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Melbourne - viešnia iš Sydnėjaus

Šių metų spalio 21 dieną Melbourno l ietuvių Namuose įvyko Al JJ Krašto Valdybos posė
dis, j kurį buvo pakviesta ir ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta Savic
kaitė - Fletcher. Vėliau Teatro salėje viešnia pasidalino savo įspūdžiais iš seminaro, ku
rį Vilniuje surengė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Plačiau apie tai - “M.P” 
psl. 5. Nuotraukoje iš kairės: Algis Šimkus, Andrius Vaitiekūnas, Lilija Kozlovskienė, 
Birulė Prašmutailė, Loretta Tigani, Vytautas Krivickas ir Greta Savickaitė - Fletcher.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Lietuva plėtos ryšius su Australija

Baltijos šalys 
turi kalbėti 
vienu balsu

(ELTA). Lie
tuvos ir Latvijos 
užsienio reikalų 
ministrai Petras 
Vaitiekūnas ir Ma
ris Riekstins savo 
susitikime pabrė
žė būtinybe Bal

tijos šalims vienu balsu kalbėti ES ener
getikos politikos, santykių su Rusija, Eu
ropos kaimynystės politikos, tarptautinio 
saugumo ir transatlantinio bendradarbia
vimo klausimais.

Ministras P. Vaitiekūnas susitikime pa
siūlė imtis konkrečių žingsnių, kuriant 
Baltijos šalių bendrą informacinę erdve. 
Bendros informacinės erdvės kūrimas, 
anot jo. galėtų prasidėti nuo Lietuvos ir 
Latvijos. Abu ministrai taip pat akcenta
vo. kad būtina sparčiau įgyvendinti ben
drus projektus, mažinančius Baltijos vals
tybių energetine izoliaciją ir gerinančius 
susisiekimą su Europa. Be to. abiejų vals
tybių savivaldybės bus raginamos spar
čiau atkurti valstybės sieną kertančių vie
linių kelių tinklą, kuris pagerintų pasie
nio gyventojų susisiekimą.

Ministrai taip pat teigiamai įvertino 
Lietuvos ir Latvijos forumo veiklą, popu
liarinant baltų kalbų mokymą, jaunimo 
mainus ir kultūros projektus tiek Lietuvo
je, liek Litvijojc.

Dalia Grybauskaitė aplenkė V. 
Adamkų

(ELTA). Spalio mėnesį populiariausiu 
Lietuvos visuomenės lyderiu tapo Euro
pos Komisijos narė Dalia Grybauskaitė. 
Ji pirmą kartą pakilo j pirmą vielą, ap
lenkusi iki tol ilgą laiką pirmavusį Pre
zidentą Valdą Adamkų. Pagal “Baltijos 
tyrimų“ apklausą. D. Grybauskaitė sulaukė 

70% palankių vertinimų. V. Adamkus - 
69%. Palankaus vertinimo nusipelnė ir so
cialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkcvičifitė -54% teigiamų atsiliepimų.

Nepalankiausiai spalį Lietuvos gyven
tojai vertino problemų su teisėsauga tu
rinti Darbo partijos įkūrėją, turėjusį pre
tenzijų vėl tapti Seimo nariu Viktor Us- 
paskich’ą. 68% respondentų jo veiklą api
būdino neigiamai. Per mėnesį labiausiai 
sumenko Premjero Gedimino Kirkilo po
puliarumas -sumažėjo 9%. Per pastaruo
sius du mėnesius Premjeras politikų rei
tinge neteko net 17%.
V. Uspaskich - vėl partijos lyderis

Lapkričio 17 d. Kėdainiuose vykusiame 
Darbo partijos (DP) VI1 suvažiavime pir
mininku beveik vienbalsiai vėl išrinktas 
partijos Įkūrėjas Viktor Uspaskich. Iš 893 
slaptame balsavime dalyvavusių delegatų 
tik 15 balsavo “prieš” ir 12 sugadino biule
tenius. Daugiau kandidatūrų nebuvo, nes 
vienintelio DP Ukmergės skyriaus pasiū
lyta kita kandidatė Loreta Graužinio nė sa
vo kandidatūrą atsiėmė.

V. Uspaskich savanoriškai atsistaty
dinusiam Kęstučiui Daukšiui. vadovavu
siam partijai nuo 2006-ųjų rugpjūčio, net 
nepasiūlė savo pavaduotojo posto. Jo 
pavaduotojais tapo Seimo nariai L. Grau
ziniene, Antanas Bosas, Vydas Gedvilas, 
Jonas Pinskas, europarlamcntarė Ona 
Juknevičienė, buvęs švietimo ir mokslo 
viceministras Raimondas Mockeliūnas ir 
buvęs socialinės apsaugos ir darbo vice
ministras Mečislovas Zasčiurinskas.

Savo kalboje V. Uspaskich negailėjo 
kritikos politiniams oponentams ir buvu
siems bendražygiams, net nevengė vartoti 
gan užgaulių žodžių. Pasitraukusius par
tijos bičiulius jis vadino mutantais, šaka
lais. o partiją ištikusias bėdas įvardijo 
kaip “juodą darbą“ bei “gerai organizuotą 
šmeižto kampaniją".

Nukelta 12 psl

Kaip praneša ELTA Vilniuje apsilan
kė naujasis Australijos ambasadorius 
Lietuvai Howard Craig Brown. Jis rezi
duoja Stockholmc ir yra Australijos San
draugos (Commonwealth of Australia) 
ambasadorius Švedijai, Suomijai, Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai. Lapkričio 19d. jis su
sitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi ir 
Seimo Pirmininku Viktoru Muntianu. Ta 
proga buvo aptarti abiejų valstybių eko
nominiai ir kultūriniai ryšiai.

“I dėtuvių Bendruomenė Australijoje - 
tai tas katalizatorius, kuris įgalina plėsti 
dvišalius Lietuvos ir Australijos santykius”, 
- teigė naujasis ambasadorius, pastebėda
mas, kad “jūsų šalis atrodo tokia nedide
lė - tik trys milijonai gyventojų, tačiau jūs 
prasmingai prisidedate prie taikos ir de
mokratijos kūrimo pasaulyje”.

Savo ruožtu Prezidentas Valdas Adam
kus pabrėžė, kad “daugybei Lietuvos šei
mų likimas lėmė įsikurti Australijoje, so
vietų režimui pasiglemžus mūsų šalies 
Nepriklausomybę. Lietuva nepamirš Jūsų 
žmonių parodyto svetingumo lietuviams, 
kuriems Jūsų šalis tapo antrąja tėvyne”. 
Prezidento nuomone, abi šalis vienija ben

“Mažeikių nafta” vėl dirba
Kaip praneša DELF1, vienintelė Bal

tijos valstybėse naftos perdirbimo įmonė 
AB „Mažeikių nafta“ baigė kapitalinį re
montą ir pradėjo gamybą. Remonto metu 
įmonėje dirbo daugiau nei 4(XX) rangovi
nių organizacijų darbuotojų iš 15 šalių. 
Buvo sudarytos sutartys su 80 rangovinių 
bendrovių: dauguma jų -Lietuvos ir Len
kijos įmonės.

„Šis kapitalinis remontas įeis į įmo
nės istoriją savo darbų mastais ir jo metu 
dirbusių žmonių skaičiumi. Atlikti darbai 
turės didele reikšmę bendrovės ateičiai - 
leis padidinti naftos perdirbimo įmonės 
veiklos patikimumų ir efektyvumą“, - sako 
AB „Mažeikių nafta“ generalinis direkto
rius Marek Mroczkowski.

Kapitalinio remonto metu, be įrengi
nių remonto ir jų atnaujinimo, buvo atlik
ti ir itin reikšmingi modernizavimo dar
bai: buvo pakeistos dvi krosnys, naftos dis
tiliacijos įrenginio kolonoje sumontuota 
nauja vidinė įranga, pakeistas reaktorių 
blokas, atlikti kiti modernizacijos darbai.

„Kapitalinio remonto metu įrengtos 
naujovės ir technologiniai patobulinimai

Viskas apie Žemaitiją ir Klaipėdos kraštą
Projekto “Kas yra kas Lietuvoje” re

dakcija išleido naują žinyną, skirtą Že
maitijai ir Klaipėdos kraštui. Tai jau 
ketvirtoji serijos “Kas yra kas. Lietuvos 
miestai” knyga.

Ankstesniuose leidiniuose pristatyti 
Kauno apskrities, Aukštaitijos, Dzūkijos ir 
Suvalkijos žmonės ir regionų įmonės bei 
institucijos.

Naujausia serijos knyga apima Klai
pėdos. Tauragės. Telšių. Jurbarko. Kretin
gos, Mažeikių, Neringos. Pagėgių. Palan
gos, Plungės, Rietavo. Skuodo. Šilalės. 
Šilutės miestus. 

dros vertybės ir interesai, vienodas požiū
ris į daugelį svarbiausių tarptautinių 
problemų. Jis pastebėjo, kad intensyvėja 
Lietuvos ir Australijos visuomenių ir vy
riausybių dialogas, stiprėja mokslo ir 
švietimo ryšiai bei išreiškė viltį, kad atei
tyje tai subrandins ir naujų verslo bendruo
menių veiklos vaisių.

Susitikime konstatuota, kad nors dvi
šalės Lietuvos prekybos su Australija 
apimtys vis dar nėra įspūdingos, tačiau 
džiugina spartus prekybos augimas - 2005 
metais ji išaugo 85%, palyginti su 2004 
m., ir sudarė 15,297,000 JAV dolerių. 
Pasak Seimo Pirmininko V. Muntiano, Lie
tuva suinteresuota toliau plėsti ekonomi
nį ir prekybinį bendradarbiavimą. Be to, 
jis atkreipė dėmesį į Lietuvos siekius plės
ti kultūros, mokslo, švietimo ryšius: stu
dentų mainų sutartys pasirašytos tik tarp 
Vilniaus ir Melbourno bei Kauno Tech
nologijos ir Viktorijos universitetų. Sve
čias sutiko, kad akademinis bendradar
biavimas tikrai gali būti glaudesnis - aštuo- 
ni Australijos universitetai skiria stipen
dijas ir suteikia galimybes studijuoti bei 
gilinti studijas užsienio studentams. □ 

leis taupyti energijos kaštus ir iš to paties 
žaliavos kiekio pagaminti daugiau švie
siųjų naftos produktų“, - sako Bendrovės 
naftos produktų gamybos direktorius 
Viktoras Vasilavičius. Įmonės moderniza
vimui bus skirta 1.5 milijardo dolerių.

♦ ♦ ♦
Vilniaus forumo tęsinys?

Kaip praneša ELTA, Premjero Gedi
mino Kirkilo siūlymui kitų metų antroje 
pusėje pratęsti Vilniaus energetikos fo
rumą, ir būtent Paryžiuje, pritarė ir Pran
cūzijos Prezidentas Nicolas Sarkozy. Jis 
Lietuvai taip pat pasiūlė strateginę partne
rystę. Jo nuomone, energetinis (naftos, du
jų ir pan.) saugumas - vienas iš Europos 
Sąjungos prioritetų ir I .ietuva su Prancūzi
ja šioje srityje turi dirbti ranka rankon. Be 
to, ES turinti išlikti stipri dabartinių iššū
kių akivaizdoje, įskaitant įtemptus ES ir 
Rusijos santykius. Šiuo reikalu Prancūzijos 
Prezidentas pažadėjo kilų metų pavasarį 
apsilankyti Lietuvoje. Gal tai bus susieta 
su Lietuvos Vyriausybės siūlymu Vilniuje 
surengti seminarą dėl Europos saugumo 
strategijos. □

Žinyne publikuojama šio regiono sa
vivaldos institucijų ir verslo struktūra bei 
apie 4000 biografijų su nuotraukomis. Į 
leidinį atrinkti veikliausi. įtakingiausi, 
labiausiai nusipelnę regiono atstovai, 
šiandien garsinantys ir turtinantys šį 
kraštą. Asmenis žinynui rekomendavo per 
300 įvairių sričių institucijų, organizacijų, 
ekspertų, atsižvelgdami j jų nuopelnus, 
pareigas ir asmeninius laimėjimus.

