reginos Lašaitis skrybė
laitė su arkliukais ir žirgų 
vakcinacijai skirtais prie
taisais, o juokingiausia 
skrybėlė buvo Laimos Za
remba. Vyrų tarpe nuga
lėtoju tapo Viktoras Rat
kevičius, Nugalėtojai bu
vo apdovanoti.

Prie karšto maisto pa
ruošimo darbavosi Vytas 
Burokas ir Onutė Dobbs. 
Kristinos Dičiūnas rau
ginti ir troškinti kopūstai 
labai tiko prie karštų deš
relių. Gardžiai pasivaiši
nę ir atsigaivinę sužiu
rome į televizijos ekraną. 
Prasidėjo tikrosios žirgų 
lenktynės. Buvo džiaugs
mo ir nusivylimo šūksnių, 
išaiškinti ir mūsiškiai lai-

smulkų aprašinėjimą, paaiškėjo, kad 
laimingiausi buvo Nata Liutikas, Jarrah 
Arminas, Tamara Vingilis, Milda Kar
pavičius, Kristina Dičiūnas, Laima 
Zaremba, Andrius Lašaitis. Leah Armi
nas. Julie Arminas, Isolda Poželaitė - Da
vis ir Petras Burokas.

Diena pasitaikė šilta, saulėta, o nuolai

ka ir šauniai praleista popietė Lietuvių 
Sodyboje Engadine liko kaip gražus pri
siminimas. Skirstantis namo vėl pradėjo 
lynoti. Atsisveikinome sakydami: “iki ki
tų metų! ” Ačiū Sydnėjaus Lietuvių Mote
rų Socialinės Globos Draugijai ir Lietu
vių Sodybai už gražią šventę!

Jadvyga Dambrauskas

Aukos Pasaulio Jaunimo Dienoms 2008
$1000 - Adelaidės Liet. Kat. Moten;

Draugija
$50 - A. Muceniekas

D. ir M. Didžiai
Melb. Parapijos choras 

$40 - M. Igaunicnė

Ačiū, kad parėmėte mūsų lietuvišką 
jaunimą Pasaulio Jaunimo Dienų 2008 
kelionėje. Teatlygina Jums Dievas savo 
malonėmis.

Kunigas Algirdas Šimkus 
Bronė Staugaiticnė (iždininkė)

Aukos “Mūsų Pastogei”
R. Augustinavičius NSW $10.00 L. Topikas NSW $ 5.00
D. Simankcvičius VIC $40.00 J. Klupšas VIC $ 5.00
Rcno Čėsna
J. Burokicnė

VIC
NSW

$50.00
$35.00

D. Gailiūnienė NSW $ 5.00

O. Lcverienė NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
E. Belkus NSW $ 15.00 “Musų Pastogės” administracija

mėtojai. Nesileidžiant j

Iš Redakcijos pašto

Liudos Skrolytės - Sheridan 
simboliški ir išraiškingi tapybos kūriniai - meno darbų 

parodoje
Dardanup Meno Galerijoje, Perth.

Tek: 9728 1220.

Gerb. Redaktore,
Šiamdien pasaulis greitai keičiasi. 

Tautinis patriotizmas pamažu nyksta, gal 
tik barbarai dar rėkia. Tačiau man labai 
skaudu girdėti komentarus, kaip pvz.: “jis 
lietuvis, ką jis išmano - lietuviai mūsų 
Klubo neišlaikys”. O kaip greitai mes 
užmiršome, kad trijų su puse milijonų 
vertės Klubą išgelbėjo nuo bankroto tik 
lietuviai: su savo aukomis, mirdami pa
liko pinigus testamentuose bei skolino 
nereikalaudami palūkanų.

Šiandien Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
padėtis nėra šviesi. Profesionalas Klubo 
vedėjas juk nėra stebukladarys - negi jis 
tik mostels lazdele, ir pinigai byrės iš dan
gaus. Metinė apyskaita parodė, kad pi
nigai byrėjo iš Klubo, bet ne į Klubą. Kai 
kurie Klubo direktoriai mane norėjo 
įtikinti, kad mūsų vedėjas buvo labai ge
ras, tik gaila, kad jis atsistatydino. Kyla 
klausimas, kas bus, jeigu mes gausime 
blogą vedėją? Mūsų profesionalas vedė
jas labai mažai žmonių pritraukė iš gat
vės. Daugiausiai žmonių pritraukė ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, suruoš- 
dama tautinius minėjimus, choras “Dai
na”, surengiantis renginius, bei Bibliote
kos Bičiulių Būrelis, iškeldamas viešu
mon lietuvišką kultūrą. Lietuvių tarpe yra 
daug gabių ir sumanių žmonių ir būtų 
daug geriau turėti vedėją, kuris supranta 
lietuviškai, lietuvių papročius, lietuvių 
kultūrą.

