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Nauja Canberros LB Sąjungos Valdyba

Tado Žilinsko nuotraukoje iš kairės: Romas Katauskas (iždininkas), Sigita Gailiūnaį- 
ti (Valdybos narė), Barbara Šilinis (Valdybos narė), Viktoras Martišius (pirmininkas) 
ir Laima Žilinskienė (talkininkė, ūkio reikalų vedėja).

Algimantas 
Kaballa Lietuvos įvykių apžvalga

Iš Irako grįžo 
Lietuvos karo

medikai
ELTA. Birželio 23 

d. pavakare į Lietuvą, 
atlikę savo užduotį, iš 
tarptautinės huma
nitarinės misijos 
Irake grįžo keturi 
karo medikai.

Medikai iš Lietu
vos didžiąją misijos dalį dirbo Pietų Irako 
Hmm Qasr miesto uoste stovinčiame ispa
ną laive “Galicia”. Karo medikams teko 
dirbti ir miesto civilinėje ligoninėje. Lietuvių 
pacientai buvo civiliai vietos gyventojai. 
Be to. teko rūpintis ir iš kitų Irako vietovių 
atvykusiais ligoniais bei karo belaisviais.

Kaip sakė Lietuvos medikų grupės vadas 
majoras Marijus Šalkevičius, darbo buvo 
daug - per dieną tekdavo priimdavo po 40- 
60 pacientų, neretai rimtų ligonių.

“Iš misijos Persijos įlankos regione karo 
medikai grįžo anksčiau planuoto laiko. Is
panams pakeitus dalyvavimo misijoje po
būdį ir atšaukus laivą “Galicia", nuspręsta 
Lietuvos medikų dalyvavimą operacijoje 
baigti",- sakė Karo medicinos tarnybos 
vadas pulk. Įeit. Leonardas Bakaitis.

Lietuva kol kas nesvarstė galimybės pra
tęsti tokią karo medikų misiją Persijos 
Įlankos regione, nes šiuo metu Irake jau 
tarnauja 44 Algirdo bataliono kariai. Rug
pjūčio mėnesį į Iraką išvyks dar vienas Lie
tuvos karių būrys.

Tarptautinėje misijoje dalyvavo trauma- 
tologas-ortopedas, okulistė, bendrosios prak
tikos gydytojas ir karo medicinos gydytojo 
padėjėja. Visiems medikams tai buvo pirmoji 
tarptautinė operacija. Karo medikai Irake 
ditto daugiau nei du mėnesius.

Šiuo metu du Lietuvos karo medikai da
lyvauja misijoje Afganistane, du - Kosovo 

regione, vienas karo medikas Irake rūpinasi 
Lietuvos karių sveikata. Operacijose Irake 
dalyvauja būrys karių iš Algirdo bataliono 
ir astuoni logistikos specialistai. Išvykti į 
Iraką rengiasi dar vienas medikas.

Oro erdvės žvalgyba virš 
Baltijos valstybių

ELTA. Žvalgybinio mokomojo vizito 
birželio 23 d. į Lietuvą atskrido JAV karinis 
orlaivis OC-135. Jis nusileido karinių oro 
pajėgų Pirmojoje aviacijos bazėje Šiauliuose. 
Iš čia Lietuvos, Estijos ir Latvijos kariškiai 
kartu su kolegomis iš JAV bei D.Britanijos 
atliko mokomąjį žvalgybinį skrydį virš trijų 
Baltijos šalių. Skrydis buvo atliekamas pagal 
tarptautinę Atvirosios oro erdvės sutartį.

Pagal šią sutartį panašūs mokomieji 
skrydžiai Baltijos šalyse rengiami nebe 
pirmą kartą. 1999 m. skrydis buvo atliktas 
iš Estijos, 2001 m. - iš Latvijos. Abu kartus 
Baltijos šalyse rengtuose skrydžiuose da
lyvavo ir Lietuvos karininkai.

Atvirosios oro erdvės sutartis, kurią pa
sirašė daugiau nei 25 pasaulio valstybės, 
įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Lietuva paraiš
ką dėl prisijungimo prie susitarimo pateikė 
2002 m. gegužės 30 d. Tikimasi sutartį 
ratifikuoti šį rudenį.
Ekologinis pavojus Kuršių Nerijai

Seimo narys socialliberalas, NATO rei
kalų komisijos pirm. Vaclovas Stankevičius 
Strasburge inicijavo oficialų parlamentarų 
pasiūlymą dėl galimų neigiamų pasekmių 
eksploatuojant naftos telkinį D-6 Baltijos 
jūroje. Šis telkinys yra netoli nuo Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo (UNESCO) sau
gomos Kuršių Nerijos.

"Rusijos bendrovė "LUKoil" pradėjo 
darbus naftos telkinyje, tokiu būdu pažeis
dama aplinkosauginius įstatymus ir nekreip
dama dėmesio į Lietuvos valstybinių insti
tucijų reiškiamas pastabas, kai tuo tarpu 
pasaulinės nevyriausybinės organizacijos

Darbas Briuselyje labai gundys
2004 metų gegužės 1-ąją Lietuva taps 

Europos Sąjungos nare. Jau pirmosiomis 
narystės dienomis Briuselis taps darbo vieta 
iškart keliems šimtams lietuvių. Kadangi į 
ES stoja dešimt valstybių, kuriose gyvena 
75 mln. gyventojų, išsiplečia ir ES įstaigų 
darbo apimtis. Vien Europos Komisija ke
tina įsteigti apie 3 400 naujų darbo vietų 
atstovams, kurie reprezentuos naująsias 
ES nares. Lietuvos tarpininkas Petras 
Auštrevičius pasakoja, kokios galimybės 
gauti darbą ES įstaigose ir kas gali preten
duoti į gerai apmokamą darbą užsienyje.

* * *

Lietuvos atstovams siūloma 40 viešojo
administravimo, 30 teisės ir po 20 ekono
mikos bei audito specialistų darbo vietų. 
Kandidatams nidenį bus pasiūlyta laikyti 
pirminės atrankos testą anglų, prancūzų 
arba vokiečių kalbomis. Kitų metų pradžio
je testo batjerą įveikę kandidatai bus pa
kviesti pokalbio į Briuselį.

Lietuva gavo 7% naujų tarnautojų vie
tų. Mūsų valstybei tai daug - daugiau, ne
gu tektų pagal gyventojų skaičių. Tad Lie
tuvai ES institucijose atstovaus per 240 
darbuotojų. Tiek jų dirbs tik ES vykdomo
sios valdžios struktūrose.