Knygoje taip pat pristatoma daugiau 
nei 1000 stambiausių Klaipėdos. Taura
gės ir Telšių apskrityse veikiančių įmonių.

(bernardinai.lt)

1

bernardinai.lt


Vytautas 
Patašius

♦ Lapkričio 20 
d. D. Britanijos ir 
Australijos kara
lienė Elžbieta II ir 
Edinburgh her
cogas princas Pi
lypas atšventė 
savo vedybų, įvy
kusių 1947 metais, 
deimantinį jubi
liejų.

♦ Kinija ilgai nekreipė dėmesio į didžio
sios Trijų Tarpeklių užtvankos statybos 
kritikus. Lapkričio 20 d. žemės slinkimas 
užtvankos pašonėje užgriovė kelius, su
triuškino autobusą, užmušė virš 30 žmonių.
♦ Pakistano opozicinės grupės buvo įtei
kę Aukščiausio 'teismo svarstymui šešis 
skundus prieš Pervez Musharraf išrinki
mą prezidentu, jam prieš tai nepasitrau
kus iš kariuomenės vado pareigų. Pakis
tano Aukščiausias Teismas, iš kurio va
dovybės prezidentas pašalino jam nepalan
kius teisėjus, lapkričio 22d. atmetė pasku
tinį iš opozicijos skundų.
♦ Lapkričio 22 d. baigėsi Britų Bendrijos 
Pakistanui duotas terminas grįžti prie 
konstitucinio valdymo ir paleisti iš arešto 
tūkstančius opozicijos veikėjų. Iki šios 
datos paleista tik dalis suimtųjų. Lapkri
čio’ 23 d. Ugandos sostinėje Kampaloje 
posėdžiavo Britų Bendrijos Vykdomoji 
Grupė iš 8 užsienio reikalų ministrų, at
stovaujanti visas 53 Bendrijos valstybes. Ji 
nutarė suspenduoti Pakistano narystę 
Bendrijoje, neišpildžius penkių Bendri
jos reikalavimų.
♦ Lapkričio 23 d. pasibaigė Libano 
prezidento Emile Lahoud kadencija. 
Krašte prasidėjo pavojingas tarpuvaldis, 
nes Sirijos įtakos priešininkai neranda 
kompromiso su Sirijos šalininkais sekan
čio prezidento kandidatūrai. Emile Lahoud

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

“Gospelų” muzikos festivalis
Lapkričio 23-25 dienomis Vilniuje įvy

ko jau šeštasis “gospelų” muzikos festiva
lis. Festivalį rengianti Lietuvos jaunųjų 
krikščionių sąjunga šįmet sukvietė cho
rus, ansamblius, vokalistus ir instrumen
talistus iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos.

Pasak festivalio rengėjų, uždegantys at
likėjų ir klausytojų dvasią gospelai šian
dien tampa vis populiaresniais Lietuvos 
muzikinėje kultūroje. Vilniuje ir kituose 
miestuose kuriasi gospelų chorai, Vil
niaus Šv. Jonų, Visų šventųjų, Bernardinų 
bažnyčiose vyksta jaunimo mišios, kurių 
metu atliekami gospelai. Vis daugiau cho
rų vadovų iš Lietuvos važiuoja į Švediją 
mokytis gospelų dirigavimo metodikos, 
gospelų giesmes į savo programas įtraukia 
vaikų chorai.

Gospelai - Šiaurės Amerikos juoda
odžių religinės giesmės Naujojo Testa
mento tekstais, turinčios ilgą tradiciją ir 
istoriją, išplitusios po visą pasaulį. Ryš
kiausi šios chorinės muzikos atlikimo 
bruožai - improvizacija, svingas, bugio vu- 
gio ritmai, bliuzo elementai, virtuoziškas 
instrumentinis pritarimas.
Lietuvių dailės šimtmečio paroda

Per Lietuvos miestus keliauja eduka
cinė paroda “Lietuvių dailės atgimimo 
šimtmetis”. Šiemet sukanka 100 metų, kai 
Vilniuje buvo surengta pirmoji lietuvių 
dailės paroda ir įkurta Lietuvių dailės 
draugija. Draugiją įsteigė dailininkai Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis, Antanas 
Žmuidzinavičius, Petras Rimša, Petras 
Kalpokas ir kiti dailininkai.
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Trumpai iš visur
kreipėsi į Libano kariuomenės vadovybę, 
pavesdamas jai palaikyti tvarką krašte.
♦ Lapkričio 23 d. Oruzgan provincijoje 
Afganistane vėl žuvo Australijos karys. 
Luke Worsley iš Windsor, NSW buvo nu
kautas australų kariniamdaliniuipuolant 
sukilėlius, įsitvirtinusius pastatuose, ku
riuose jie gamino pakelėse sprogdinamas 
bombas. Po kelių valandų kautynių aus
tralai užėmė pastatus. Žuvo daug sukilėlių.
♦ 1 npkričio 23 d. Antarktikos vandenyse 
netoli Pietinių Setlandijos salų su ledkal
niu susidūrė turistinis laivas “Explorer”.Jis 
prakiuro ir paskendo. 150 laivo keleivių 
išsigelbėjo, susėdę į valtis. Juos po kelių 
valandų surado norvegų laivas “Nordnor- 
gc” ir nugabeno į Čilę. Tarp keleivių buvo 
10 australų turistų. Nuskendęs laivas pri
klausė Kanados bendrovei “Gap Adven
tures” ir buvo registruotas Liberijoje.
♦ Lapkričio 24 d. darbo partija, vadovau
jama Kevin Rudd, triuškinančiai laimėjo 
parlamento rinkimus Australijoje. Nors 
balsų skaičiavimas dar nepasibaigė, iki 
lapkričio 25 d. vakaro darbiečiai buvo 
laimėję 83 vietas, liberalų vadovaujama 
koalicija 58 vietas, nepriklausomi kandi
datai 2 vietas, 7 vietos dar buvo neaiškios. 
Žemesniuose rūmuose iš viso yra 150 vietų. 
Senato rinkimų rezultatai paaiškės tik po 
kelių savaičių. Ekspertų nuomone, darbie- 
čiams nepavyks gauti daugumos senate.
♦ Lapkričio 24 d. vakare Australijos min. 
pirmininkas John Howard pripažino dar- 
biečių pergalę ir pasveikino naująjį min. 
pirmininką Kevin Rudd. Yra nedaug vil
ties kad John Howard’ui pasisektų išlai
kyti savo Bennelong rinkiminę apygardą, 
jį gali išgelbėti tik paštu atsiunčiamų rin
kėjų balsai. Neaišku, kas bus naujasis Aus
tralijos opozicijos lyderis, nes John Howard 
numatytas įpėdinis Peter Costello pareiškė, 
kad jis griežtai atsisako šių pareigų. □

Keliaujančios parodos stenduose yru 
rodomi reprodukuoti M. K. Čiurlionio, A. 
Žmuidzinavičiaus, P Rimšos, P. Kalpoko, 
Juozo Zikaro, Antano Jaroševičiaus, Jus
tino Vienožinskio, Adomo Varno, Kajetono 
Sklėriaus ir kt. dailininkų kūriniai. Paro
dos vaizdinę medžiagą papildo Lietuvių 
dailės draugijos veiklą atspindinčios foto
grafijos ir dokumentai, spaudos leidinių 
kopijos. Informaciai tekstai apžvelgia 
draugijos narių biografijas ir kūrybą.

Kortelių sukčių banga
Pastarosiomis dienomis kelios dešim

tys Vilniaus banko klientų patyrė nuo 600 
iki 5,000 litų nuostolių. Manoma, kad 
rugsėjo 20-21 d. Utenoje prie vieno ban
komato buvo pritvirtinta nelegali duome
nų nuskaitymo įranga, o dabar, pasinaudo
jus gautais duomenimis Italijoje, Romos 
mieste buvo paimta pinigų iš kortelių 
sąskaitų. Iš viso Vilniaus bankas užbloka
vo 150 mokėjimo kortelių, kuriomis buvo 
pasinaudota rugsėjo 20-21 d. Vėliausiomis 
žiniomis, susidūręs su panašiais faktais, 
kai kurias mokėjimo korteles užblokavo 
ir bankas Nord.
Dzūkijos tautodailininkų šventė

Alytaus kultūros ir komunikacijos 
centre buvo atidaryta Alytaus apskrities ir 
Liaudies kultūros centro surengta Dzūki
jos tautodailininkų paroda. Į ją savo dar
bus suvežė ir eksponavo 25 meistrai iš 
visų apskrities savivaldybių. Kūriniai bu
vo suskirstyti, eksponuoti bei apdovanoti 
pagal tris sritis.Parodai-konkursuipateiktus 
darbus vertino komisija.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGHICir“Benuudinai’’.

Lietuvos paroda “Karas po karo” Švedijoje
(ELTA). Prezidentui Valdui Adamkui 

su darbo vizitu viešint Švedijoje, lapkri
čio 14 d. Stockholmo rotušėje buvo ati
daryta paroda “Karas po karo: ginkluotas 
antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 
1944-1953”. Parodos atidarymo metu 
Prezidentas teigė, kad didelė Europos da
lis iki šiol nežino visos istorijos apie tai, 
kas atsitiko su laisvę mylinčiomis Vidurio 
ir Rytų Europos taniomis po Antrojo 
pasaulinio karo.

“Ši paroda “Karas po karo” iš dalies 
užpildo pilkąsias istorijos zonas ir su
teikia galimybę mūsų tautoms geriau 
suprasti vienoms kitas”, - teigė V. Adamkus. 
Jis išreiškė įsitikinimą, kad šios parodos 
bei “Vilnius - Europos kultūros sostinė” 
renginių pristatymas leis Švedijos 
visuomenei geriau susipažinti su Lietuva 
ir jos istorija. “2009 metais Lietuva švęs 
savo vardo paminėjimo tūkstantmetį, o 
Vilnius tais pačiais metais bus paskelbtas 
Europos kultūros sostine. Abi šios progos 
turistams ir Lietuvos svečiams suteiks tik
rai unikalią galimybę dalyvauti gyvosios 
kultūros renginiuose”, - pabrėžė Valdas

Lietuvos muzikai vėl rinkosi į Didįjį paradą
Keli šimtai Lietuvos muzikų šešta

dienį, lapkričio 16 d., Vilniuje dalyvavo 
tradicinėje šventėje “Didysis muzikų 
paradas 2007”. Vaikų kultūros metams 
skirtą vienuoliktąjį muzikų maratoną 
Nacionalinėje filharmonijoje surengė 
Lietuvos muzikų sąjunga. Devynias va
landas su trimis pertraukomis Naciona
linės filharmonijos didžiojoje scenoje 
vieni kitus keitė solistai vokalistai ir ins
trumentalistai, vokaliniai ir instrumen
tiniai ansambliai, kameriniai chorai, sim
foniniai orkestrai, bigbendai, džiazo at
likėjai.

Didįjį muzikų paradą šeštadienio vi
durdienį simboliškai pradėjo Balio Dva
riono dešimtmetės muzikos mokyklos 
simfoninis orkestras, vadovaujamas diri
gento Modesto Pitrėno. Vėliau pasirodė 
instrumentiniai ansambliai iš Vilniaus, 
Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus, Kretingos, 
nemažai iš jų šioje šventėje dalyvavo pir
mą kartą. Taip pat koncertavo žinomi 
muzikai: smuikininkas Dainius Puodžiu
kas, pianistės Birutė Vainiūnaitė ir Šviesė 
čepliauskaitė, Kęstučio Grybausko pia
nistų kvartetas, profesorė Regina Maciū
tė ir jos dainavimo klasės studentės, Kraš
to apsaugos savanorių pajėgų orkestras, 
operos solistė Julija Stupnianekirkt.