Mūsų Klubo didžiausia problema yra 
surasti direktorius. Mes turime būti lai
mingi, kad atsirado jaunų, energingų 
direktorių. Mūsų direktoriams Klubas al
gų nemoka, kaip užmokestį jie gauna 
kritiką, tad įdomu, kaip ilgai jie iškentės!

Nesvarbu kokie gabūs direktoriai be
būtų - klaidas darys, bet tik iš klaidų ga
lima pasimokyti. Aš įsitikinęs, kad ne 
vedėjas, bet Klubo Valdyba šį naują Klu
bą išlaikys. Lietuvių tarpe yra daug pro
tingų žmonių ir jie suras būdą, kad ir šio 
naujo Klubo egzistencija nepasibaigs. 
Norint, kad šis Klubas egzistuotų, mūsų 
visų Klubo narių pareiga padėti Valdy
bai, o ne kritikuoti, jie Klubo darbą tik 
pradėjo.

Tai tik kai kurios mano mintys, norė
čiau, kad ir daugiau kas nors dėl Klubo 
pasisakytų, nes Sydnėjaus lietuvių ben
druomenei šio Klubo egzistencija labai 
svarbi. Vincas Binkis

Vėliausios žinios Sydnėjuje
Spalio 18 dieną Sydnejuje palaidojo

me Salomėją Grybienę. Ji buvo dažna 
viešnia lietuvių bendruomenės rengi
niuose. 1958 metais persikėlęs gyventi į 
Sydnėjų, radau čia, Bankstowne, stovin
čius Lietuvių Namus “Dainava“. Kita gru
pė žmonių, kaip ją bevadinsime, ieškojo 
vietos arti Sydnėjaus ir į Bankstowną 
nesiruošė atvažiuoti, nebent karste. Tai

Gerbiama Redakcija,
Reikia pranešti skaitytojams, kad šių 

metų ntgsėjo mėnesį įvyko prestižinis 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardo 
pianistų konkursas Vilniuje.

Šiame konkurse dalyvavo geriausi 
Lietuvos pianistai ir atlikėjai iš užsienio. 
Tai pats prestižiškiausias konkursinis ren
ginys Lietuvoje. Jame varžosi geriausi ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio pianistai.

Rugsėjo 22 d. vieningu žiuri komisijos 
sprendimu, pirmoji premija buvo paskirta 
Edvinui Minkštimui. Jis - tarptautinio Mi

skaudus momentas mūsų gyvenime. Su 
malonumu tenka prisiminti Juozo ir Sa
lomėjos Grybų šeimą, dabar jau iškelia
vusius namo. Kai kiti ginčijosi, kur turi 
stovėti Lietuvių Namai, Grybų šeima 
Dulwich Hill išdrįso atidaryti europie
tiškų mėsinę, pavadinę ją „Maistas“. Čia 
jie pradėjo gaminti lietuviškus rūkytus 
skilandžius, dešras ir kita.

Atsimenu, Bass Hill kolonijoje šešta
dieniais laukdavome “Maisto” mašinos su 
kvepiančiais lietuviškais gaminiais. Šian
dien tik maldose prisimename Salomėją 
ir Juozą Grybus.

Sekmadienį, lapkričio 4 dieną, minė
jome mūsų mirusius. Pamaldose dalyvavo 
mūsų skautai, apsivilkę uniformas, su sa
vo vėliava ir vadovais. Kaip miela ir gražu. 
Po pamaldų aplankėme lietuvių kapus 

kalojaus Konstantino Čiulionio vardo 
konkurso laimėtojas!

Sveikiname ir džiaugiamės šiuo nepa
prastu laimėjimu. Šiuo metu Edvinas 
Minkštimas jau grįžęs į New Yorką, kur jis 
toliau tęsia studijas garsioje Juilliard 
School of Music and Drama. Anksčiau jis 
yra lankęs Paryžiaus Konservatoriją, kur 
jam buvo skirta stipendija.

Plačiau apie pianistą Edviną galima 
skaityti “Kultūros ban;” (2006) 11 nu
meryje, kursu pianistu Edvinu Minkštimu 
kalbasi Daiva Tamošaitytė.