Pirmajame etape planuojama pasitelkti 
apie 70 vertėjų iš Lietuvos. Vėliau jų reikės 
dar daugiau. Manoma, apie 140.

Europarlamentarai iš Lietuvos turės pa
tarėjų. kitų pagalbininkų. Išviso ES struk
tūrose gali atsirasti darbo 450 lietuvių.

Lietuvai, kaip ir kitoms naujoms ES na
rėms. numatyta skirti vieną generalinio 
direktoriaus postą. Dar. matyt, atiteks 3 
generalinių direktoriiĮ pavaduotojų ir 9-10 
padalinių vadovų vietos. Padalinių vado
vams mokama nuo 8 000 iki daugiau kaip 
11 000 eurų per mėnesį. Vidurinės grandies 
tarnautojai uždirba 7-9 000 eurų. Net ir že
mutinės grandies darbuotojai, į kurių vie
tas dabar paskelbtas konkursas, pagal Lie
tuvos standartus gaus aukštus atlyginimus.

Minimali alga - daugiau kaip 4 000 eurų 
per mėnesį. Atlyginimai ilgainiui keliami, 
be kita ko, ir atsižvelgiant į darbo stažą.

moksliškai Įrodė galimas katastrofiškas 
pasekmes ”, - teigiama Europos Tarybos par
lamentarų oficialiame pasiūlymo dokumente 
Europos Tarybai.

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamb
lėjoje 7 valstybėms atstovaujantys parla
mentarai paragino atkreipti dėmesį į iškilusį 
ekologinį pavojų Kuršių nerijos ir Baltijos 
jūros ekosistemai. Taip pat siūloma užkirsti 
kelią naftos telkinio D-6 eksploatavimui, 
įgalioti Asamblėjos narius ištirti problemą 
bei priimti rezoliuciją, kviečiančią nutraukti 
ketinimus šiame telkinyje išgauti naftą.

"Šis oficialus pasiūlymas Europos Tary
bai suteiks teisę pareikalauti iš Rusijos kon
krečių atsakymų, kurių negauna Lietuvos 
valstybinės institucijos. Tikiuosi, kad tarp
tautinėmis pastangomis mums pavyks ap
saugoti savo unikalų Lietuvos pajūrį bei 
išsaugoti švaresnę Baltijos jūrą. - sakė V. 
Stankevičius.

Oficialų dokumentą Europos Tarybai, be

Europos komiteto vadovas Petras Aušt
revičius.

(Red. 4 000 eurų per mėnesį - tai yra apie 
14 000 litų. Lietuvoje vidutinis mėnesinis 
atlyginimas yra tik apie 1000-1500 litų.)

Beje, Briuseliui reikės ne tik valdinin
kų. Darbo gali tikėtis gauti ir ekspertai - 
matematikai, konsultavimo bendrovių dar
buotojai, teisininkai, ekonomistai, informa
cinių technologijų specialistai. Žinoma, 
parenkant kandidatus į kai kuriuos aukštus 
politinio administravimo postus bus atsi
žvelgiama į šalies vadovybės rekomenda
cijas. Mat į tokias pareigas svarbu parinkti 
žmones. įgijusius politinio vadovavimo 
patirties. Bet tokios darbo vietos sudarys tik 
mažą Lietuvai skirtos kvotos dalį.

Be abejo, svarbus kriterijus - kalbų 
mokėjimas. Juo daugiau jų moki, juo 
didesnės galimybės gauti darbo ES. Būtina 
puikiai kalbėti ir rašyti viena pagrindinių 
kalbų ir neblogai mokėti dar bent vieną 
užsienio kalbą. Ypač svarbi - anglų kalba. 
Bet nemažai ES Ministrų Tarybos doku
mentų rengiama ir prancūziškai. Pravartu 
mokėti ir vokiečių kalbą. Privalumas, jei ES 
tarnautojas moka ir kurią kitą ES kalbą.

Tie asmenys, kurie puikiai kalba bei ra
šo angliškai ir neblogai išmokę dar vieną 
ES šalių kalbą, turės daugiau galimybių 
laimėti. Šiuo požiūriu geriau turėtų sektis 
mūsųjaunimui. - sako P.Auštrevičius. □ 

lietuvių parlamentarų, pasirašė Šveicarijos. 
Didž. Britanijos. Lenkijos. Latvijos, Da
nijos. Vokietijos atstovai.
Karaliaučiaus rusams dar negana

ITAR-TASS-ELTA. Birželio 24 d. Kara
liaučiuje įvyko protesto akcija prieš naujas 
Rusijos piliečių tranzito per Lietuvos terito
riją taisykles. įvedamas nuo liepos 1 d Į aikš
tę prie geležinkelio stoties grupė jaunimo 
parlamentinės asociacijos aktyvistų atėjo su 
plakatais, kuriuose buvo pavaizduotas trau
kinio bilietas, perbrauktas žodžiu ■‘neleisti".

Kaip sakė žurnalistams akcijos organiza
torė. Kaliningrado srities Dūmos socialinės 
politikos ir sveikatos apsaugos komiteto 
pirm. Liudmila Zelinskaja. Lietuvai įvedus 
naujas geležinkelio tranzito taisykles, pagal 
kurias reikia gauti vadinamuosius supa
prastintus kelionės dokumentus, daugelis 
kaliningradiečių nebėra tikri, kadjie bet ku
rią dieną galės išvažiuoti traukiniu ir kad
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pSX‘ Trumpai iš visur Naujam litui —10 metų
♦ Irake beveik 
kasdien žūva ar 
sužeidžiami JAV 
kariai, dažnėja už
puolimai iš pasalų. 
Britų sektoriuje iki 
šiol buvo ramu, bet 
tai staiga pasikeitė 
birželio 24 d. Mijjar 
vietovėje, 200 km. į 