Stinga bilietų į Lietuvą - ir iš jos
Per Kalėdas į tėvynę grįžti norėsian

tiems svetur dirbantiems lietuviams teks 
patirti sunkumų. Jau dabar nebėra bilietų 
į keltus, gruodį plukdysiančius į Lietuvą. 
Nesuskubusieji įsigyti keltų bilietų anks
čiau galės sugrįžti nebent per kaimy
ninių šalių - Rygos, Talino - uostus arba 
pirkti brangesnes keliones lėktuvais.

Bendrovės „Krantas Travel“ direktorius 
Putinas Bielskis teigė, kad kelionėmis į 
gimtinę nemažai lietuvių emigrantų pra
dėjo rūpintis itin anksti - prieš šešis ar 
net aštuonis mėnesius. Todėl jau dabar kai 
kuriuose iš Skandinavijos šalių ar Vo
kietijos keliančiuose keltuose nebeliko 
bilietų.

Anksčiau kelionėmis namo susirūpi
no ir kitose Europos šalyse uždarbiau
jantys lietuviai, kaip niekad anksti išpirkę 
pigiausių klasių lėktuvų bilietus.

Tačiau jau pastebimas bilietų pirkimo 
padidėjimas ir į kitas šalis. Vis daugiau lie
tuvių nori šventes švęsti ne savo tėvynėje. 
Vienos populiariausių švenčių vietų - 
didžiosios Europos šalių sostinės: Pary
žius, Praha, Londonas, Viena, Budapeštas.

Adamkus.
Parodos atidaryme dalyvavęs Švedijos 

švietimo ministras Jan Bjorklund pami
nėjo, kad atnaujintose Švedijos mokyklų 
istorijos programose bus skyrius ne tik 
apie holokaustą, bet ir apie komunizmo 
nusikaltimus bei pasipriešinimo komuniz
mui kovas.

Parodos atidarymo metu V. Adamkus 
Lietuvos vardu atidavė istorinę ir simbo
linę pagarbą vienam pirmųjų Švedijos 
lakūnų Carl Olaf Dahlbeck, kuris kartu su 
kitais Švedijos kariuomenės karininkais 
kovojo Lietuvos laisvės kovose ir 1919- 
1920 metais padėjo Lietuvai sukurti oro 
pajėgas.

Jau Prezidentas Antanas Smetona 
įvertino šio lakūno asmeninį indėlį ku
riant Lietuvos oro pajėgas -1930 metais jis 
buvo apdovanotas vienu aukščiausių Lie
tuvos apdovanojimų, tačiau dėl anksty
vos Švedijos lakūno mirties šis apdova
nojimas nebuvo įteiktas. Perskaičius Pre
zidento Antano Smetonos dekretą. Valdas 
Adamkus perdavė apdovanojimą Švedijos 
karinių oro pajėgi) atstovui. □

Vakarop j Filharmonijos sceną kopė 
pirmą kartą muzikų parade dalyvaujantis 
Šiaulių valstybinis kamerinis choras “Po
lifonija”, kiti atlikėjai, o Didįjį muzikų 
paradą tradiciškai užbaigė įvairių kartų 
džiazo atlikėjai bei Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos bigbendas.

Kaip ir kasmet, šventės finale buvo 
įteiktas “Auksinio disko” apdovanojimas 
Lietuvos muzikams už ryškią ir Lietuvos 
muzikinės kultūros plėtrai reikšmingą 
meninę veiklą. “Auksinio disko 2007” 
laureatais tapo dainininkė Judita Leitaitė, 
fortepijoninis trio “Musica Camerata 
Baltica”, liaudies instrumentų ansamblis 
“Vaivorą” ir džiazo pianistas Saulius Šiau- 
čiulis. Keturių nominacijų laureatams bus 
įteiktas Lietuvos muzikų sąjungos, ben
drovės “Baltic Optical Disc” ir Naciona
linio radijo ir televizijos įsteigtas prizas.

Šiuo metu sunku įsigyti bilietų ir į šias ša
lis. Nebeliko vietų ir į daugumą Austrijos, 
Prancūzijos, Slovakijos bei Italijos slidi
nėjimo kurortų.

P.Bielskis pastebėjo, kad anksčiau 
lietuviai slidinėti važiuodavo organizuo
tomis grupėmis per kelionių agentūras, o 
dabar dauguma kelionių bilietus perka 
individualiai. Nemažai žmonių jau turi 
išsirinkę mėgstamus slidinėjimo kurortus, 
stovyklavietes ir savarankiškai susiorgani
zuoja keliones.

Populiarėja ir švenčių sutiktuvės egzo
tiškuose kraštuose. Lėktuvai, skraidinantys 
j Tailandą, Dominyką ar Kanarų salas, jau 
perpildyti. Į šias šalis tais pačiais lėktuvais 
skrenda ne tik lietuviai, bet ir kaimyninių 
šalių gyventojai: latviai, estai, rusai.

Kone visų agentūrų atstovai tikino, kad 
dabar perkamiausios kelionės į Egiptą, 
kur kaip tik įsibėgėja poilsio sezonas. 
Bendrovės „BalticTravel Service“ kelionių 
atstovė pastebėjo, jog egiptiečiai tuo nau
dojasi ir prieš šventes gerokai pabrangino 
viešbučių bei pramogų kainas.

(Giedrė Balčiūtė, “Klaipėda”)
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Bendruomenės baruose_______
“Talka” sėkmingai baigė dar 

vienerius metus
Viva Alekna

Šių metų spalio27d., šeštadieni, nariai 
rinkosi Mclbourno Lietuvių Namų val
gyklos salėje išklausyti 36-ąjį metinį “’lai
kos” veiklos pranešimą. Patogiai, kaip 
Melbourne įprasta, prie staliukų sėdin
čius narius pasveikino Valdybos pirmi
ninkas Audrius Balbata ir publikai pri
statė susirinkimo prezidiumą: direktorius 
- Vivą Alekną. Dana Campbell, Raimon
dą Mucenieką ir Raimondą Samsoną, 
skyrių vedėjas - Elę Kains (Sydney) ir Da
lią Kaminskas (Adelaide) bei “Talkos” 
auditorių - Alan I ee.

Formalumus, kaip Revizijos Komi
sijos sudarymą ir 2006 meili susirinkimo 
protokolo skaitymą susirinkimui pristatė 
Raimondas Muceniekas. Praėjusių metų 
susirinkimo protokolas susirinkimo buvo 
priimtas vienbalsiai.

Pradėdamas savo Valdytos pranešimą, 
Audrius Balbata pasveikino buvusį 
“Talkos” pirmininką Vivą Alekną, kuris 
po 20-ties metų pasitraukė iš pareigų, bet 
sutiko ir toliau likti Valdyboje kaip di
rektorius.

“Praėjusieji - 2006/2007 - finansiniai 
metai buvo sėkmingi”, - tęsė A. Balbata. 
“Talka” padarė $309,000 bendro pelno, 
nuo kurio atskaičius valstybinius mokes
čius, gryno pelno liko $203,000. Praėju
siais metais Australijos federalinė valdžia 
labai palankiomis sąlygomis įsteigė for
muluotą pensijų programą (super
annuation scheme). Pasinaudodami šia 
proga, dalis “Talkos” narių savo indėlius 
ten ir pervedė. Todėl mūsų indėliai tru
putį sumažėjo - iki $15.5 milijonų. Visų 
“Talkos” paskolų suma viršijo $14.8 mi
lijonus, rezervai pakilo iki $3.1 milijono, o 
“Talkos” aktyvai jau viršija $19 milijonų. 
Pabrėžtina, kad visoje Australijoje ‘Talka” 
gal būtų veiksmingiausia kredito draugija, 
nes jos visos veiklos išlaidos siekia tik 
$242,000.

Daugiausia pastangų “Talkos” direkto
riams tenka dėti prisitaikant prie įvairių 
valstybinių ir korporacinių tvarkymų bei 
nuostatų. Valdžios finansinė priežiūra ir 

reikalavimai yra vienodai taikomi tiek 
didelėms milijardinių apyvartų draugi
joms, su šimtais darbuotojų, tiek ir ma
žesnėms draugijoms - kaip “Talka”. 
Valdybai ypač daug laiko ir darbo atima 
suformuluojant priimtinas veiklos gaires 
ir paruošiant valdžiai reikalaujamus nuo
latinius raportus bei ataskaitas.

Nežiūrint vadovavimo sudėtingumų, 
draugijos padėtis - tvirta. Nors daug 
mažesnių kredito draugijų buvo privers
tos jungtis su didesnėmis finansinėmis 
institucijomis dėl administracinių sun
kumų, biurokratinės naštos ir ypač dėl 
rezervų stokos, ‘Talkos” rezervai yra pui
kūs ir veiklos išlaidos nėra didelės. “Tal
kos” ateitis - šviesi. Valdyba yra pasiruo
šusi finansiškai padėti nariams, ypač į 
Australiją naujai atvykusiems lietuviams, 
įsigyti savo namus ir patogiai įsikurti.

Baigdamas pirmininko pranešimą. A. 
Balbala padėkojo savo kolegoms direk
toriams, draugijos vedėjai Danai Camptoll, 
skyrių vedėjoms Elei Kains, Daliai Ka
minskienei ir kasininkui Pauliui Jokū
baičiui už jų malonų bendradarbiavimą ir 
už pavyzdingą darbą.

Draugijos sekretorius Raimondas Sam
sonas susirinkusius plačiau supažindino 
su draugijos balansu bei su pelno ir 
nuostolių ataskaitomis. Pajamų gauta $ 1.3 
milijonai, kurių $1.06 milijonai sukaupti 
iš paskolų ir $225,000 iš investicijų. 
Pagrindinės išlaidos - $744,000 sumoje - 
buvo išmokant palūkanas už narių “Tal
koje” laikomus indėlius. Veiklos ir valsty
binių mokesčių $242,440 išlaidos buvo 
mažesnės negu 2005 metais - tai puikus 
rezultatas. Rezervai viršija $3 milijonus, o 
“Talkos” vertė jau virš $19 milijonų. Val
dyba patenkinta veiklos rezultatais ir 
santykiais su APRA (Aust. Prudential 
Regulation Authority).

Dana Campbell - direktorė ir ‘Talkos” 
vedėja - kalbėjo apie paskolų išdavimą, jų 
administravimą ir apie investicijas komer
ciniuose bankuose. Per praėjusius finan
sinius metus naujų paskolų buvo Išduota 
$2.265 milijonai, o jų grąžinta $2.016 
milijonai. Šiuo metu turime $14.88

Iš kairės: Elė Kains, Raimondas Samsonas, Dana Campbell ir Audrius Balbata.

milijonus pilnai apdraustų paskolų: 78% 
Melbourne, 9% Adelaidėje ir 12% Syd- 
nėjuje. Be to, įvairiuose bankuose “Talka” 
yra investavusi virš $4 milijonų, mažomis 
dalimis. Tokiu būdu “Talkos" investicijos 
realizuojamos beveik kas savaite, kad vi
sada turėtumėm pakankamai grynų pinigų 
naujoms paskoloms ir išlaidoms padengti.

Adelaidės skyriaus vedėja Dalia Ka
minskienė pasidžiaugė, kad metai buvo 
sėkmingi, skyriaus pelnas pakilo $9,600 - 
beveik iki $61.000. Nors Adelaidės sky
rius nėra didelis, bet jis veiklus ir šiais 
metais paskyrė naują kasininką Andrių 
Dundą. Baigdama pranešimą Dalia Ka
minskienė padėkojo centro Valdybai už 
finansinę paramą Adelaidės lietuvių 
organizacijoms.

Elė Kains - Sydnėjaus skyriaus vedėja - 
pranešė, kad po dvejų metų sunkios veik
los laikinose patalpose, “laikos” įstaiga 
patogiai įsikūrė naujame Sydnėjaus Lie
tuvių Klube “Dainava”. Nors dėl ankstes
nių įvairių nepatogumų laikinoje įstai
goje “Talka” prarado dalį klientų ir todėl 
sumažėjo jas finansinė apyvarta, Sydnė
jaus skyrius vistiek padarė $59,000 pelno 
ir tikisi, kad ateityje klientų padaugės.