Karilė Janavičiūtė - Janavičius

Kartu dalyvavo ir mūsų skautai. Kur buvo 
dauguma mūsų bendruomenės narių, ku
rių giminės guli žolėmis apaugusiuose 
kapuose? Sekmadienį buvo gražus oras. 
Saulė raitėsi pažemėje. Kapuose nei 
šiukšlelės ar lapų krūvų, kurias matėme 
prieš dvi dienas.

Gi šeštadienį net šunelis nekišo no
sies laukan. Lijo ir pūtė žvarbus vėjas. 
Kur mūsų skautai? Jie - maži ir dideli - 
šlapi tvarkė lietuvių kapus. Ir tavo giminių 
kapus, kurie neradote reikalo juos net 
Vėlinėse aplankyti... Šalia kapų buvb su
krauta didžiulė krūva maišų. Mažiausia 
50 jų su lapais ir šiukšlėmis iš mūšų kapų. 
Kaip rasti tinkamą padėkos žodį'fnūsų 
herojams skautams, atlikusiems tokį šven
tą ir sunkų darbą... Antanas Kramilius
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

"Garsėja buvęs australietis
Prieš keliolika metų iš Lietuvos 

mokslo reikalais atvyko Tomas Donela, 
vėliau tapęs mano geni prietcliumi. Lie
tuvoje, Vilniaus universitete Tomas baigė 
Ekonomikos studijas ir tuo metu - dar 
sovietiniais laikais - gavo paskyrimą dirb
ti Vilniaus centrinėje universalinėje par
duotuvėje. Tais laikais, kaip jis sakė, tai bu
vo “fantastiškas” paskyrimas. Tačiau nuo 
pat jaunystės turėdamas artistinių gabu- 
mų, Tomas suprato, kad tai yra ne jo dar- 
bkš,nors tuo metu galėjo gauti daugįvai- 
'rių, paprastiems žmonėms neprieinamų 
prekių. Jis susirado darbą televizijoje, kur 
dirbo Literatūros ir meno skyriaus ad
ministratoriumi. Vėliau Tomas perėjo j 
Lietuvos kino studiją ir tapo direktoriaus 
pavaduotoju.

Dirbdamas kino studijoje jis susipa
žino su daugeliu to meto žymių kino 
darbuotojų. Jam pasiūlė parašyti kokį, jo 
manymu, įsivaizduojamą filmą ir stoti 
mokytis į VGIK. Pabandė, bet kadangi 
jau turėjo vieną aukštojo mokslo diplomą, 
tai iš karto nebuvo priimtas, bet turėjo 
pasirinkti: arba eiti į kariuomenę, arba 
laukti dar tris metus. Supyko tada Tomas 
ir, turėdamas giminių Australijoje bei 
žinodamas, kad ten yra gera kino mokyk
la, gavo pakvietimą vykti į Australiją. At
vykęs į Sydnėjų jis dvi savaites pavėlavo į 
stojamuosius egzaminus ir vėl turėjo lauk
ti metus iki kitų mokslo metų pradžios.

Lietuvos sporto turtuoliai ir vargšai
Gediminas Rėklaitis, 
savaitraštis „Panorama”

Tęsinys iš “M.P.” nr. 45.
Tenisas - irgi pelningas

Nors turtingiausių Lietuvos sporti
ninkų sąraše, be abejonės, dominuoja 
krepšininkai, jame yra ir keli kitų sporto 
šakų atstovai.

Pirmiausia - geriausias visų laikų Lie
tuvos tenisininkas Vitas Gerulaitis. Aštun
tajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
pajėgiausių planetos tenisininkų dešim
tuke nuolat buvęs lietuvių išeivių JAV sū
nus iš viso triumfavo 24 vienetų ir 8 dve
jetų turnyruose, o už savo pastangas iš 
turnyrų organizatorių iš viso gavo čekių 
2,748,000 dolerių sumai.

Solidi suma, ypač turint omenyje inflia
ciją ir tuometę dolerio vertę. Tiesa, spe
cialistai kalba, kad 1977 metų Australijos 
atvirojo čempionato vienetų ir 1975 metų 
Wimbledon turnyro dvejetų čempionas 

IiV. Gerulaitis galėjo laimėti ir daugiau tur- 
sįnyrų (bei pinigų) ir net tapti pirmąja 
Tpjahetos rakete.
įj Kas sutrukdė? Pernelyg artima ir nuo
lanki (iš V.Gerulaičio pusės) draugystė su 
vienu geriausių visų laikų žaidėjų švedu 
Bjorn Borg. Savo draugui lietuvis pra
laimėjo visus 16 mačų, o ekspertai teigia, 
kad ši draugystė neleido Vitui išsiugdyti 

: „žudiko instinkto“, tiesiog privalomo pa
tiems geriausioms.