šiaurę nuo Basros. šiitų minia demonstravo 
prieš britus. Susidūrime žuvo 4 irakiečiai ir 
du britų karo policininkai. Tada minia puolė 
policijos būstinę ir nukovė dar 4 britų karo 
policininkus.
♦ Birželio 24 d. netoli Mijjar irakiečių būry s 
iš pasalų užpuolė britų 10 žmonių patrulį bei 
apšaudė malūnsparnį, atsiųstą britams pa
gelbėti. Sužeisti 8 britų kariai.
♦ Birželio 24 d. Shelter saloje New York’e 
mirė JAV žydų rašytojas Leon Uris, sulaukęs 
78 metų amžiaus. Jis ypač išgarsėjo 1958 m. 
parašytu romanu “Exodus”.
♦ Birželio 24 d. keturių dienų vizitui į D. 
Britaniją atvyko Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin su žmona Liudmila. Jis buvo iškilmingai 
priimtas karalienės Elžbietos II ir D. Britanijos 
min pirmininko Tony Blair.
♦ Švedijos vyriausybė sutiko, kad Tarp

tautinio karo nusikaltimų teismo Hagoje nu
teista kalėti Biljana Plavsič atliktų savo baus
mę Švedijos kalėjimuose. 72 metų amžiaus bu

vusi Bosnijos serbų prezidentė Biljana Pavlič 
turės kalėti 11 metų už karo nusikaltimus.
♦ Birželio 26 d. Liberijos vyriausybės 
kariuomenė po dviejų dienų mūšio išstūmė 
sukilėlių pajėgas iš sostinės Monrovijos. 
Sukilėlių artilerija smarkiai apšaudytoje 
Monrovijoje per kovas žuvo arti 300 civilių, 
apie 1000 sužeistų. Sekančią dieną sukilėliai 
paskelbė paliaubas.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos valdininkai leis jiems vykti per 
kaimyninės šalies teritoriją.

Rusijos diktatas: “Lietuva neturi 
dislokuoti NATO pajėgų”

ITAR-TASS-ELTA. "Lietuvos Vyriausybė 
neturi teisinio pagrindo dislokuoti savo 
teritorijoje NATO karines bazes". Tai bir
želio 25 d. pareiškė oficialus Rusijos užsie
nio reikalų ministerijos atstovas Aleksandr 
Jakovenko. komentuodamas Lietuvos krašto 
apsaugos ministro Lino Linkevičiaus žo
džius apie galimą NATO karinių bazių įkur
dinimą Lietuvos arba kaimyninių Baltijos 
valstybių teritorijoje joms įstojus į Aljansą.

Pasak A. Jakovenkos. "po tokių pareiš
kimų kyla klausimas, ar Vilnius visiškai su
vokia politinius ir teisinius savo prisijungi
mo prie NATO aspektus. Pagal Romos dek
laraciją dėl naujos Rusijos ir NATO santy- 
kiųkokybės Aljanso šalys įsipareigoja nedis
lokuoti didesnių karinių pajėgų naujų jo 
narių teritorijoje", -priminė diplomatas. “Šis 
politinis įsipareigojimas, turintis jundamen- 
taliąreikšmę Rusijos santykiams su Aljansu, 
iki šiol buvo vykdomas". - pabrėžė jis.

A. Jakovenko pareiškė abejojąs, kad "to
kie Vilniaus veiksmai prisidės prie tolesnės 
Rusijos ir Lietuvos santykiųplėtros. Rusijos 
užsienio reikalų ministerija atidžiai stebės, 
kaip visi dabartiniai ir būsimi Rusijos ir 
NATO Tarybos nariai vykdo karinius ir poli
tinius įsipareigojimus ", -pažymėjojis. "Griež
tasjų laikymasis atitinka visų Europos valsty
bių saugumo interesus ir padeda stiprinti 
stabilumą ir taiką euroatlantinėje erdvėje ”,

Lietuva nebus antrarūšė 
NATO narė

ELTA. Lietuva neturi savęs laikyti antra
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♦ Birželio 27 d. JAV prezidentas George 
W. Bush pareikalavo, kad Liberijos preziden
tas Charles Taylor pasitrauktų iš pareigų, kad 
sustabdyti tolesnį kraujo praliejimą pilie
tiniame kare. Prezidentas Taylor atsisako 
atsistatydinti, kol nenutraukta jam Sierra 
Leone teime Jungtinių Tautų iškelta byla už 
karo nusikakinus. Jis tačiau kreipėsi į JAV 
prezidentą, kad į Liberiją būtų atsiųstos JAV 
ir Jungtinių Tautų karinės pajėgos prižiūrėti 
paliaubų vykdymą.
♦ Birželio 28 d Gazoje gyvenąs Hamas 
organizacijos įkūrėjas ir ideologas šeikas 
Ahmed Yassin pareiškė, kad Hamas organi
zacija sutiks paskelbti 3 mėnesių paliaubas 
savo išpuoliuose prieš Izraelį, jeigu Izraelio 
vyriausybė liausis žudyti palestiniečius, griau
ti jų gyvenamus namus ir pradės į laisvę išleis
ti suimtuosius. Prie Hamas pareiškimo prisi
jungė keletas smulkesnių palestiniečių kovos 
organizacijų.
♦ Izraelio vyriausybė reagavo į Hamas pa
siūlytas paliaubas pareiškimu, kad ji neveda 
derybų su teroristais. Savo ruožtu, nuo birže
lio 29 d Izraelis pradėjo atitraukti savo ka
riuomenę iš Gazos ruožo šiaurinės dalies. 
Izraelis įpareigojo Mahmoud Abbas vado
vaujamą palestiniečių vyriausybę užtikrinti 
žydų naujakurių saugumą evakuojamose 
srityse bei imtis griežtų priemonių prieš te
roristines organizacijas.
♦ Birželio 30 d. Australijos kariai ir polici
ninkai užbaigė savo taikos palaikymo pareigas 
Papua N. Gvinėjai priklausančioje Bougain
ville saloje.
♦ Birželio 29 d. JAV karinės pajėgos Irake 
pradėjo masinius areštus ir kovos veiksmus 
prieš užsilikusius pasipriešinimo židinius, kad 
sustabdyti dažnėjančius JAV karių užpuldinė
jimus bei sabotažo veiksmus prieš naftos 
vamzdžius ir elektros tinklus Irake. □ 

rūše NATO nare, pati susikurdama apribo
jimus dėl NATO bazių steigimo ar drausti 
kažką kitą, pareiškė krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius, birželio 26 d. kalbė
damas V/riausybės valandoje Seime. "Tai 
nėra teisinga politiška ir būtų ydinga prak
tiškai ". - akcentavo jis. atsakydamas į parla
mentarų klausimus apie planus priimti Lie
tuvoje NATO karines bazes, jei to reikalaus 
Lietuvos nacionalinis saugumas ir Aljanso 
interesai.