Auditorių raportą susirinkimui per
skaitė pats “Talkos” auditorius Alan Lee 
patvirtindamas, kad “Talka” ir jos finansai 
yra vedami tiksliai, teisingai ir atsižvelgiant 
į visus įstatymus bei valdžios nurodymus - 
be jokių išimčių.

Dalis Valdytos direktorių yra renka
mi per kiekvieną metinį susirinkimą. Šiais 
metais trijų direktorių kadencija baigėsi. 
Kandidatais buvo iškelti tik trys - V. 

Alekna, R. Muceniekas ir R. Samsonas. 
Neatsiradus kitų kandidatų, visi trys buvo 
perrinkti naujai kade ncijai.

Valdybos pasiūlymu, kaip “Talkos” 
auditorius vienbalsiai buvo patvirtintas 
Alan Lee.

Valdybos atlyginimo svarstymas visa
da yra pate ikiamas susirinkimui. Valdyba 
nuo pasiūlymų susilaiko. Rūta Kemėšis 
susirinkimui pasiūlė atlyginimą pakelti, 
nes tainebuvo daryta jau trejus metus, Jos 
siūlymą parėmė Aldona Butkutė. Po dis
kusijų buvo duotas konkretus pasiūlymas 
Valdybos atlyginimą kelti $5,000 (R. 
Kemešis/J.Gailius). Priimta vienbalsiai.

Paskutinis svarbus susirinkimo punk
tas - tai metinio pelno paskirstymas. R. 
Samsonas pristatė sekančią Valdytos re
komendaciją: Lietuvių organizacijoms 
Australijoje skirti $14,000 paramą; “Tal
kos” akcininkams išmokėti 6.5% pilnai 
valstybiniais mokesčiais kredituotą divi
dendą (viso $21,152); ir likusią pelno dalį 
pervesti į rezervą. Valdybos rekomendaci
ją priimti siūlė A. Butkutė, ją parėmė A. 
Liubinas. Priimta vienbalsiai.

Klausimų ir sumanymų metu neiškilo 
konkrečių pasiūlymų. Tačiau pasidalinta 
mintimis, kaip geriau padėti naujai at
vykusiems lietuviams, ir ar Australijos 
rezervų bankas vėl pakels nuošimčius. Į 
šiuos klausimus ‘Talkos” Valdyba pažadė
jo atkreipti tinkamą dėmesį.

Susirinkimą uždarydamas pirminin
kas A. Balbata visus narius pakvietė pa
silikti prie stalų ir sėkmingų finansinių 
metų užbaigimo proga linksmai pasivai
šinti bei atsigaivinti. □

Geelongo “Linas” - tarptautiniame 
ansamblyje

Po praėjusių Australijos Lietuvių 
Dienų Šokių Šventės Geelonge, šio mies- 
lOr,lietuvių tautinių šokių grupė “Linas” 
nespėjo pailsėti ir šiais metais turėjo net 15 
pasirodymų!

Daug iš šių pasirodymų buvo kon
certuose su tarptautiniu šokių ansambliu 
Geelongo miesto “Moving FEETures”, 
kurį sudaro Geelongo Etninių Bendruo
menių Taryba-“Diversitat”.

Šiame ansamblyje dalyvauja 12 įvairių 
tautybių, tarp jų - Geelongo lietuvių šo
kėjai.

Neseniai Melbourno latviai ir estai 
pagyrė Geelongo “Liną”, nes Geelonge tai 
vienintelė išsilaikusi pabaltiečių tautinių 
šokių grupė.

“Moving FEETures” koncerto prog
rama buvo įdomi ir įvairi.

Prietemoje pasigirsta aborigenų “didge- 
ridoo”. Geelongo rajono “Wathaurong” 
aborigenų viršininkas pakviečia į sceną 
atstovus, kurie dalyvaus koncerte iš 
kievienos tautybės. Scenoje dekoracijos 
simbolizuoja aborigenų šventą žemę - 
Australiją.

Aborigenas klausia: “Ar jūs pasidalin

site su mumis savo kultūra?”
“Lino”šokėja atveda lietuvių atstovus j 

sceną atsakydama: ’Taip.”
Po jos ateina ir kiti, atsakydami savo 

kalbomis: italai-”si”, škotai - “yes, ru
sai - “da”. O po jų dar - kiniečiai, serbai, 
ispanai, makedoniečiai, vengrai ir kiti.

Atstovai sudaro šokio ratelį ir visi šo
ka kartu. Po to kiekviena tautinių šokių 
grupė išpildo savo dalį.

Scenoje, apšviestoje tautine juostele, 
“Lino” šokėjai sušoko visą tautinių šokių 
pynę - valsą, kadrilių, polką.

Viena jauna lietuvaitė priklauso ir 
atstovi) suorganizuotam ansambliui, kuris 
jau dvejus metus repetuoja ir pavaįrina 
programą. Šio ansamblio šokėjai mokosi 
įvairių tautybių šokių

Sekantys “Moving FEETbres” kon
certai įvyko Viktorijos miestelyje Colac 
sekmadienį, lapkričio 11 dieną, gražiame 
Colac Otways Performing Arts & Cultural 
Centre.

Ateinančiais metais ansamblis ruo
šiasi keliauti ir šokti kituose Viktorijos 
miesteliuose.

G.C.

Nuotraukoje - lietuvaitė atveda į sceną Gcelongos lietuvių tautinių šokių grupės “linas” 
šokėjus.

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays
National 3 pm Tuesdays,

Frequencies:

Adelaide 106.3 fm, 
Adelaide Foothills 95.1 fm 
Brisbane 
Canberra 
Hobart 
Perth

93.3 fm, 
105.51m, 
105.7 fm, 
96.9 fm.
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Į Lietuva iš arti
„Beglobiai kūdikiai pakeitė mano gyvenimą“

Audronė Simanonytė

Tęsinys iš “M.E”nr. 46.
' Į šiuos namus priimamos paauglės 

mamos, kurios pagimdo vaiką ir neturi 
n'fttnų. Tokias jaunas moteris dažnai iš na- 
mų išvaro tėvai, kuriems nepatinka, kai 
labai jauna jų dukra susilaukia vaiko, ar
ba jos pačios yra kilusios iš vaikų namų ir 
tikrų mimų neturi. Motinos ir kūdikio glo
bos namuose jos nors gali gyventi. Žino
ma, turi laikytis tam tikrų taisyklių. Toms 
jaunoms mamoms duodamas kambarys, jos 
turi lankyli amatų mokyklą, kurioje mo
koma, kaip auginti kūdikį ir taip ruoštis 
būsimam gyvenimui. Taip jos ten gali gy
venti pusantrų metų, kol kažkiek atsisto
ja ant kojų, susitvarko savo finansinius 
reikalus. Bet ir tų mamų yra visokių. Štai šį 
kartą jos užrakino vaikus ir išėjo...

- Sunku tuo patikėti! Čia juk “Caritas” 
- organizacija, turinti labai gerą vardą?!

- Ne, čia „Caritas“ vardas niekuo dė
tas. Šią organizaciją reikia tik pagirti, kad 
ji tiek dėmesio skiria mamoms ir kūdi
kiams: Tokių globos namų Lietuvoje rei
kia daug daugiau. Pavyzdžiui, šitie namai 
gali apgyvendinti tik 25 mamas. O juk tai- 
t ik lašas jūroje. Lietuvoje yra daug daugiau 
jaunų mamų, kurios neturi kur eiti. Todėl 
labaidžiugu, kad „Caritas“ tuo užsiima.

O.čia buvo mamos kaltos, kad jos taip 
su savo kūdikiais pasielgė. Tai tikrai ne
buvo eilinis atvejis. Mes vėliau kalbėjo
mės su tų namų direktore. Ji pati buvo 
nustebusi, sakė, kad tai pirmas toks nu
tikimas. Kadangi buvo savaitgalis, tų 
kūdikių mamos norėjo kažkur išeiti. Išėjo 
ir negrįžo... Vėliau sužinojom, kad tas dvi 
dienas jos girtuokliavo. O “savaitgalinė“ 
namuose dirbusi moteris tame darbe dar 
buvo nepatyrusi ir nežinojo, ką tokioje si
tuacijoje daryti. Ji dėl užrakintų kūdikių 
buvo labai susirūpinusi, bet nežinojo, kur 
kreiptis. Nežinojo, laužti duris, ar ne...

- Bet pagaliau, kai jūs su mama atėjote, 
duris juk išlaužei?

- Išlaužėm ne duris - spyną. Čia mano 
mama. Ji patarė nebelaukti. Jai rūpėjo bet 
kokiu būdu patekti pas kūdikius. Taip ir 
padarėm. Kai mes išeidinėjom, kitos ten 
gyvenančios moterys pažadėjo, kad pri
žiūrės mažyles, kol jų mamos sugrįš. Bet 
mes vis tiek išėjome neramia širdimi. To
dėl nutarėm kitą dieną sugrįžti, pasikal
bėti su tų globos namų vedėja ir pasisiū
lyti ten padirbėti. Norėjom, kad tokių atsi
tikimų daugiau nebebūtų. Manėme, kad 
jeigu mamas kas dieną išleisime nors po
rai valandų susitvarkyti savo reikalus ar 
pasivaikščioti, gal jos neatsisakys savo 
vaikų. Gal Dievas čia viską taip patvarkė, 
kad mes atsirastume prie to pastato, kur 
tos mergaitės buvo užrakintos?

- Ar nebuvo per sunku kas dieną dirbti 
tiek ligoninėje, tiek globos namuose?

- Ne, per sunku nebuvo. Toks buvo mū
sų kelionės tikslas. Mama kitą rytą pa
kalbėjo su tų namų viršininke, ir ši palan
kiai įvertino mūsų norą įsitraukti į šių na
mų gyvenimą. Tačiau, kai sugrįžome ten 
antradienį, sužinojome, kad tas dvi mer
gytes palikusios mamos dar nesugrįžo! O 
pagal Lietuvos įstatymus, jei kūdikis glo
bos namuose paliekamas be priežiūros, jis 
labai greitai yra išgabenamas į ligoninę, iš 
kur atiduodamas į vaikų namus. Globos 
namų viršininkė paprašė mano mamos, 
kad ši tų namų psichologei padėtų mergy
tes nugabenti į Antakalnio universitetinę 
vaikų ligoninę. Tada jau buvo aišku, koks 
likimas laukė 10-ies mėnesių Aušros ir 6- 
erių mėnesių Aleksandros.

- Nejaugi daugiau tų mergaičių

Mūsų Pastogė Nr. 47, 2007.11.28, psl.

nebematėte?
- Oi, ne, kaip tik atvirkščiai! Mes 

pasiprašėme leidimo dirbti toje ligoni
nėje, kur jos buvo paguldytos. Mergaites 
mes pamilom, norėjom joms padėti, ap
rūpinti jas reikalingais daiktais, valgydinti, 
maudyti, duoti meilę, mokyti. Todėl mano 
mama su mergytėm laiką praleisdavo 
dieną, o aš - vakare. Dirbau gretimame 
pastate naujagimių skyriuje, todėl, kai 4 vai. 
darbą pabaigdavau, eidavau pas mažyles 
ir būdavau su jomis iki vakaro, kol jas 
užmigdydavau.

- Ar situacija Antakalnio ligoninės vai
kų skyriuje irgi buvo panaši, kaip Tavo 
jau minėtoje naujagimių ligoninėje?

- Daug blogesnė... Ten mes jau po pirmos 
dienos supratome, kad reikia atsinešti 
visko: servetėlių, kūdikių higienos reikme
nų, šampūnų, žaislų, drabužių, vaistų, o sau
- netgi tualetinio popieriaus. Žodžiu - ten 
trūko visko! Nieko nebuvo! Ligoninėje taip 
pat labai trūksta personalo. Nenuostabu, 
kad ir vaikams trūksta priežiūros.