Ritulininkai už Atlanto neskursta
| ’^jUnkiu gyvenimu skųstis negali ir ge- 
riąų^iLicluvos ledo ritulininkai Darius

I
 Kasparaitis ir Dainiumi Zubrumi.
i ? JiejSą, 34 metų D.Kasparaičio karjera 
jelįtįįejęiedo ritulio lygoje NHL jau eina į 
pabaigą. Gynėjas vis dar pasiryžęs kitą 
Sezoną grįžti į „New York Rangers“ klubą, 

/______________________________________
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Per tuos metus jis dirbo įvairius darbus 
Sydnėjuje, susipažino su vietos lietuviais 
ir australišku gyvenimu. Tuo metu mes su 
Tomu pradėjome artimai bendrauti. Po 
metų pertraukos Tomas padavė prašymą 
įstoti į kino mokyklą. Jis buvo tarp tų 
dvylikos laimingųjų, priimtų į šią mokyk
lą iš 1500 padavusių prašymus. Po dvejų 
metų studijų jo laukė individualus darbas 
su pasirinktu režisieriumi, nesvarbu ku
rioje šalyje. Tomas pasirinko N. Michal
kovą ir 1989 metais išvyko į Maskvą. Tuo 
metu Tomo kursinis darbas “Sonetas”, kaip 
australų filmas, pateko į Berlyno kon
kursą, o vienas Lietuvos bankininkas bu
vo pasiūlęs finansuoti pilno metražo fil
mą, tačiau dėl daugelio priežasčių ir tuo
metinės infliacijos, filmas išėjo tik pusės, 
vietoj pusantros valandos.

Per tą laiką Lietuvoje viskas taip pa
sikeitė, kad į Australiją baigti bakalauro 
studijų Tomas grįžo tik po dvejų metų. 
Tito metu j Sydnėjų, taip pat giminių iš
kviesti, atvyko Tomo mama Saulė ir jau
nesnis brolis Edvinas. Kūrimosi pradžia 
jiems buvo nelengva, tačiau įsijungę į 
Sydnėjaus lietuvišką bendruomenę, chorą, 
tautinius šokius ir padedant Sydnėjaus 
Lietuvių Socialinės Globos Moterų Drau
gijai bei atskiriems žmonėms, naujoji 
šeima gana greitai ir neblogai įsikūrė. Tik 
gaila, kad po kelių metų mama su jaunė
liu sūnum įsitraukė į kitą religinės sektos 
veiklą ir iš lietuviško gyvenimo visiškai 
dingo.

Tomas išvyko į Lietuvą tęsti savo kino 
režisieriaus darbo, sėkmingai vedė, turi 
sūnų ir dukrą.

Šiuo metu Lietuvoje 47 metų buvęs 
australietis Tomas Donela, garsėja kaip 

bet neatmetama galimybė, kad „reindže
riai“ išpirks brangaus veterano sutartį. Bet 
kuriuo atveju lietuvio kišenę per kitą se
zoną dar papildys 2.9 mln. dolerių.

Keliasdešimt milijonų dolerių per kar
jerą uždirbusio elektrėniškio sąskaitą pa
tuštino tik nelabai nusisekęs asmeninis 
gyvenimas. Pats ritulininkas pripažįsta, kad 
skyrybos su ruse Irena Kuznecova ir šve
de Ingcla Munter jam kainavo ne vien 
sunkius psichologinius išbandymus, bet ir 
apie 6 mln. dolerių.

Beje, D.Kasparaitis irgi pasižymi ori
ginaliomis verslo idėjomis. Įdomu, ar tik 
garsiojo bėglio Viktor Uspaskich’o idėja 
papuošti marinuotų agurkų stiklainius sa
vo atvaizdu nebuvo plagiatas? Mat pra
ėjusio amžiaus pabaigoje identišką verslą 
Kanadoje „vystė“ tuomet „Pittsburgh 
Penguins“ atstovavęs D.Kasparaitis.