"Kalbama apie esmines NATO disloka
vimo pajėgas, ko, beje, NATO nenumato 
daryti artimiausiu metu ”, - sakė L. Linkevi
čius. Anot jo, Lietuvos pozicijoje nėra nieko 
priešiško Rusijai, juolab kalbant ne apie 
praktinius dalykus, o tik apie galimybę. 
“Niekas negali mums uždrausti svarstyti ga
limybės. Tačiau ir dabar esu įsitikinęs, kad 
jeigu bus tokie poreikiai šalies saugumui ar 
Aljanso interesai, manau, kad šie klausimai 
bus svarstomi ”, - teigė jis. L. Linkevičius po 
birželio viduryje vykusio susitikimo Vilniuje 
su JAV kariuomenės vadu gen. Richard 
Myers yra pabrėžęs, jog Lietuva suintere
suota NATO bazių įkurdinimu šalyje.

Pernai rudenį gavusios kvietimus į Al
jansą, Lietuvos ir dar 6 Rytų bei Vidurio Eu
ropos šalys tikrosiomis NATO narėmis taps 
kitų metų pavasarį. Šių metų kovo 26 d. 

Briuselyje pasirašius prisijungimo prie 
Washingtono sutarties protokolus, prasidėjo 
jų ratifikavimo procesas devyniolikoje da
bartinių NATO narių.

Ratifikuotas Rusijos - Lietuvos 
readmisijos susitarimas

ITAR-TASS-ELTA. Federacijos Taiyba 
birželio 25 d. ratifikavo Rusijos ir Lietuvos 
Vyriausybių susitarimą dėl asmenų, neteisė
tai esančių Rusijos Federacijos teritorijoje

Birželio 25 d. sukako dešimt metų, kai 
Lietuvos gyventojų piniginėse po Nepri
klausomybės atkūrimo atsirado pirmieji litų 
banknotai. Prieš tai Lietuva trumpam buvo 
įsivedusi laikinus pinigus - talonus, kurie 
pakeitė į infliacijos spiralę patekusius so
vietinius rublius. Australijos lietuviai pri
simins, jog spausdinant litų banknotus, sa
vo vertingą profesinę patirtį siūlė ir Mel
bourne gyvenantis specialistas a.a. Kęstu
tis Lynikas.

Šį kuklų dešimtmečio jubiliejų Lietuvos 

bankininkai pasitiko be didelių iškilmių - 
jau dabar vis garsiau kalbama, kad iki kito 
dešimtmečio litas neišgyvens Po trejų arba 
ketvertų metų Lietuvos valstybinę valiutą 
pakeis eurai. Pirmaisiais lito gyvavimo me
tais buvo daug abejojančių, ar sava valiuta 
išliks stabili. Tačiau dabar litui stabilumo 
gali pavydėti visos Rylų bei Vidurio Euro
pos šalys.

Litui pagyrų negaili ir Lenkijos ūkio 
reformos architektas, Pinigų politikos ta
rybos pirmininkas Leszek Balcerowicz. Šis 

garsus ekonomistas pažymėjo, kad Lietuva 
sugebėjo padidinti savo eksportą bei su
mažinti užsienio prekybos deficitą, nors 
šalies valiuta visą laiką stiprėjo.

Apie naujojo lito pradžią šitaip pasa
koja ano meto Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Romualdas Visokavičius.

"Reikėtų grįžti į 1992 metus, kai buvo 
priimtas sprendimas įsivesti savo valiutą. 
Tuomet turėjome skubėti, nes rinkoje jau 
trūko grynųjų pinigų - Rusija stabdė rub
lių tiekimą. Be to, reikėjo pertvarkyti cen
trinį banką pagal vakarietiškus standar
tus bei pažaboti infliaciją. Tačiau kai Jau 
apsisprendėme įvesti litą, pastebėjome, kad 
banknotai, kuriuos spausdino JAV korpo
racija, yra nepatenkinamos kokybės. Tuo
met teko skubiai perspausdinti šiuos bank
notus, tačiau dalis nekokybiškų pinigų 
vis dėlto spėjo pasirodyti apyvartoje.”

Į žurnalisto Manto Dubausko klausimą 
“Kaip pavyko išlaikyti stabilų lito kursą?”, 
Romualdas Visokavičius atsakė šitaip:

"Iš pradžių litas buvo simboliškai su
sietas su doleriu. Tas susiejimas buvo tik 
■orientacinis. 1993 metų antroje pusėje li
tas pradėjo smarkiai stiprėti, o tai ne vi

Pasaulio žemaičių kūryba - vėl Plungėje
ELTA. Žemaičių dailės muziejus Plungėje 

surengė 4-ąją Pasaulio žemaičių profesionalaus 
meno parodą. Birželio 28 didelė dailės ir fo
tografijos paroda buvo iškilmingai atidaryta 
kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose ir 
Plungės kultūros namuose. Šioje parodoje 
dalyvauja Žemaitijos ir kituose Lietuvos re

gionuose bei visame pasaulyje gyvenantys ir 
kuriantys profesionalūs menininkai žemaičiai 
- iš viso apie 200 dailininkų ir fotografų.

Šių metų ekspozicijai pateikta apie 450 

visų žanrų taikomosios, vaizduojamosios 
dailės kūrinių, instaliacijų, fotografijos darbų. 
Savo kūrinius pristato per 120 įvairių sričių 
dailininkų iš 15 pasaulio šalių, daugiausia - 

ir LR teritorijoje, priėmimo ir grąžinimo 
(Readmisijos susitarimą), praneša ITAR- 
TASS-ELTA. Šis dokumentas buvo pasira

šytas šių metų gegužės mėnesį Vilniuje. Jis 
reguliuoja asmenų, neteisėtai esančių dviejų 
valstybių teritorijoje, grąžinimo, priėmimo 
ir tranzito procedūrą. Jame numatyta ne tik 
Rusijos ir Lietuvos, bet ir trečiųjų šalių pi
liečių priėmimo ir grąžinimo tvarka. Lietuva 
yra pirmoji valstybė, sudariusi tokio po
būdžio susitarimą su Rusija.

Pagal Rusijos įstatymus, tarptautinė su
tartis įsigalioja po to, kai ją ratifikuoja Vals
tybės Dūma ir Federacijos Taryba, bei abe
juose parlamento rūmuose ratifikuotas su
tartis pasirašo prezidentas. 

siems patiko. Kai kurie verslininkai banlt 
paveikti Vyriausybę bei Seimo narius, kad 
pinigų politika nebūtų tokia griežta, o li
tas - susilpnėtų. Tiesiog verslininkai nemo
kėjo dirbti didelės infliacijos sąlygomis, kai 
pinigų spausdinimas buvo griežtai ribo
jamas.