- Ar pačios mamos tų vaikų neprižiūrėjo?
- Kai kuriuos prižiūrėjo. O mūsiškių - 

ne. Mūsų globotinės Aušra ir Aleksandra 
bei dar trys kiti kūdikiai neturėjo nieko, 
kas pas juos ateitų. Niekas jų nemylėjo ir 
nesirūpino. Mes stengėmės padėti, kiek 
galėjom. Lietuvoje yra toks įstatymas: kai 
kūdikiai, kaip šitie, yra atimami iš mamų, 
atimama teisė toms mamoms juos ir lan
kyti Matyt, bijoma tam tikro pavojaus. Ir 
mamos neatgauna savo teisių iki tol, kol 
neparodo savo atsakingumo Vaikų teisių 
personalui. Todėl mūsų globotinės buvo 
visiškai apleistos. Baisu, kai tokie mažy
čiai kūdikiai suguldomi į metalines ne
saugias ir nejaukias lovas bei turi laukti, 
kol bus nuspręsta, ką su jais daryti. Mer
gaitės turėjo gulėti metalinėse lovelėse, 
niekieno neprižiūrimos, nekalbinamos, 
nemokomos, tik tris kartus per dieną pa
maitinamos. Buvo labai jų gaila. Ojukjos
- protingi vaikai. Vos tik su jom šiek tiek 
užsiimi - labai greitai viską supranta ir 
išmoksta. Mes su jomis praleidome daug 
laiko. Net ligoninės personalas pastebėjo, 
kad per tą laiką mūsų mergytės padarė la
bai didelę pažangą. Gaila tik, kad ne vi
siems tas patiko. Išgirdome priekaištų, 
kad lepiname mergaites, išpaikiname, kad 
dėl mūsų buvimo paskui kažkam yra sun
kiau dirbti, kai mūsų nėra. Nieko nepasa
kysi - įdomus požiūris...

- Kaip manai, kodėl toks nežmoniškas 
elgesys su vaikais? Nejaugi toks visiškai 
beširdis ten dirbantis personalas?

- Aš taip nemanau. Problema yra kitur: 
kaip jau minėjau, Lietuvoje labai trūksta 
ligoninėse dirbančių žmonių ir lėšų. Čia 
yra ligoninė, o ne vaikų namai. Todėl tie 
žmonės, kurie ten dirba, pirmiausiai pri
žiūri sergančius vaikus, o sveiki - palieka
mi likimo valiai. Ką padarysi, toks įstaty
mas. kad tie vaikai, prieš papuldami į vaikų 
namus, turi pabūti ligoninėje. Mes ten su 
savo globotinėmis praleidome virš mėne
sio. Per tą laiką Aleksandros mama sugrį
žo atgal į “Caritas” Globos namus ir nutarė 
rūpintis savo vaiku. O vieną dieną pasiro
džiusios ligoninėje, neberadome Aušros. Ji 
buvo išgabenta į kūdikių namus. Tačiau kai 
mama pasiteiravo, kur jiyra - niekas jai ne
atsakė. Mama net susisiekė su globos na
mų direktore, tačiau ir ji apie mergaitę 
nieko nežino jo. Nors mes ir po to dar kelias 
savaites dirbome tuose globos namuose 
su kitais 100 vaikų, apie Aušrą daugiau 
nieko taip ir neišgirdome...

Turiu vilties, kad Dievas ją globoja ir 
ateityje kaip nors sužinosime jos likimą. 
Tačiau man visą laiką kyla klausimas: ko- 
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Mirė akmenų muziejaus įkūrėjas
Kaip praneša DELFI, ką tik atšventęs 

82-ąjį gimtadienį, lapkričio 19 d.mirė uni
kalaus akmenų muziejaus Mosėdyje įkū
rėjas gydytojas Vaclovas Intas. Medikas, 
didžiąją savo gyvenimo dalį skyręs ak
menų kolekcijai rinkti ir muziejui kurti, 
yra Valdo Adamkaus vardo premijos 
laureatas, taip pat apdovanotas DLK Ge
dimino 5-ojo laipsnio ordinu.

V Intas gimė 1925 metų lapkričio 14 
dieną Skuodo rajono Kivylių kaime. Su 
pagyrimu baigęs tuometinį Kauno medici
nos institutą, 1957-aisiais pradėjo vado
vauti naujai pastatytai Mosėdžio ligoni
nei. Netrukus į Mosėdį pradėjo „krausty
tis“ ir ledynų prieš 13-700,000 metų at
nešti bei palikti akmenys - rieduliai. Kar
tą lankydamas pacientus, gretimame kai
melyje V Intas pamatė apie 50 kg sveriantį 
akmenį ir jį parsigabeno dviračiu.

Iš pradžių akmenys puošė ligoninės 
kiemą ir sodą, gretimą gatvę bei mosėdiš
kių namus. Po kelerių metų jie buvo pra
dėti vežti prie Bartuvos upės, kur kartu 
buvo įrengta mokslinė akmenų ekspozicija. 
Vasaros rytais gydytojas apsukdavo apy
linkes, ieškodamas įdomių riedulių, ir pra
šydavo melioratorių juos pargabenti arba 
pats parsiveždavo vežimu. Beveik visus 
darbus - gabeno akmenis, statė užtvanką, 
tvarkė teritoriją - V. Intas atliko savo lė
šomis, padedamas kitų bendraminčių.

1957-1994 metais Vaclovas Intas 
suorganizavo apie 340 talkų, kuriose dal
yvavo maždaug 1,500 žmonių, kai kurie - 
net po 30 kartų.

Gydytojas iš buvusios Sovietų Sąjun
gos botanikos sodų atvežė Lietuvoje iki to 
laiko beveik nematytų 1,300 augalų rūšių,

Akmenys - neatskiriama Mosėdžio miestelio dalis.

Netekome poetės
Eidama 60-uosius metus, lapkričio 20 

d. po sunkios ligos mirė poetė, eseistė, 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatė Onė Baliukonė, pranešė Lietuvos 
rašytojų sąjunga.

O. Baliukonė dirbo žurnalo “Moks
leivis”, savaitraščių “Dialogas”, “Dieno
vidis” redakcijose. Pirmoji jos knyga, 

tuos gražius vaikučius? Jų Lietuvoje yra 
apie 13,000. Ir labai daug žmonių tiek 
Lietuvoj, tiek užsienyje nori juos įsivai
kinti. Atrodo, kad įstatymai specialiai 
taip padaryti, kad tai būtų kuo sunkiau. 
Netgi kartais atrodo, jog vaikų namų 
darbuotojai bijo, kad vaikai nebūtų įvai
kinti ir jie neprarastų savo darbų.

- Lina, kalbėdama apie šią kelionę į 
Lietuvą vis pabrėži, kad ji pakeitė Tavo 
gyvenimą. Ką Tu turi omenyje? Juk ir 
šiaip ruošiesi toliau studijuoti mediciną, 
būti vaikų gydytoja.

- Vieną vakarą, mums su vaikais besi
ruošiant eiti miegoti, prie manęs priėjo 
viena mergaitė ir mane apsikabino. Buvo 
kažkoks labai ypatingas momentas. Mes abi 
apsikabinę ilgai tylėjom. Irbūtent tada aš

Dr. Vaclovas Intas.

kurie papuošė visą Mosėdį, platino juos po 
Baltijos šalis. Septintojo dešimtmečio pra
džioje Mosėdžio tvenkiniuose užveisė gul
bių, laukinių ančių. 1979-aisiais Mosėdyje 
buvo įsteigtas Respublikinis unikalių ak
menų muziejus, kurio direktoriumitapo 
jis pats. Prieš porą metų muziejui sutei
ktas jo įkūrėjo vardas. J-iib.

Dabar muziejuje sukaupta apie 150,000 
akmenų - Baltijos regiono uolienų riedu
lių, paplitusių Šiaurės, Rytų, Vidurio ir 
Vakarų Lietuvoje. Mažiausias iš jų tesve
ria keletą gramų, o didžiausias - 50 tonų. 
Kolekcija yra nuolat papildoma.

Muziejuje taip pat kaupiama Lietuvoje 
augančių medžių skerspjūvių kolekcija, 
įrengta kamerinė mineraloginė petrogra
finė akmenų ekspozicija, reprezentuojanti 
tipiškus ledynmečio laikų kristalinių uo
lienų įvairių atmainų riedulius. □

Onės Baliukonės
eilėraščių rinkinys “Laukinės vaivorykš
tės”, pasirodė 1971 m. Po to poetė išlei
do eilėraščių rinkinius “Viltis”, “Iš ke
lio dulkių”, “Tėve mūsų gyvenime”, “Ke
lionės fragmentai”, “Vaduok”, “Bokštai”, 
“Elgetaujanti saulė”, “Neregio sodai”, 
“Akmuva”, esė rinkinį “Ant sapnų tilto”, 
pasaką “Kopų karalienė”. □ 

supratau, kokie vieniši tie vaikai, kaip jiems 
reikalinga žmogiška šiluma, kaip jie nori 
meilės. Mane tai tarsi persmelkė ir aš su
pratau, kad vėl ir vėl grįšiu (Lietuvą, kad aš 
noriu dirbti su tais vaikais, jiems padėti, 
juos mylėti, noriu keletą jų įsivaikinti.

Aš manau, kad ši kelionė buvo ste
buklas nuo pat jos pradžios. Dabar aš ge
rai žinau savo gyvenimo tikslą, žinau, kad 
Dievas mane, kaip ir mus visus, kviečia 
girdėti, matyti, klausyti, užjausti išdirbti 
vardan savo artimo.

Vieno norėčiau visų skaitytojų papra
šyti: jeigu būsite Lietuvoje, prašau, ir jūs 
bent vieną dieną paskirkite apleistiems 
vaikams! Juk nėra taip sunku surasti ligo
nines ii' vaikų namus. Esu įsitikinusi - tai 
pakeis jūsų gyvenimą, kaip pakeitė manąjį.
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Į Bendruomenės baruose
Seminaras “Šventės ir bendruomeniškumo 

ugdymas” ir ALB KV Posėdis
Birutė Prašmutaitė,

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

ALB Krašto Valdyba turėjo nepaprastą 
savo posėdį sekmadienį, spalio 21 dieną. Į 
posėdį buvo pakviesta Greta Savickaitė- 
Fletcher iš Sydnejaus papasakoti apie jos 
dalyvavimą seminare šiais metais Vil
niuje. Seminarą suruošė Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas (TMID) prie LR 
Vyriausybės kartu su Lietuvos kultūros 
darbuotojų tobulinimosi centru ir Lietu
vos liaudies kultūros centm. Seminaras 
truko keturias dienas ir buvo skirtas už
sienio lietuvių bendniomenių kultūros ku
ratoriams. Jis vadinosi “Šventės ir bendruo
meniškumo ugdymas”.

ALB Krašto Valdyba iš tinkamų kan
didatų paskyrė Gretą Savickaitę-Fletcher 
dalyvauti seminare ir TMID apmokėjo 
kelionės išlaidas bei nakvynę. Grįžusi į 
Sydnėjų. Greta pažadėjo pasidalinti pa
tirtimi, veikla ir įspūdžiais su bendruo
menės nariais. Tai atliko su straipsniais 
“Mūsų Pastogėje” ir pasikalbėjimais per 
SBS lietuviškas radijo programas. Jai 
atvykus į Melbourną, paprašėme Gretos 
pasidalinti su ALB KraštoValdyba tiek 
informacija, tiek medžiaga, kurią jai įda
vė TMID, būtent muzikos įrašais, šokių 
DVD ir panašiai.

Valdybos narė Loretta Čižauskaitė - 
Tigani sutiko Gretą Avalon oro uoste 
sekmadienio ryte ir atvežė į Melbourno 
Lietuvių Namus, kur ALB KV jau buvo 
pradėjusi savo posėdį prie kavutės Rubi
con restorane. Posėdis buvo nutrauktas, 
kad visi 11 vai. galėtų dalyvauti lietuviš
kose šv. Mišiose, Po Mišių persikraustė-

ALB Krašto Valdybos iždininkas Andrius 
Vaitiekūnas įteikia Gretai Savickaitei - 
Fletcher butelį šampano su Melbourno 
Lietuvių Klubo etikete.