Verslininku save gali vadinti ir D.Zub- 
ras. Penkeriais metais už kolegą jaunesnis 
ledo ritulininkas specializuojasi nekilnoja
mojo turto srityje - jis yra įsigijęs namus 
Floridos valstijoje. New Jersey ir šiuo me
tu statosi naują būstą Vilniuje.

Bet nekilnojamasis turtas D.Zubruikol 
kas - labiau pramoga. Pinigus jis gauna už 
tiesioginį darbą - ledo ritulį. Ir gaus dar 
bent šešerius metus, nes šią vasarą pasirašė 
tokios trukmės 20.4 mln. dolerių sutartį su 
NHL „New Jersey Devils“ klubu.

Galiūnų premijos
Kūno kultūros ir sporto departamen

tas Lietuvos galiūnų sporto federacijai 
šiemet skyrė juokingą sumą (33,000 litų), 
bet stipriausias planetos žmogus Žydrū
nas Savickas puikiai verčiasi ir be valstybės 
paramos.

Didžiąją dalį 32 metų vilniečio pajamų 
sudaro varžybų piniginiai prizai Pavyz
džiui, šiemet penktą kartą iš eilės laimėjęs 

-prestižines „Arnold’s Strongest Man“ 
6 

žymus kino režisierius. Dienraštyje “Lie
tuvos žinios” žurnalistė Milda Knicžaitė 
plačiai ir gražiai aprašo dabartinius Tomo 
Donelos darbus ir pasisekimą. Be anks
čiau minėtų šio režisieriaus pastatytų 
įvairių kino veikalų, šiuo metu Lietuvoje 
filmuojamas naujas lietuviškos istorijos 
veikalas “Atsisveikinimas”. Veiksmas 
vyksta Klaipėdoje ir Vilniuje.

Kaip režisierius Tomas sakė žurnalis
tei, Australijoje tiesiog būtų neįmanoma, 
kad aštuntą mėnesį nėščia kaimynė girta 
ateitų “nušauti” poros cigarečių arba pa
giringas kaimynas prašytų įpilti “čerku- 
tę” - kitaip numirs. Todėl tokią universa
lią, tačiau kartu labai lietuvišką istoriją 
“Atsisveikinimas” jis filmuoja Lietuvoje.

Kaip sako režisierius, dažniausiai 
žmones domina du dalykai - tai meilė ir 
mirtis. Visa kita ne taip svarbu. Natūralu, 
kai miršta senas žmogus. Tačiau 35 metų 
istorija yra kur kas dramatiškesnė, nes ji 
kalba apie gyvenimą, žmones ir jų sudė
tingus santykius. Filmo “Atsisveikinimas” 
herojus yra 35 meti; jūreivis Andrius. Jį 
vaidina žinomas aktorius D. Kazlauskas, 
kuris anksčiau vaidino ir T. Donelos filme 
“Išakėtas krantas”. Šis filmas yra taip pat 
susijęs su jūra ir pats režisierius nežino 
tikrai, kodėl renkasi savo filmuose jūrą. 
Gal todėl, kad jaunystėje jo matytas dan
gus ir žvaigždės jūros viduryje yra nepap

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

57th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27"1 - 31s1 December, 2007.
For further information

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

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

Treasurer Tany Pocius - 0408 282 484

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba 
praneša, kad

metuc už6aigimo iešmine
įvyks Pettitt Park (šalia Lietuvių Namų) skmadienį, lapkričio 25 d., 12 vai.

Nariams (susimokėjusiems nario mokestį) veltui, kitiems - $10. (Ben
druomenės nario mokestis - $5).

Kviečiame visus.

Darius Kasparaitis.

varžybas, lietuvis atsiėmė 30,000 dolerių 
čekį. Be to, už kiekvieną iš penkių perga
lių /.Savickas gavo po prabangų, maždaug 
50,000 dolerių vertės visureigį „Hummer“, 
bet į Lietuvą nė vienas iš jų taip ir nebuvo 
parplukdytas.

Didžiulį namą Riešėje neseniai baigu
siam įsirengti Ž.Savickui Vyriausybės 
nutarimu skiriamos premijos, palyginti su 
didžiulio susidomėjimo sulaukiančių 
turnyrų priziniais fondais, turėtų atrodyti 

rastai gražūs ir užburiantys. Šiame filme, 
be pagrindinių vaidmenų, ir epizodinius 
atlieka žymūs Lietuvos kino aktoriai.