Vilniaus banko prezidento patarėjo Gi- 
tano Nausėdos manymu, griežta Lietuvos 
banko politika bei lito susiejimas su JAV 
doleriu gal ir nebuvo pats geriausias spren
dimas, tačiau jis padėjo apsisaugoti nuo 
politikų spaudinio. Pasak jo, tuo metu buvo 
nemažai politikų, kurie norėjo padaryti 
įtaką valiutos kursui bei paversti centrinį 
banką savo įsakymų vykdytoju. „Pririšus 
lito kursą prie JAV dolerio, buvo užtikrin
tas stabilumas, bet valiuta visiškai pra
rado savarankiškumą. "

Dabartį nis Lietuvos banko vadovas Rei
noldijus Šarkinas išskyrė kelis litui svarbius 

etapus: valiutos įvedimą 1993 metais, pri
rišimą prie dolerio 1994-aisiais ir lito per- 
siejimą prie euro pernai. Kitas svarbus eta
pas. laukiantis ateityje - euro įvedimas.

Psichologiškai svarbi litui buvo ir 1995- 
aisiais prasidėjusi komercinių bankų krizė, 
tačiau realios įtakos valiutos stabilumui ji 
neturėjo. Anot R Šarkino, per lito gyvavimo 

laikotarpį jo stabilumui pavojus nebuvo 
iškilęs: „ Per 10 metų nė karto nebuvo kilęs 
lito devalvavimo pavojus. Valiutos nesu
silpnino ir Rusijos krizė, nes lito stabilumą 
užtikrino užsienio atsargos". Dabar,pasak 
jo, lito stabilumas turėtų atverti Lietuvai 
kelią į euro zoną kuriat šiuo metu priklauso 
12 šalių.

RŠarkino manymu, nėra jokių kliūčių, 

galinčių sutrukdyti Lietuvoje įvesti eurą 
2006 metų viduryje ar 2007-ųjų pradžioje. 
Visą tą laiką Europos centrinis bankas ste
bės, ar Lietuva atitinka visus kriterijus. 
Praėjus bandomajam laikotarpiui, šalis 
galės prisijungti prie euro zonos.

Valstybės, norinčios įsivesti eurą, skola 
negalės viršyti 60% BVP. Šių metų lapkri

čio pabaigoje visa Lietuvos skola siekė 
13.238 mlrd. litų - 26.4% BVP.

Lietuva jau dabar atitinka ir kitus pa
grindinius kandidatėms į euro zoną ke
liamus reikalavimus. “M.P.”,“L.r." 

iš Lietuvos, taip pat Australijos, JAV, \bkic- 
tijos ir Danijos. Garbiausio amžiaus autorius 
- iš JAV į gimtinę grįžęs Juozas Bagdonas, 
gyvenantis Plungėje. Savo naujausių darių 
parodai pateikė Vilniuje gyvenantys že
maičiai tapytojai ir daugelis kitų. Pristatoma 
ir keletas jau mirusio išeivijos tapytojo -Vytau
to Igno darbų.

Fotografijos ekspozicija įsikūrė Plungės 
kultūros namuose. Šioje parodoje dalyvauja 

per 60 fotomenininkų iš Lietuvos ir JAV

Parodoje yra išstatyti ir Australijos lietu
vių menininkų darbai. Plačiau apie juos bus 
rašomavėlesniuose "M.P."numeriuose.Red.

Valstybės Dūma Lietuvos ir Rusijos read- 
misijos sutartį ratifikavo š. m. birželio 18 d

“Trūksta” liuksusinių 
automobilių

Papildomų pinigų iš valstybės biudžeto 
reikalaujantis Seimas jau šią vasarą planuoja 
įsigyti apie penkiolika naujų BMW markės 
automobilių. Politikai ir pareigūnai teigia, 
kad naujų automobilių prireiks užsienio 
svečių delegacijoms vežioti. Seimas jau turi 
keturis BMW markės limuzinus, kurie ii 
pradžių taip pat turėjo būti skirti užsienio 
svečiams, ir kuriais važinėja Seimo vadovai.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE Namai be svečių — ne namai
ALB Perth’o Apylinkės narių metinis susirinkimas
Perth’o Apylinkės Valdybos pirmininkas 

A. Čižeika paskelbė, kad metinis ALB 
Perth’o Apylinkės lietuvių bendruomenės 
susirinkimas atidarytas ir paprašė Eugenijų 
Stankevičių pirmininkauti. Sekretoriumi 
išrinktas A. Čižeika.

E. Stankevičius perskaitė dienotvarkę ir 
pasakęs, kad pirmieji du punktai jau atlikti, 
paprašė perskaityti praėjusio metinio ben
druomenės narių susirinkimo protokolą. Jį 
perskaitė A Čižeika. Pataisų ir pastabų ne
atsiradus. protokolas buvo priimtas.

Sekė Apylinkės Valdybos pirmininko 
pranešimas. Jis sakė, kad Apylinkės Valdy
bai jau suėjo 2 metai. Per tuos 2 veiklos 
metus Valdyba darniai bendradarbiaudama 
suruošė 24 minėjimus - subuvimus. Paste
bėjo. kad daug daugiau žmonių susirink
davo į Valdybos ruošiamus pobūvius, kai 
buvo ruošiami bendri pietūs. Už jų pa
ruošimą Valdyba yra labai dėkinga Emilijai 
Čižeikienei ir Daliai Francienei. Joms ret
karčiais padėdavo Stefa Žilinskienė. Pajauta 
Patupicnė ir kelios kitos moterys. Pietus 
išdalinti padėdavo Marija Stankevičienė ir. 
kol Perth’e gyveno, Nijolė Chan. Tad joms 
-nuoširdus ačiū.

Taip pat buvo suruošti 4 suneštiniai 
pobūviai: du bendrų Kūčių ir du Atvelykio. 
Tais atvejais dalyvių skaičius buvo mažes
nis. bot jų atsivesti vaikučiai buvo apdo
vanoti Kalėdų Senelio, o Velykų užbaigtuvių 
proga vaikučiams už jų piešinius buvo 
jteiktosdovanėlės. Visatai iš Valdybos lėšų.

Tiems 24 ruoštiems subuvimams reikėjo 
paruošti salę ir sutvarkyti kiemą, kad at
vykusieji pasijustų kaip namie. Tuos darbus 
nesiskųsdami. rūpestingai atlikdavo Euge
nijus Stankevičius, Jurgis Babarskas. Jonas 
Jakomas. Marija Stankevičienė, Was Fran
cas. A Malinauskas ir A Čižeika. Jiems taip 
pat nuoširdžiai padėkojo.