Po visų pranešimų ir diskusijų pabendrauta prie kavutės ir pyragų.

me atgal į Lietuvių Namus, kur tęsėme 
posėdį ir susitikimą su Greta prie Socia
linės Globos Moterų Draugijos skaniai 
paruoštų pietų. O Lietuvių Namai buvo 
tokie pilni tą dieną, kad net valgyti ir 
posėdžiauti (working lunch) reikėjo an
trame aukšte esančiame Bendruomenės 
kambaryje. Neužmiršome pakelti taurės 
šampano už Gretos apsilankymą ir pa
sveikinome ją naujose pareigose — tapus 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininke. Malonu buvo išgirsti, kad jau 
sudaryta penkti) žmonių nauja Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba. Linkime jiems sėkmės 
ir įdomios veiklos.

ALB KV posėdyje buvo aptarti “A 
History of Lithuanian Migrants in 
Australia” knygos rašymo ir leidimo rei
kalai. Algio Taškūno Išėjimas į pensiją (tai 
liečia “Lithuanian Papers” redagavimą) ir 
bandymas surasti trijų žmonių grupę, kuri 
toliau sutiktų tvarkyti “Lithuanian Papers” 
leidimo reikalus, bandymas gauti vaikų 
darželio ir pradinių klasių mokytoją iš 
Lietuvos, 60 metų nuo pirmo transporto 
jubiliejų, Australijos Lietuvių Dienos ir 
Krašto larybos suvažiavimas 2008 metais 
Sydnėjuje. ALB KV nariai turėjo progos 
gauti naujienų apie AL Dienų ruošą, nes 
Greta yra ir AL Dienų Ruošos Komiteto 
sekretorė. O į klausimus apie renginius, 
Bankstowną ir naują Lietuvių Klubą “Dai
nava” Greta taip pat mielai atsakė.

Lilija Kozlovskienė, neseniai grįžusi iš 
PLB ir PUS pirmininkų suvažiavimo 
Kernavėje, paminėjo keletą projektų. 
Pavyzdžiui, 2009 metais bus rengiamos 
Lietuvos 1000 metų minėjimo ekspozici
jos ir norima, kad PLB kraštai prisidėtų. 
Kiekvienas PLB kraštas prašytas suda
ryti savo bendruomenės vėliavą. Keletas 
kraštų parodė suvažiavime savo naujas 
vėliavas. Australijoje ketiname paskelbti 
konkursą vėliavos projektui.

la proga pietų posėdyje buvo pakvies
ta dalyvauti dr. Aurelija Sadauskienė - 
nauja kandidatė į ALB Melbourno Apy
linkės Valdybą. Melbourno Apylinkės 
administratorius Dennis Gaylard prane
šė, kad atsiliepimai po jo straipsnio “Mūsų 
Pastogėje” ir “Tėviškės Aiduose” ieškant 
kandidatų, buvo teigiami. Be Aurelijos, iš 
viso jau yra trys kandidatai į Valdybą, 
įskaitant dr. Paulių Kabailą ir Bronių 
Zumeri. Tai 60% kandidatų. Dar laukia
ma bent dviejų žmonių kandidatūrų. 
Administratorius tikisi rinkimus pravesti 
lapkričio 18 dieną, prieš Melbourno 
“Dainos Sambūrio” koncertą.

Panaudojome Gretos apsilankymą 
pakviesti suinteresuotus melbourniškius 
pasiklausyti jos pranešimo. 1.30 vai. po

Melbourno I Jeluvių Namuose. Iš kairės: Andrius Vaitiekūnas, Birutė Prašmulaitč, Greta 
Savickaitė - Fletcher, Dennis Gaylard, Loretta Tigani ir Lilija Kozlovskienė.

pietų perėjome į Teatro salę. Savo pra
nešimą Greta paįvairino dviem filmu
kais ir “Powerpoint” skaidrėmis. Prane
šimą pradėjo trumpu filmu apie “Lietuvos 
dainų šventes”. Mūsų dainų šventės, kartu 
su estų ir latvių, yra UNESCO pripažin
tos kaip išsaugotas paveldas. Po to iš
girdome apie dainų šventės tradicijas, 
valstybės šventes ir jų organizavimą, apie 
kalendorines šventes, apie tautinės savi
monės ugdymą per švenčių ruošimą. 
Pranešimas pasibaigė su filmu “Skrydis 
per Lietuvą” arba “510 sekundžių tylos”. 
Visa atvežtą medžiagą iš seminaro Vy
tautas Krivickas perrašė į kompiuterį ir 
ALB KV persiųs ją apylinkėms, kad ga
lėtų naudotis. Valdybos iždininkas Andrius 
Vaitiekūnas padėkojo Gretai už praneši
mą ir įteikė jai butelį šampano su Mel
bourne Lietuvių Klubo etikete, kad pri
simintų savo pirmą apsilankymą Mel
bourne.

Po to visi dalyviai buvo pakviesti į 
Klubo salę toliau pabendrauti ir pasikal
bėti prie kavutės su pyragais. Sydnėjaus 
ALB Apylinkės Valdybos pirmininkės 
apsilankymo proga ALB KV įteikė jai 
keletą dalykų, atvežtų iš I .ietuvos, būtent: 
knygas: “Foreign researcher’s guide to 
Lithuania” ir “Free tourist guide”, “Dainų 
diena (2 CD) - Dainų Šventės repertuaras”; 
ir vaikams skirta “Šoks broliukai šokinį” 
(CD); ir knygą su CD “Dovanoju dainc-

ALB Krašto Valdyba aukoja
Ryšium su š.m Lietuvoje įsteigta tarp

tautine akcija “Komunizmą - į Tarptau
tinį Tribunolą”, AI -B Krašto Valdyba lap
kričio mėnesį paaukojo šios akcijos orga
nizaciniam komitetui $200. Tai padės 
jam išleisti ir išplatinti vieną bendrą lei
dinį anglį) kalba tuo pačiu akcijos pava
dinimu. Šios akcijos tikslas yra atskleisti 
komunistinių režimų ir jų struktūrų pa
dalytus žmonijai ir žmoniškumui nusi
kaltimus. Jei kas norėtų ir galėtų paremti 
šią akciją, prašome kreiptis į ALB Krašto 
Valdybą.

Š.m. spalio mėnesį Al -B Krašto Valdy
ba nusiuntė “Lithuanian Papers” redak
toriui dr. Algimantui Taškūnui knygą, 
“Tremties Kelias”, kuri aprašo lietuvių 
trėmimus j Sibirą. Šią istoriškai vertingą 
knygą paaukojo melbourniškiai- Nijolė ir 
Vytas Šalkūnai. kurių giminė yra šios 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

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

►

lę”. Taip pat pranešėm, kad Sydnėjui ir 
kitoms apylinkėms persiusime kitą me
džiagą iš Lietuvos. ALB KV žada, jeigu 
bus teigiamas susidomėjimas, suorgani
zuoti ALB pirmininkų suvažiavimą pir
moje 2008 metų pusėje.

Buvo labai malonu pabendrauti su Gre
ta ir išgirsti įspūdžius bei pasidalinti jos 
patyrimu iš seminaro. Norime padėkoti ' 
TMID, kuris pakvietė atstovą iš Australi
jos ir sumokėjo kelionės išlaidas, kas mū
sų mažai bendruomenei sunku būtų tai 
padaryti. Nuoširdžiai dėkojame Gretai už 
pasiruošimą, laiką ir malonų pabendra
vimą. Baigsiu straipsnį su Gretos at
siliepimais apie apsilankymą:

“O šiandieninis mūsų susitikimas taip 
pat jau nuo pirmųjų sekundžių užliejo 
nepaprasta šiluma! Ir ne apie saulės 
spindulius kalbu, o apie Jūsų visų šypse
nas ir tas spinduliuojančias Jūsų širdis! 
Smagus Loretos juokas jaukiai atvėrė duris 
j dar niekad nematytą Melbourną. Jusi) 
Lietuviškieji Namai ir bažnyčia - kupini to 
mūsų tautai taip būdingo svetingumo ir 
artimumo jausmo! Mišių metu jaučiausi 
lyg bučiau Kauno Katedroje - tokia at
gaiva sielai ir viskas taip lietuviška! O ir 
patiekalo pasirinkimas pietums, atrodo, 
visai pavyko! Nežinau, koks ten skonis 
būtų buvęs to „netikro zuikio“, bet tikrasis 
viščiukas tikrai turėjo tikrą skonį!!! Ačiū 
už nuostabią dieną”. □ 

knygos autorius. Širdingas jiems ačiū.
Dr. Taškūnas pranešė, kad šią knygą jis 

perkėlė į Tasmanijos Universiteto lietu
viškų knygų rinkinį. Šioje kolekcijoje yra 
1,000 knygų iržurnalų apie Lietuvą ang
lų kalba. Joks kitas Australijos universi
tetas neturi tokio stambaus rinkinio. Jei kas 
turi knygų apie Lietuvą ir lietuvius angliš
kai, galima jas siųsti adresu:

Lithuanian Studies Society,
P.O. Box 777,
Sandy Bay. lasmania. 7006.
Primename, kad ALB Krašto Valdyba 

atidarė naują tinklalapį. kuriame rasite vi
sų Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkių Valdybų kontakto adresus, taip 
pat ir dabartinės ALB Krašto Valdybos 
protokolus. Adresas: www.austlb.org.

Andrius Vaitiekūnas
ALB Krašto Valdybos iždininkas
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Sportas____________________
“The Statute of Australian Lithuanian

Sports Festival”
PREAMBLE

I
 Change (A)

“THE STATUTE OF AUSTRAI JAN LITHUANIAN SPORTS FESTIVAIto be 
renamed: AUSTRALIAN LITHUANIAN SPORTS FESTIVAL Rules and Regulations 
| Comment: There arc two documents with the word “statute” as its basis, i.c. “THE 
^STATUTE OF AUSTRALIAN LITHUANIAN SPORTS FESTIVAL” and “THE 
'STATUTE OF AUSTRAL!AN/LITHUANIAN PHYSICAL EDUCATION 
ASSOCIATION (ALFAS)”.

A “Statute” is generally defined as “law passed by parliament or a similar body, one of 
the rules of an institution (eguniversity)”, so not really applicable in our case.

Change(B)
Show table of contents on header page of document
Comment: Easier to find relevant clauses
Change(C)
Delete words “in exile”
Comment: Lithuanians are no longer in exile
Change (D)
Registration fees for players and leaders is as follows:

Adults - Thirty dollars [$30.00]
Juniors (Under 18)-Fifteen dollars [$15.00] [Junior-see Clause 15 b)] 
Golfers-Fifteen dollars [$15.00]
ALFAS Honorary Members NIL

Golfers to pay green fees as applicable. The golf fee is not an additional fee and golfers 
who also participate in other sports only pay the golf fee.

COMMENT: The $5.00 levy was introduced to subsidise Hobart “Perkūnas” for 
their travel costs. Flying is relatively cheap now and Adelaide and Brisbane flying costs 
would not vary that much from Hobart’s. The fees have not been amended for some time 
now so a modest increase for adult registration would help the hosting club.

Change (E)
If the festival badge is not issued. Five dollars [$5.00] is paid to ALFAS administration 

for every participant.
Comment: Previous amount was $2.00 - not a realistic price for a badge
Change(F)
Specially exempted individuals, duly authorised by the CCR, due to their years of 

commitment to an Australian Lithuanian Sports Club/s. (F) ALFAS to keep anupdated 
register.

Comment: CCR meetings have given participation exemptions to players of non
Lithuanian decent for their dedication and service to their “home “ clubs. We need to tidy 
this up and keep register of such players to avoid misunderstandings in the future. Two 
players that I am aware of with such exemptions arc Jim Pocock (Sydney Kovas) and 
Michael Wattach (Geelong Vytis) - there may well be others.

Change (G)
Clubs entering non-Lithuanian players competing under Clause 15 a) must submit a 

list of these players by the First of March each year for them to be eligible to compete at 
the forthcoming Sports Festival. Players must be current players and fully financial 
members of the submitting club.