Kaip sako režisierius Tomas, už gali
mybę kurti “Atsisveikinimą” jis kariavo 10 
metų. Mėgino ieškoti pinigų užsienyje, 
tačiau jiems lietuviški filmai buvo neįdo
mūs. Kai patys lietuviai to filmo neno
rėjo, tai jo ir nebuvo. Užsinorėjo jie jo da
bar - kai pastatymui pinigų skyrė aus
tralai, nors žinojo, kad jis bus įgarsintas 
lietuviškai. Australai siūlė jį filmuoti Aus
tralijoje, tačiau Tomas galvojo, kad kitur 
jis negalėtų būti labai lietuviškas.

Tarp scenarijaus bendraautorių - A. 
Šlepikas ir J. Demianas (Sh. J. Demianas 
buvo T Donelos dėstytojas Australijos kino 
mokykloje), o su scenarijų autoriumi Sh. 
Bassi jis susipažino Italijoje.

Šiuo mc tu, kaip sako režisierius Tomas, 
jam šeima - žmona Vaida, dukra Inga ir 
sūnus Martynas - yra svarbiausi dalykai 
gyvenime. Nors Australija jam yra labai 
nuostabi šalis - tikras draustinis, tačiau ne 
gimtinė. Turi būti ir gyventi ten, kur gimei 
-Lietuvoje.

Daug laimės ir sėkmės tau, mielas To
mai, kūrybiniame kino režisūros darbe, 
kuriant svarbius lietuviškus veikalus. Prie- 
teliai ir draugai tavęs dar Australijoje ne
pamiršo. Čia visuomet būsi laukiamas ir 
artimas svečias. □

Dainius Zubrus.

lyg lašas jūroje. Neolimpinių sporto šakų 
pasaulio čempionams skiriama 15,000, o 
Europos čempionams - 8,000 litų.

Premijos sudaro daug didesnę kito 
Lietuvos ąžuolo Virgilijaus Aleknos biu
džeto dalį. Už du olimpinius aukso me
dalius disko metikui pagal minėtą nuta
rimą skirta 800,000, už dvi pergales pa
saulio čempionatuose - 160,000, už 
Europos čempiono titulą - 40,000 litų.

(Pabaiga)
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In memoriam
Aft A Monika Venckienė 

(Stonkutė) 
1915.03.03 - 2007.10.13

Spalio 15 dieną gausus būrys giminai
čių iš Žemaitijos, Kauno ir Vilniaus su
sirinko j Žlibinų bažnytėlę Plungės rajone 
išlydėti amžinon kelionėn Moniką Venc
kienę. Jos pusbrolis kun. Liudvikas Se
rapinas iš Palangos atlaikė giedotinas šv. 
Mišias ir pasakė įsimintiną pamokslą apie 
Velionės Monikos ilgą, sunkų, meile ar
timui ir tėvynei paženklintą gyvenimą. 
Išvakarėse buvo giedami Kalvarijos kal
nai (būdingi Žemaitijos kraštui). Po pa
maldų procesija išlydėjo karstą iki pagrin
dinio kelio ir toliau procesija su vainikais 
keliavo j Žlibinų kapinaites padėti vai
nikus ant giminaičių kapų. Velionės pa
laikai iškeliavo į Rygos krematoriumą, nes 
pagal testamentą, Monikos pelenai turi bū
ti palaidoti šalia vyro Vaclovo Butkevičiaus 
Melbourne kapinėse.

Monika gimė Pakutuvėnuose, netoli 
Aleksandravo, didelėje ūkininkų Antano 
ir Marijos Stonkų šeimoje. Baigusi pra
džios mokyklą, ji lankė Kretingos Žemės 
Ūkio mokyklą. Ją baigusi, porą metų šei
mininkavo našlio dėdės Jono Bražinskio 
ūkyje Babrungėnuose.

Monika ištekėjo 1936 metais už bajo
ro Vaclovo Butkevičiaus, kuris mokyto
javo ir valdė 50 ha ūkį Smilgių kaime, Ža
rėnų apylinkėje. Čia ji kartu su vyru suma
niai ūkininkavo devynerius metus, iki 1944 
m. rusų okupacijos.

Butkevičiams 1937 metais gimė dukra, 
kuri buvo pakrikštyta Danute Monika 
Žlibinų bažnyčioje. Artėjant frontui, But
kevičiai, pasikinkę arklius ir pasikrovę 
porai mėnesių maisto, iškeliavo kartu su 
tėvu ir pora brolių, kaip ir daugelis šio kraš
to pabėgėlių, į Vokietiją, ieškodami laiki
nos apsaugos nuo komunistinių okupantų.