Priminė, kad Apylinkės Valdybos lėšos 
susideda iš pinigų, gautų už parduotus 
pietus, iš loterijos ir aukų. Aukos nebuvo 
renkamos nei per Kūčias, nei per Atvelykio 

ATITAISYMAS „Mūsų Pastogės” Nr.24, 2003.06.20, psl. 3 patalpintoje 
padėkoje, skirtoje Artūro Kozlovskio ir Eugenijos Kuprytės koncertų rėmėjams ir 
pagalbininkams, netyčia praleistas sakinys „Ačiū koncertų pravedėjoms dr. Liudai Api- 
nytei-Popenhagen, Sigitai Gailiūnaitei ir Jūratei Grigonytei.”

Šis sakinys turėjo eiti prieš sakinį „Artūro ir Eugenijos koncertų sėkmė yra ir jūsų 
visų nuopelnas."

Atsiprašome už mūsų neatidumą. Melbourno Entuziastės

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą- aukos atleidžiamos nuo pajamų

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

subuvimą nes Sąjunga nereikalavo nuomos 
mokesčio. Kadangi nebuvo loterijos, buvo 
tik pagalvota prašyti iš dalyvių po 2 dolerius, 
kurie būtų buvę atiduoti Sąjungai. Dėkojo 
loterijos fantų ir pyragų aukotojams, be kurių 
paramos bendruomenės lėšos būtų mažes
nės, o pokalbiai prie kavos be skanių pyra
gų būtų trumpesni. Pastebėta, kad loterijai 
fantus aukojo net negalintys čia apsilankyti 
žmonės (Marija Gelažienė, Balys Steckis). 
Paminėjo ir dažniausiai pyragus aukojusias 
Heleną Sicbartienę ir Birutę Ward.

Kadencijos metu Valdyba turėjo 13 po
sėdžių, perkurtuos nutardavo būsimą veiklą 
nagrinėdavo, ar užsibrėžti tikslai atlikti, 
paskirdavo sumas reikalingoms aukoms ir 
dovanėlėms. Palaikė ryšius su Krašto Val
dyba (dažniausiai elektroniniu paštu, reika
lui esant - paparastu paštu.). Suteikdavo 
reikalaujamas žinias LISWA (Library Infor
mation Service of WA), Daugiakultūrinių 
Reikalų Valdybai ir kitoms organizacijoms. 
Atsakydavo į gautus raštus. Kai kuri infor
macija buvo skelbiama "Žinutėse” ir per 
radijo valandėlę. Geri santykiai buvo pa
laikomi ir su LR garbės konsule Janina 
Vaboliene OAM, Sąjunga bei sporto ir pra
mogų klubu "Tauras”.

Valdyba taip pat rūpinosi bendruomenės 
kultūriniu gyvenimu. Per suruoštus minė
jimus skaitydavo tai dienai pritaikytas pa
skaitas ir poetės Salomėjos Baikauskienės 
kūrybą (eilėraščius). Paskaitų paruošėjams. 
jų skaitytojams ir poetei - nuoširdus ačiū.

Valdybos narius sekmadieniais buvo 
galima matyti bažnyčioje ir su jais pasi
kalbėti. Jie taip pat dalyvaudavo ir per Vė
linių apeigas kapinėse, ar laidojant mirusį 
bendruomenės narį. Ta proga buvo pami
nėta, kad per pastaruosius du metus iš
lydėjome amžinybėn penkis mirusius. 
Religines apeigas ir dvasinius reikalus rū
pestingai teikia kunigas Ričardas Rut
kauskas. Jam Valdyba ir bažnyčios lanky
tojai nuoširdžiai dėkoja.

A. Čižeika

Nuotraukoje - kun. Egidijus Arnašius.

(Tęsinys)
Kai kun. Arnašiaus tėvas, susikvietęs 

savo keturis vaikus (jauniausią 8 metukų; 
vyriausią einantį 12-tuosius), paaiškino, kad 
mama neužilgo pamesianti iš ligoninės dar 
vieną vaiką, jaunieji Arnašiai labai susirū
pino. Ne per ilgiausiai “posėdžiavę” jie rim
tai nusprendė, kad penktas vaikas šeimoje 
yra tikrai nereikalingas. Be ilgų kalbų buvo 
nutarta, kad pasitaikius pirmai progai, kada 
tėvų nebus namuose, “paslapčiomis įmes jį 
į pravažiuojančią šiukšlinę”.

Tačiau vos pamačius naują mažulytį 
šeimos narį, sprendimas buvo pamirštas, o 
jauniausias broliukas tapo jų “lepūnėliu”. 
Nors namuose tėvai laikė griežtą tvarką, bet 
vis atsirasdavo (remiantis “mokyklos reika
lavimais”) galimybė žiūrėti kai kuriuos 
televizijos filmus, apie kuriuos sekančią 
dieną bus “diskutuojama” mokykloje. Bet. 
vos tėvai pasitraukdavo iš kambario, pasi
keisdavo ir kanalai. Nesvarbu, kad tais 
laikais nebuvo automatinių kontrolių tele
vizijai, kuo puikiausiai tam tarnavo pririšta 
žilka (išsigelbėjimui, jeigu išgirstų tėvų 
žingsnius).

Egidijui sunkiausia buvo, kai reikėdavo 
sekmadienį išklausyti sumos. Jis negalėjo 
suprasti, kodėl tėtis “nepripažino” kitų šv. 
Mišių, o tik sumą. Tas laikas taip palengva 
slinkdavo, o čia nei pasisukinėti, nei pa
sidairyti, nei nosies pasikrapštyti... -vis ta 
“globojanti” tėvo ranka, tas reikalavimas 
susikaupti.

Tėvai užsimindavo, kad jau laikas būtų 
eiti patarnauti prie altoriaus. Egidijus vis 
išsisukinėdavo. Iš tikrųjų pagrindinė prie
žastis tam buvo draugai, nes šie nepagai
lės epitetų, kaip: “boba... davatka... klap
čiukas...” Ne! Neduosiąs draugams progos 
iš jo tyčiotis!

Dvylikametis Egidijus išlydėjo seserį į 
Kauną studijuoti medicinos. Grįžtant namo 
užkalbino septyniolikametis Gintaras 
Jonikas. Jo tėvas Pranas Jonikas, buvęs 
partizanas, grįžęs iš Sibiro, kur kartu su 
kun. Svarinsku “sėdėjo”, tėvų ir padorių vie
tinių gyventojų buvo laikomas pagarboje. 
Pokalbio metu jis paklausė Egidijaus, ar 
kartais jis nenorėtų prie mišių patarnauti?