Comment: The minimum of three Lithuanian players rule was introduced to allow 
non-Lithuanian players, who played with local Aust Lith clubs during the year, to compete 
with their fellow players during a Sports Festival because of lack of Lithuanian heritage 
players. To ensure that no “ring- ins” arc introduced at the last moment, if a list is provided 
to ALFAS, then only players included on that list will be eligible to play.

Obviously all listed players will not necessarily be playingat a Sports Festival, however 
theirnames must be on the list to be eligible. It is only a safety net that stops last minute 
additions.

Change(H)
The definition of a veteran is that she/he must be forty [40] years of age at the 

commencement of the Sports Festival.
Comment: Previous age was 35 - rather young for a “veteran”
Change (1)
Individual players who do not have a team to compete for must submit their name to 

ALFAS via their home club prior to commencement of the Sports Festival. The playcr/s 
will be allocated to a team during the Rules Meeting conducted prior to commencement 
of the Sports Festival.

Comment: Teams that are short of players get the opportunity to pick from apool 
rather than players just joining up with other teams as they please. Clubs could obviously 
make pre-arrangements but this would have to be ratified by the Rules meeting.

Change (J)
Basketball teams are restricted to ten [10] players per match
Comment: This would put all teams on more equal footing. Basketball teams could 

have a roster of twelve players but only use ten players per match. Allow non-I it h teams, 
restricted to eight players per match, to compete on a more even basis. These teams could 
also have twelve player roster.

Change (K)(L)
There is no restriction on the number of teams entered [per competition] via Clause 

15a) i ii iii iv v vi. [n addition, or instead of, a club may enter one team ONLY [per 
competition] under Clause 17 c)

Comment: The current paragraph is vague in the way it is written. This new paragraph 
allows any number of teams that contain all Lithuanian heritage players, to play in a 
competition plus ONE extra team with a minimum of three Lithuanian players. If a team 
has only one team with a minimum of three Lithuanian players, they can also nominate 
this team This was discussed at length during the past CCR meeting.

Change K refers to Basketball and Change Lto Volleyball
Change (M)
The host club advises the participating clubs, once sufficient entries have been received 

[Clause 25 a)], of the format of the competition. Any disputes to be discussed at the Rules 
meeting held on the twenty-seventh [27th] December. Al .FAS will arbitrate on any 
deadlocks.

Comment: This refers to Tennis, Table Tennis and Squash competitions.
Once hosting club receives sufficient numbers to stage competition they should advise 

competing clubs of format of competition. Eg. Tennis- round robin or knock out - best 
of 1 or 3 sets etc. Maybe only singles, insufficient number for doubles etc.

Tęsinys kitame MP nr.

Tautos naikintojai
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Neseniai spaudoje pasirodė Juozo Star- 
kausko knyga “Represinių struktūrų ir 
komunistų partijos bendradarbiavimas 
įtvirtinant okupacinį režimų Lietuvoje 
1944 -1953 m.” (Vilnius, LGGRTC, 2007, 

'768 psl., iliustr.).
Knygoje rašoma apie Lietuvos komu

nistų bendradarbiavimą su čekistais or
ganizuojant masinį terorą ir naikinant tau
tą herojiško partizaninio karo matais. Jau 
užaugo karta, kuri neleistinai mažai žino 
apie laikotarpį, vadinamą bolševikmečiu, 
kad rylą iš namų išėjęs paprastas žmogus 
nebuvo tikras, jog vakare grįš namo. Jokio
je kasdieninėje įtampoje, nesibaigiančios 
baimės ir siaubingo teroro sąlygomis gy
veno žmonės, kuriems reikėjo mokytis, 
dirbti, auginti vaikus ir darbuotis visuome
nės labui. Pasirinkimas anuo metu buvo 
menkas: arba stoji į “šlovingosios” partijos 
gretas, kas užtikrindavo reliatyviai rames- 

į nį ir sotesnį gyvenimą, arba renkiesi kitą 
; barikadų pusę - varganą beteisio žmogaus 
; egzistenciją.

Tie, kurie rinkdavosi “epochos proto, 
garbės ir sąžinės”(taip save apibūdindavo 
komunistų partija) gretas, turėjo tris gali
mybes. Pirma - parsiduoti už sotesnį kąs
nį, bet ne už 30 sidabrinių. Jie didesnės kar
jeros padaryti negalėdavo ir todėl bendru 
atveju prie tautos naikinimo neprisidėjo. 
Istorija jų išdavikais nelaiko, J. Starkauskas 
savo knygoje apie juos nerašo.

Antra - tie, kurie nedvejodami parsi-
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davė už 30 sidabrinių ir laisva valia nuėjo 
tarnauti okupantams. Jie darydavo didžiu
lę karjerą ir būdavo aktyvūs savo tautos 
naikintojai. Istorija juos įvardija judais, 
būtent apie juos ir rašoma mimėtoje kny
goje. Kai kurie jų sulaukė laisvės, prisitai
kė, tapo milijonieriais, kai kas netgi Tur
niškėse (aukščiausioms valdžios pareigū
nams skirtas gyvenamasis rajonas Vilniuje) 
įsikūrė... Trečiąja galimybe - pasirinkti 
Konrado Valenrodo kelią - retas “šlovin
gosios” narys pasinaudojo. Gal kas nors ir 
apie juos knygą parašys. Istorija turėtų 
didvyriais įvardyti.

Knygą sudaro platokas įvadas, 12 sky
rių bei 3 priedai. Darbo tikslas įvardintas 
taip: “Šio darbo tikslas yra atskleisti (...) 
Lietuvos komunistų partijos (...) ryšius su 
čekistais, pagrindiniais masinio teroro 
vykdytojais Lietuvoje 1944 - 1953 m., ir 
bendrą darbą su jais naikinant Lietuvos 
valstybingumo likučius, šalies gyventojų 
dvasinius ir materialinius išteklius bei pa
čius šalies piliečius”. Knygos autorius ar
gumentuotai įrodė, kad komunistai (tiks
liau jų vadai) ir visų rūšių čekistai yra at
sakingi už tautos naikinimą partizaninio 
karo metais.

Apie čekistus rašoma:”Čekistinių orga
nizacijų buvo įvairių tipų. Karo ir pirmai
siais pokario metais labai aktyviai veikė 
karinė kontržvalgyba “Smeržas”. Vėliau, 
po 1946 m., be “Smeržo”, pagrindinės če
kistinės organizacijos buvo NKVD (vidaus 
reikalų liaudies komisariatas) ir NKGB 
(valstybės saugumo liaudies komisa- 

—riatas)”.
6

Nuo 1946 03 22 tų represinių struktū
rų pavadinimai keitėsi: NKVD lapo Vidaus 
reikalų ministerija (MVD), o NKGB - 
Valstybės saugumo ministerija (MGB). 
Nuo 1947 metų pradžios vadovavimą karui 
su partizanais perėmė MGB. 1948-ųjų pra
džioje ji turėjo per 2,300 operatyvinių dar
buotojų. 1949 m. MGB perėmė ir milici
jos valdymą. turėjo apie 10,500 etatų ir dau
gybę agentų. Iki 1952 metų buvo užver
buota per 5,000 - 7,000 agentų.

Čekistams buvo pavaldūs stribų būriai, 
kuriuose skirtingu laiku tarnavo nuo 10,000 
iki 5000 stribų. Čekistams, karui dar vyks
tant, kovai su partizanais dažnai talkino ir 
reguliarioji sovietinė kariuomenė, kurios 
1946 m. Lietuvoje buvo apie 10 divizijų.

Partizaninio karo metais čekistams 
talkino jiems pavaldi kariuomenė: 1944- 
1945 m jos buvo apie 25,000 - 30,000, par
tizaninio karo pabaigoje - apie 5.000.

Čekistams naikinti tautą padėjo dar 
apie 5,000 - 7,(X)0 buvusių ginkluotų sovie
tinės valdžios bei komjaunimo aktyvistų. 
Taigi heroiškasis partizaninis karas buvo 
pasmerktas tragiškai baigčiai. Tauta gali ir 
privalo didžiuotis, kad XX a. viduryje ar
šiausiai ir ilgiausiai priešinosi galingai ag
resorių armadai, kuri už tą pasipriešinimą 
buvo pasiryžusi sunaikinti visą tautą.

Skaitytojų dėmesiui pristatoma knyga 
kaip tik ir skirta priminti, kaip komunistai 
ir čekistai planavo ir vykdė mūsų tautos 
genocidą. Tik už tai, kad tauta troško gy
venti laisva.

Pokario Lietuva okupantų ir 
kolaborantų akimis

Pokario metais imperijos gilumoje buvo 
žinoma, kad Lietuvoje yra Šocikas ir “ban

ditai”. Štai ką, darvykstant karui, rašė ru
sų kariai namiškiams: “Aš šiuo metu esu 
ne fronte, bet užnugaryje, bet čia pavojin
giau negu fronte. Aš esu Lietuvoje, čia 
banditų labai daug (...)”,

“Lietuvoje siautėja gaujos ir labai 
didelės. Užpuola ne tik kovotojus, bet ir 
karines dalis. (...)”

“Karas baigėsi, o man ir kai kuriems 
mano draugams-ne. Mes gyvename Lietu
voje, o čia yra šunsnukių, kurie nenori Įsto
ti j mūsų klestinčią Tarybų Tėvynę]...)”.

“Nors karas su Vokietija baigėsi, bet 
Lietuvoje jis tęsiasi. Prakeikti banditai ne
duoda ramybės, kasdien teriktf $tbfi į at
kaklius mūšius, kartais būna sudėtingiau 
negu pirmosiose linijose (...)” ir t.t.

Žemė degė po “išvaduotojų” kojomis, 
nes jie nenorėjo pasitraukti iš užgrobto 
krašto. Garbė tiems, kurie ryžtingaikovojo 
su okupantais.

LKP(b) CK biuras ir VKP(b) biuras 
Lietuvai

Po 1941 m. Birželio sukilimo ir 1944 
m. vasarą prasidėjusio partizaninio pasi
priešinimo, Kremlius ir Stalinas nepasiti
kėjo Antanu Sniečkumi ir jo šutve. Lietuvos 
komunistų priežiūrai 1944.11.11 buvo 
įsteigtas VKP(b) CK biuras Lietuvai, ku
riam vadovavo Kremliaus komisaras M. 
Suslovas. Kai Maskva įsitikino, kad Snieč
kus su savo artimiausiais sėbrais yra pasi
ryžę užsmaugti bet kurią laisvės viltį, tas 
biuras 1947.03.24 buvo panaikintas. Sus
iuvą pakeitęs V Ščerbakovas buvo aršus na- 
cionalšovinistas, visur ieškojo “liaudies 
priešų”, bandė menkinti net didžiausius 
lietuviškuosius Kremliaus pakalikus.

Tęsinys kitame MP nr.

6



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

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

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

Victorian School of Languages:
Princes Hill

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

The yearly enrolment fee for students in Years 1 to 10 is $50.00 and for VCE students 
it is $70.00. For adults studying in VGE classes the fee is $180.00 pcryear.

Glasses are generally held on Saturdays from9.00 to 12.15 pm during the school year. 
Students should contact the relevant centre.
Additional enquiries can be directed Io: Victorian School of Languages Head Office
Tel: (03) 9474 0500 Web: www.vsl.vic.edu.au

In memoriam
Atsisveikinant: su 

Vytautu Karpavičiumi

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės skelbia

1. Užsienio lietuvių bendruomenių 2008 metų projektams remti atrankos konkursų.
2. Užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 
2008 melų projektams remti atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos nuo 2007 m. rugsėjo 17 dienos iki 2007 m. gruodžio 15 dienos. 
Kartu su paraiškomis būtina pateikti:

organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją,
projekto vadovo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae),
raštus, patvirtinančius apie projektui gaunamą paramą iš kitų rėmėjų.
Paraiškos, pateiktos po 2007 m. gruodžio 15 d., nebus svarstomos.
Konkursai paskelbti TMID internete www.tmid.lt (žr. Aktualijas arba Projektų 

finansavimas). Atkreipkite dėmesį, kad Paraiškos pritaikytos pildyti kompiuteriu.
Maloniai prašome prieš pateikiant projektą suderinti jį su Krašto Valdyba ir tai turi 

atsispindėti raštiška forma (turėtų būti pridėta KV rekomendacija ar vertinimas ar 
pirmininko parašas). Paraiškos, nesuderintos su Krašto Valdyba, bus grąžinamos 
papildyti.