Po karo Butkevičių šeima susirado prie

globstį Wehnen lageryje netoli Olden- 
burg’o. Čia penkerius metus vyras moky
tojavo, dukra lankė pradinę mokyklą, 
Monika mezgė megztukus pardavimui. 
Kartu gyveno jaunesnioji sesuo Bronė ir 
brolis Zenonas. Broliui emigravus į Ka
nadą, o sesei į Angliją, Butkevičių šeima 
pradėjo dairytis, kur jiems emigruoti. Į 
Kanadą, Angliją bei JAV tuo metu šeimų 
nepriėmė, tačiau Australijos valdžia, ku riai 
pokario metais labiausiai stigo darbinin
kų, imigrantus maloniai kvietė.

Taip Butkevičių šeima, sudariusi dve
jų metu sutartį su Australijos valdžia, 1949 
gegužės mėnesį iš Neapolio uosto išplau
kė į Australiją. Kaip ir daugelis lietuvių, jie 
laikinai buvo apgyvendinti Bonegillos 
stovykloje ir per mėnesį buvo įdarbinti. 
Vaclovas buvo paskirtas kirsti mišką. Mo
nika dirbti tarnaite Myrtlelbrd’o viešbu
tyje, o septynerių metų dukra apgyven
dinta Myrtlelbrd’o Katalikiškos mokyklos 

bendrabutyje.
Pasibaigus sutarčiai, Butkevičiai nuta

rė persikelti į Melbourną, kur Vaclovo 
brolis Napoleonas buvo nupirkęs namą. 
Prabėgus penkeriems metams, jie nusipir
ko nuosavą mūrinį namą Essendone.

Monika ištisus 30 metų dirbo siuvėja, 
o vyras automobilių gamybos fabrike. Dėl 
šeimos gerovės dirbant daug viršvalan
džių, Vaclovo sveikata pablogėjo. 1971 
metais jis mirė nuo širdies infarkto.

Monika pasiju to labai vieniša. Ji visada 
mėgo bendrauti su žmonėmis. Sakydavo, 
kad moteris be vyro - tik pusė žmogaus.

Neilgai ji ir našlavo. Prabėgus porai 
metų, susirado Joną Venckų iš Geelongo, 
našlį su dviem mažomis mergaitėmis, ir 
susituokė.

Monika nuo pat atvykimo į Melbourną 
buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. 
Melbourne įsisteigus Katalikių Moterų 
Draugijai, tuoj tapo jos nare. Kurį laiką 
kas sekmadienį padėdavo virti cepelinus 
salėje prie Šv. Jono bažnyčios. Vėliau 
talkininkavo visiems Katalikių Moterų 
renginiams Lietuvių Namuose. Ji su vyru 
Jonu buvo ilgametė laikraščio “Tėviškės 
Aidai” lankstymo ekspedicijos narė Pa
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rapijos Namuose, Kensingtone.
Monika buvo svetinga, vaišinga patrio

tiškai nusiteikusi lietuvė. Rėmė “Katalikų 
kroniką”, Kunigų Seminariją Romoje, 
sesers Aurelijos šeimą, tremtyje ir varge gy
venančius gimines Lietuvoje.

Ji troško pamatyti savo ūkį ir tėviškę, 
tačiau tik 1992 metais pavyko aplankyti 
Lietuvą. Nei tėviškės, nei savo ūkio Smil
giuose neberado, tačiau susitiko su bro
liais ir seserimis.

Pablogėjus Jonelio sveikatai, Monika 
su vyru persikėlė gyventi pas Jono dukrą 
netolPerth’o. Tačiau ji labaipasigedo Mel
bourno ir draugų. Tik dvejus metus toli
mame Perth’e teišgyveno. Po vyro mirties, 
2002 metų pabaigoje, pradėjo maldauti, 
kad nenori Perth’e gyventi, norinti važiuoti 
į Lietuvą. Ji atvyko j Lietuvą per vėlai. Se
natvės liga buvo pakirtusi jos atminjįr(r 
savo jaunystėje numylėtas vietas, kurios 
po tiek metų buvo visai pasikeitusios, ji 
nebeatpažino. Tik trupinėliai praeities 
iškildavo į paviršių. Pastaruosius ketverius 
metus Monika buvo globojama dukros jos 
atkurtame Butkevičių ūkyje, Smilgiuose. 
Mirė ramiai miegodama. roubrvrt

Dukra Danutė Baltutjenė

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. tyto iki 4 vai. p.p. Tek: 4782 1355, mob.: 0419 016903.