“Gerai”, - sutiko Egidijus.
“Tada lauksiu šiandien 6 vai ”.
Taip ir išsiskyrė.
Pasakodamas apie tą sunkią valandą. 

kun. Egidijus dar ir dabar prisimena, kaip 
virpančia širdimi nedrąsiai tiesė savo jauną 
ranką prie zakristijos durų, o mintyse lyg 
maldavo, kad rastų užrakintas ir galėtų 
apsisukęs bėgti namo. Bet durys prasivėrė...

Paklaustas, kada apsisprendė tapti 
kunigu, pagalvojęs atsakė: “Tuokart, kai 
būdamas 12 metų pirmą kartą prisiartinau 
prie altoriaus ir pajutau, kad čia mano 
vieta.”

Muzika irgi traukė. Grojo violančele, 
norėjo rimtai tuo užsiimti. Būdamas 14 
metų išvyko į Klaipėdą, į muzikos mokyklą. 
Čia susirūpino, kai iškvietė mamą. Vėl 
drebėjo širdis belaukiant mamos išeinant iš 
direktoriaus kabineto. Jo nustebimui, mama 
išėjo šypsodamasi, nes iškvietimo prie
žastimi buvo noras, kad mama bandytų 
įtikinti sūnų, jog jis einąs neteisingais 
religiniais keliais. Mama net atšovė jiems, 
kad jokiu būdu to nedarys... Išvažiuojant 
dar pridūrė: “Jie dar sakė, kad tu ir pypkę 
užtrauki - nustok, tas negerai!”

Kai sulaukė 19 metų, reikėjo atitarnauti 
privalomą laiką kariuomenėje. Pakliuvo į 
aviacijos eskadrilę mechaniku. Kaip ir kiek
vienam jaunuoliui, sovietinė kareivio duo
na buvo nepavydėtina. Čia vyravo žiauru
mas. pasityčiojimai, karininkų abejingumas. 
Tai buvo sunkiausios ir kritiškiausių per
gyvenimų dienos.

Grįžęs iš kariuomenės 21-rių metų 
jaunas vyras ilgai svarstė ieškodamas at
sakymo. Apsisprendimas buvo tvirtas - sto
ti į Kunigų seminariją.

Ne vienas mes esame sutikę gyvenime 
asmenybių, sutvertų kūrybai. Atrodo, kad 
ta jautri, skirtinga dvasia lydi ir kun. Egi
dijų. Viena pusė traukia į Aukštybes, o kita 
- kupina muzikos garsų. 1998 metais iš
leista kompaktinė plokštelė “Iš Tavo ran
kų” , Tai jo paties sukurta muzika ir jo paties 
įdainavimas. Gaila, kad tik 1000 egzemp
liorių buvo išleista, nes dabar plokštelę yra 
sunku gauti.

Kai kalbos ėjo teologiniais klausimais, 
kun. Egidijus vis prašė, kad pirmiau pasi
sakytų jo draugai, o paskui tvartai ir gražiai 
išvesdavo savo galvoseną. Man prisimena 
jo mintis, kurią girdėjo iš pagyvenusio 
kunigo: “Dievas pirmiau sukūrė Adomą, o 
tik po to kunigą. Taigi, pirmiau reikia būti 
žmogumf’.To principo, atrodo, jis iki šiol 
laikosi.

Ir kun. Arnašius, ir kun. Tverijonas 
mėgsta filmuoti. Žiūrėjome ir matėme vie
tas, kur mes buvome kartu, o taip pat ir kur 
neteko būti. Ne mažiau malonu buvo matyti 
ir įvairiose bažnyčiose laikant mišias. Iš jų 
abiejų dvelkia meilė Dievui, žmonijai, gam
tai ir grožiui. Kun. Egidijus aiškiai pamilo 
Australiją. Iš tolo girdėjome, kai vakaro 
prieblandoje užlipęs ant uolos, pakėlęs 
rankas į aukštį, dėkojo Viešpačiui už tokį 
tvėrinį.

Dvasiškas Tėve, lai Dievas duoda ir 
toliau mylėti ir gerbti žmoniją, kurti muziką 
ir nugalėti gyvenimo atneštas audras. Ti
kimės. kad gal dar artimoje ateityje, galė
sime draugiškai paspausti rankas.

Algis Bučinskas

Užsienio lietuvių vaikai stovyklaus Lietuvoje
Birželio 30 dieną prie Baltijos jūros 

Giruliuose pradės dirbti Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės finansuojama už
sienio lietuvių vaikų ir jaunimo poilsio bei 
švietimo stovykla „Pasaka“. Per 30 vaikų 
joje dešimt dienų ilsėsis, susipažins su sa
vo tėvų ir protėvių gimtinės istorija, kul
tūra, kalba, papročiais. Vaikų laukia ekskur
sijos po Lietuvą, teminės vakaronės, daug 
kitų įdomių dalykų.

Be „Pasakos“, užsienio lietuvių vaikus 
^parlamentas pakvies taip pat prie jūros į

Karklę (Klaipėdos rajonas), į „Žilvyčio“ 
stovyklą. Čia jie ilsėsis keturiolika dienų 
nuo liepos 17d.

Pagal Departamento ir Lietuvos šaulių 
sąjungos sutartį šiemet Šaulių sąjunga 
rugpjūčio pradžioje savo lėšomis surengs 
užsienio lietuvių vaikams vienos pamainos 
stovyklą Pivašiūnuose, Alytaus rajone.

Išviso Lietuvoje šią vasarą poilsiaus apie 
100 lietuvių vaikų iš Baltarusijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos.

Taut, mažumų ir išeivijos depart, 
atstovas spaudai Jonas Rumšą

Skulptoriaus Vinco Jo mauto
retrospektyvi paroda

“Mūsų Pastogę” pasiekė informacija, kad skulptoriaus Vinco Jomanto pagerbimui 
valstybės globojama McClelland Galerija ruošia jo viso kūrybinio periodo retrospektyvią 
parodą, vyksiančią š.m. liepos 6 - rugsėjo 7 dienomis McClelland Gallery,

390 McClelland Dr., Langwarrin, Vic., 3910 (prie Frankstown),
tel.: (03) 9789 1671.

Parodos atidarymas - liepos 6 dieną, 3 vai. p.p.
Paroda atidara antradieniais - sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.
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Lietuva iš arti______________
Kas saugo Lietuvos oro erdvę?