Vytautas Mikclionis. Užsienio lietuvių skyrius
Tel. +370 5 262 9543 Fax. +370 5 261 9431 www.tmid.lt

www.lietuviams.com - 
vieneri

dos (780), Ispanijos (720) ir Švedijos (654). 
Tiesa, didžiausią grupę lankytojų sudarė 
tie, pagal, kurių IP adresą nepavyksta 
nustatyti iš kokios jie šalies, tokių turėjome 
net 40,952.

Spalio 30 dieną www.Iieluviams.com 
sukako vieneri. Startavęs prieš metus 
naujienų portalas užsienio lietuviams 
www.lieluviams.coin šiandien sako Jums 
ačiū, jei kartais užsukate, ačiū, jei dalijatės 
savo naujienomis su mumis, ačiū, jei visus 
šiuos metus palaikėte arba konstruktyviai 
kritikavote mus.

Džiaugdamiesi savo dar visai mažyte 
švente norime ja pasidalinti ir su Jumis.

Per metus www.lietuviams.com apsi
lankė 72 473 unikalūs vartojai. Daugiausia 
skaitytojų sulaukėme iš Lietuvos (122,250), 
JAV (5,714), Jungtinės Karalystės (3,149), 
Airijos (1,538), Vokietijos (1,456), Kana-

Smagu, kad nemažai lankytojų turėjome 
ir iš senosios lietuvių emigracijos kraštų 
tokių kaip Argentina (259) arba iš tokių 
gan netikėtų valstybių kaip Kinija (257).

Kalbant apie ateitį, norime pasakyti, 
kad stengsimės nesustoti ir visada tikėsi
mės Jūsų dėmesio. Turime įvairių suma
nymų, kaip www.Iietuviams.com padaryti 
įdomesniu, patrauklesniu, kokybiškesnių. 
Vieną idėją jau galime išduoti - netrukus 
svetainėje turėtų būti įdiegta fotogalerija, 
kuri padės rengti smagius fotokonkursus 
su mielais lietuviškais prizais.

Iki kito malonaus karto!
Jūsų Lietuviams.com komanda

Gyvenimo laikrodis tiksi ir niekas ne
žino, kada išmuš tas paskutinis jo dūžis. 
Ne mes jį prisukome, ne mes jį ir sustab
dome, pasakė žymus prancūzų rašytojas 
Viktor Hugo.

Lapkričio 4 dieną savo bute Sydnėjuje 
buvo rastas jau miręs buvęs mūsų spor
tininkas Vytautas Karpavičius. Jo mirtis 
buvo staigi ir netikėta.

Vytautas Karpavičius gimė 1930 m. 
lapkričio 5 dieną kurortiniame Zarasų 
mieste. Jis augo kartu su vyresniu broliu 
Jurgiu ir jaunesne seserimi Vale gražioje 
aukšto policijos valdininko šeimoje. Lie
tuvoje Vytautas baigė pradžios mokyklą.

Artėjant iš Rytų pražūtingam komu
nizmui, nuo kurio, ypač per pirmąją oku
paciją, buvo nukentė jęs tėvas, o visa šei
ma turėjo slapstytis, jaunasis Vytautas su 
šeima paliko Lietuvą ir, laimingai išgyve
nę visas karo audras, atsidūrė Vokietijoje, 
Augsburgo pabėgėlių stovykloje. Čia Vy
tautas pradėjo lankyti gimnaziją ir ais
tringai įsitraukė į lietuvišką sportinį gy
venimą, ypač pamėgo stalo tenisą. Tapo 
netgi Vokietijos lietuvių jaunių dvejeto 
čempionu.

Gyvenimo sąlygoms stovykloje blogė
jant, Vytautas įstojo j amerikiečių armijos 
Darbo kuopą ir tapo profesionaliu vai
ruotoju.

1949 metais visa Karpavičių šeima 
paliko Vokietiją ir emigravo į Australiją. 
Atlikę kontraktinius darbus, jie apsigy
veno Sydnėjuje ir vieni iš pirmųjų įsigijo 
gražius namus. Vytautas gana anksti iš
moko vairuoti tėvo automobilį. Vėliau, 
išlaikęs australiškus vairavimo egzami
nus, eilę metų Sydnėjuje dirbo taksi vai
ruotoju.

Ne kartą jis man sakė, kad norėtų 
parašyti atsiminimus apie labai įdomų ir 
pavojingą taksisto darbą, ypač važinėjant 
naktimis. Gaila, bet knyga nepasirodė.

Nuo pat pirmųjų dienų Sydnėjuje 
Vytautas įsijungė į sporto klubo “Kovas” 
gyvenimą ir veiklą. Jis buvo vienas iš 
geriausių mūsų stalo teniso žaidėjų, ne 
vieną kartą tapęs Klubo ir Australijos 
lietuvių stalo teniso čempionu, taip pat 
pasiekęs gražių laimėjimų pabaltiečių bei

Vytautas Karpavičius.

australų tarpe. Jis buvo ne tik aktyvus 
sportininkas, bet ir “Kovo” Valdybos na
rys, ne kartą gražiai pravedė sporto 
švenčių stalo teniso pirmenybes.

Sydnėjuje Vytautas sukūrė gražią lie
tuvišką šeimą su žmona Milda. Susilaukė 
sūnaus Edžio, kuris dabar sėkmingai ver
čiasi farmacija.

Nusibodus dirbti taksi vairuotoju, Vy- 
tautas pasekė tėvo, Lietuvoje dirbusio 
policijoje, pėdomis ir Sydnėjuje baigė 
policijos priežiūroje esančius privačių 
detektyvų kursus. Pradėjo dirbti detek
tyvu. Vėliau savo namuose įsteigė priva
čią šio darbo įstaigą.

Atrodo visi gyvenimo vargai pasibaigė. 
Graži šeima, geras darbas, pomėgis spor
tui ir artimi draugai bei giminės tarsi nu
klojo šviesų kelią tolimesniam gyveni
mui. Tačiau gyvenimo kelias dažnai yra 
nežinomas ir painus, nuklystant į suktus, 
gyvenimą griaunančius takus. Ir mielą 
Vytautą pagavo ta socialinio blogio liga, 
pamažu griaunanti jo gyvenimą ir svei
katą. Taigi, atsiskyręs nuo visų, Vytautas 
prieš Vėlines atsisveikino su šiuo pasau
liu iškeliaudamas j nežinomą Anapilį.

Tavo artimųjų ir draugų vardu Tau, 
Vytautai, sakau paskutinį žemiškąjį 
SUDIE. Ilsėkis ramybėje.

Antanas Laukaitis

Lietuvoje pagerbti kraujo donorai
Lapkričio 23 d. Nacionaliniame kraujo 

centre buvo pagerbti donorai, žmonės, 
kurie vardan kilnaus tikslo penkiolika 
kartų dovanojo savo kraujo. Dešimtims 
nuolatos neatlygintinai kraują duodančių 
žmonių buvo padovanoti dviračiai. Jie nu
pirkti už valstybės lėšas iš Neatlygintinos 
kraujo donorystės propagavimo programos.

Nacionalinio kraujo centro duome
nimis, kasdien Lietuvoje kraujo reikia 100- 
120 žmonių. Vadinasi, būtina, kad į di
džiuosiuose miestuose esančius kraujo 
centrus kasdien ateitų ir kraujo duotų 380- 
400 dononj. Centro atstovų teigimu, ak
tyviausi jų donorai-jaunimas: aukštųjų ir 
aukštesniųjų mokyklų studentai. □

Padėka
Mirus mūsų nepamirštamai, brangiai ir mylimai mamai Salomėjai 

Grybienei, nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Stankevičiui, kun. John 
Golding, aukojusiems šv. Mišias už Velionės vėle ir atlikusiems laidotuvių 
apeigas, kun. Alfonsui Savickiui aukojusiam šv. Mišias Perth’e, Rožinio būre
liui už maldas, Danutei Ankienei už skaitymus, choristams už jautrias giesmes, 
Antanui Kramiliui už vargonavimą, Onutei Kapočicnci, parūpinusiai žiupsnelį 
Lietuvos žemės. Antanui Kramiliui ir Alfai Savickienei už atsisveikinimo žo
džius kapinėse.

Dėkojame mieliems tautiečiams ir organizacijoms, parciškusiems mums 
užuojautas per spaudą, raštu, žodžiu, telefonu, gražiomis gėlėmis, užprašiusiems 
šv. Mišias, dalyvavusiems laidotuvėse ir šermenyse.

Dėkojame Alvydai Auglicnei už kruopščiai paruoštus gedulingus pietus, 
Lietuvių Klubo “Dainava” Valdybai už patalpas, Zitai ir Pranui Andriukai- 
čiams, Danutei ir Kęstučiui Atikams už visokeriopą pagalbą.

Esame labai dėkingi visiems, parodžiusiems mums tiek nuoširdumo šios 
netekties metu.

Dukros Gražina, Virginija, Dalė, sūnus Romualdas ir šeimos

Kretingos pranciškonai kviečia atsiliepti
Kretingos broliai pranciškonai ėmėsi naujo projekto. Tai internetinis portalas - 

svetainė, kurios tikslas prisidėti prie Kretingos vardo garsinimo ir kretingiškių gyveni
mo bei kūrybos išskleidimo internetinėje erdvėje.

Portalas krctingospranciskonai.lt jungs visus, kurių šaknys Kretingoje. Skirtingais 
istorijos laikotarpiais savo gyvenimus kūrę kretingiškiai yra laukiami savo indėliu papil
dyti šią svetainę. Laukiame jūsų atsiliepimų, straipsnių, nuotraukų, video ir audio me
džiagos apie mūsų mylimą miestą ir žmones bei taurius, kilnius kretingiškių darbus.

Kretingos broliai pranciškonai

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au
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Skautavimo 100 meti; sukaktį švęsdami
Sydnėjaus “Aušros” įtinto skautai ir skautės 

maloniai kviečia visus atvykti į

Jubiliejinį Skautų Laužą
Lietuvių Klube “Dainava”, 

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

Prieškalėdinis turgelis
Kaip ir kitais metais, Melbourne 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

ALFAS invites all
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

57th Australian Lithuanian 
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27'h - 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

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

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio 9 dieną ir 

gruodžio 25 dieną, 11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc.
Kalėdaičius (plotkelcs) galite nusipirkti pas Danute Ankienę.
Jos tel.: (02) 9871 2524.
Pamaldų tvarkaraštį galite rasti ir kompiuteryje atidarę SLIC “Calendar”.

DA IDA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au
i

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame į naują restoraną Klube-MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.
Restoranas dirba kiekvieną dieną:

pietūs 1130 vai. ryto - 330 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p. - 9.30 vai. p.p.

2 meals for the price of 1
It’s back on - a choice of the following meals will apply to this promotion:
All Day Brekky. 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 ends on November 30th 2007.

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

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.

•

** KU Cl OS n at Matt’s On Meredith - Club “Dainava”
Traditional Lithuanian Christmas Eve Menu and Decorations.
Date: 24th December 2007. Time: 6.30 pm. Price: $25 ner person.
Bookings close 18th December 2007. JįgPo -
Full payment required by 18th December 2007.
Call Greta at Club “Dainava” on 9708 1414.

"Kalėdinė Eglute"
Date: Saturday, December 22nd, 2007.

Time: 2.00 p.m.
s'ww $5 - Registration per family.

A traditional Christmas celebration for children of
Club Dainava Members! (Children under 12 only.)
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.

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

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

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijij 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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