Melbourne skautų ir skaučių dėmesiui
“Džiugo” tunto metinė iškyla įvyks š.m. gruodžio 1 dieną, šeštadienį, 

2 vai. p.p. Yarra Bend Park. Mclway Map 44 H3. Kviečiame visus!
PROGRAMOJE: įžodžiai, žaidimai, užkandžiai.

Visi dalyvauja uniformuoti.
“Džiugo” tunto vasaros stovykla įvyks 2008 m. sausio 2 - 9 dienomis. 

Stovyklausime prie Yarros upės australų stovyklavietėje, 5-7 Clifford Drive, 
Wonga Park, Vic. Melway Map 24J6. Laukiame visų!

Tautinė stovykla Lietuvoje įvyks 2008 liepos 12 - 20 dienomis prie 
Zarasų Duburio salos. Smulkesnė informacija bus paskelbta vėliau.

Mes, Austrahjos lietuvių skautai ir skautės, vyksime (Lietuvos Tautinę stovyklą. 
Budėkime.

v.s. Danutė Lynikienė, “Džiugo” tunto tuntininkė

Prieškalėdinis turgelis
Kaip ir kitais metais, Melbourno Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 

16 dieną, vyks prieškalėdinis turgelis - namudininkų turgus, kuriame bus 
prekiaujama namie pagamintais dalykais: šakočiais, prėskučiais, lašinėčiais, 
pyragėliais, papuošalais, kalėdiniais atvirukais ir kitokiomis gėrybėmis ir 
dovanėlėmis.

Tikslas: sukelti malonų šurmulį ir duoti progos apsipirkti Kalėdoms.
Pelnas: patiems prekybininkams.
Pasiruošimas: pardavėjams - pranešti Lilijai (8707-0347) arba Aliutei (9338- 

2172), kad paruoštų vietą prekystaliui; pirkėjams - atsiminti datą ir atsinešti 
krepšelius.

Lauksime skambučių. Melbourno Entuziastės
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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 atidaiymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Liet. 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

Pirmųjų po Antrojo pasaulinio karo lietuvių atvykimo Australijon

60 metų sukakties
^Minėjimas — banketus

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 Vieraitį tcl.: 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

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

choro “Daina" 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

Skautavimo 100 metų sukaktį švęsdami
Sydnėjaus “Aušros” 'įtinto 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.

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 19 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikassiųsti 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 13 dienos! MP Redakcija

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 25 dienų, 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 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 
i valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Doniela, 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.

Iki nominacijų užsidarymo gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos Val
dybą: Vytautas Doniela ir Antanas Laukaitis. Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė 

; Kęstutis Protas.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

di im va
LITHUANIAN CLUB

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

www.litbuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

t

Kviečiame į naują restoraną Klube - MATTS ON MEREDITH 
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.

2 meals for the price of 1
It’s back on - a choice of the following meals will apply to this promotion: 
All Day Brckky. Schnitzel Skewers. Exotic Mushroom Rissotto. 
Pie of the Day. Beef Burger. Roast Chicken Breast.
Rump Steak. Stir Fry. Much more Available.
Available Lunch and Dinner Monday to Thursday
Conditions apply: Receive the lesser priced meal free. No Takeaway Meals.
All meals up to the value of $16. Offer commences on November 1st 

2007. Dinner orders must be placed by 7:30 pm.

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.

“KŪČIOS” at Matt’s On Meredith - Club “Dainava”
Traditional Lithuanian Christmas Eve Menu and Decorations.
Date: 24th December 2007. Time: 6.30 pm.
Bookings close 18th December 2007.
Full payment required by 18111 December 2007.
Call Greta at Club “Dainava” on 9708 1414.

Price: $25 per person.

"Kalėdinė Eglutė”
Date: Sunday, December 22ud, 2007.
Time: 2.00 p.m.
$5 - Registration per family.
A traditional Christmas celebration for children of

Club Dainava Members!
Fun, games, entertainment... and a present from Santa Claus!
For information call Greta on 97081414
Registration closing date: 18.12.07.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“TALKA”
Sydney skyriaus 

informacinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 2007 

gruodžio 9 d.
Lietuvių Klube “Dainava”, 
16 Meredith St., Bankstown

“Mūsų Pastogė” remia Crime 
Stoppers.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - $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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