M j r. Antanas Gedmintis

Šiek tiek istorijos
Oro erdvės ir stebėjimo kontrolės siste

ma Lietuvoje pradėta kurti nuo pirmų ne
priklausomybės dienų. Iš Rusijos kariuo-. 
menės perėmėme objektus, kurie buvo nau
dojami oro erdvės stebėjimui. Tuo metu vy
ko intensyvus tranzitas per Lietuvos oro 
erdvę - Rusijos kariuomenė išvedama iš 
Lenkijos, Rytų Vokietijos, kitų Rytų Euro
pos šalių. Lietuva turėjo pradėti kontro
liuoti savo oro erdvę, todėl kūrėsi oro erd
vės kontrolės sistema. Tuometinė Civilinės 
aviacijos direkcija atidavė senus Vilniaus 
ir Palangos oro uostų radarus. Pirmieji ra
diolokaciniai postai įrengti Rokuose prie 
Kauno ir Kuršių Nerijoje. Oro pažeidimai 
pradėti fiksuoti dar Vilniaus ir Palangos oro 
uostuose. Kartu su civiliais sėdėjo paskirti 
kariškiai ir stebėjo šalies oro erdvę, fiksavo 
pažeidimus, apie kuriuos vėliau buvo pra
nešta tarptautinei aviacijos organizacijai. 
Tuo metu Rusija ne sykį pažeidė Lietuvos 
oro erdvę ir sienas ir nekreipė į tai jokio dė
mesio. Mūsų surinkti duomenys ir daugelio 
Europos valstybių griežta pozicija dėl sie
nos pažeidimų privertė Rusijos atstovus 
pasiaiškinti ir keisti situaciją. Tarnyba plė
tėsi - gavome rusiškus radarus iš Lenkijos, 
likusius po Varšuvos sutarties “subyrėjimo”. 
Tai seni radarai, bet po kapitalinio remonto. 
Sistema pradėjo kurtis.

Ne vien radarai
Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės si

stema - ne vien radarai. Į OESK centrą 
patenka informacija iš civilinių struktūrų - 
skrydžių planai, paraiškos ir visa kita, kas 
susiję su skrydžiais. Kuriant oro erdvės 
kontrolės sistemų padėjo danų projektas, 
kuris numato bendrą civilių ir karių oro 
erdvės naudojimą. Su civiliais sutarėme, 
kad kelsimės informacija. Kita - vaizdinė 
informacija, apie pažeidimus koordinavimo 
centrą pasiekia iš Lietuvos kariuomenės ir 
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pos
tų. Turima informacija keičiamės su kaimy
ninėmis Baltijos valstybėmis ir Lenkija.

Neatpažinti orlaiviai
Informaciją apie situaciją Lietuvos oro 

erdvėje patenka į Oro erdvės stebėjimo ir 
kontrolės centrą. Ji analizuojama, lyginama 
su civilių informacija apie skrydžių planus, 
tikslus, orlaivius, skridimo aukštį ir pana
šiai. Skry džių planai sudaromi prieš savaitę.

Įspūdinga “baikerių” šventė Kaune
Ketvirtąjąkasmetębaikeriųšventę Kaune 

aplankė dešimtys tūkstančių žmonių. Pučiant 
šaltam vėjui, pliaupiant lietui motocikli
ninkų fiestą, ekstremalius lakūnų šou lėk
tuvais ir malūnsparniu bei rizikingus ak
robatų iš Sankt Peterburgo triukus pir
mąją “Bike Show Millennium & Tuning 
Show 2003. Kaunas” dieną stebėjo keliolika 
tūkstančių žmonių. Dar keli tūkstančiai 
kauniečių bei miesto svečių ne tik iš Lie
tuvos. bet ir keliolikos užsienio šalių, su
sirinkę į restoraną “Prie svarstyklių”, ste
bėjo muzikinę bei šou programą ir linksmi
nosi iki paryčių.

Laisvės alėjoje keliasdešimties "tunin- 
guotų”. prabangių, senovinių automobilių 
paradą ir dviejose scenose vykusį Lietuvos 
žvaigždžių (“Mango”, “Funky”, “Geltona”, 
ŽAS. Gytis Paškevičius ir kt.) koncertą pa
matė apie keliasdešimt tūkstančių žmonių.

Kauniečiai ir miesto svečiai neslėpdami 
smalsumo apžiūrinėjo “tuninguotus” bei 
antikvarinius BMW. VW. “Mercedes”. 
“Renault”, “Čaika”, “Porsche”. “Pobeda”, 
geltonąjį verslininko bei politiko T.Barščio
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Pagal vyriausybės patvirtintas taisyklės ka
rinių orlaivių skrydžiams per Lietuvą lei
dimus išduoda Karinės oro pajėgos kartu 
su Užsienio reikalų ministerija. Vienu metu 
virš Lietuvos negali būti daugiau kaip du 
Rusijos Federacijos kariniai orlaiviai. Jei or
laivis į planus neįtrauktas arba jam neduo
tas leidimas, bet jis atsidūrė Lietuvos oro 
erdvėje, tuomet aiškinamasi, koks tai orlai
vis. kas jį valdo, užmezgamas ryšys, duo
dama komanda nusileisti artimiausiame oro 
uoste. Jei orlaivis įskrido savavališkai, jis 
privalo palikti Lietuvos oro erdvę. Jeigu ne
atsiliepia. vengia užmegzti ryšį ir nevykdo 
nurodymų, tuomet keliamas budintis nai
kintuvas Šiauliuose, kuris priverčia pažei
dėją nusileisti. Pastaruoju metu tokių atve
jų visai nebuvo. Taikos metu į neatpažintus 
objektus nešaudoma, nors buvusioje Tary
bų Sąjungoje toks “nusodinimo" metodas 
buvo taikomas. Lietuvoje ši kraštutinė prie
monė numatyta tik oro erdvėje virš Igna
linos atominės elektrinės, jeigu ten pasi
rodytų neatpažįstamas orlaivis. Neatpa
žįstamų orlaivių pasitaiko prie Lenkijos, 
Baltarusijos valstybinių sienų. Dažniausiai 
tai - mažoji aviacija, kurios patikrinti kol 
kas neturime galimybių. Spėjame, jog šie 
neatpažinti orlaiviai gali būti susiję su 
kontrabanda.

Perspektyvos
Planai dideli. Be sausumos pajėgų grei

tojo reagavimo brigados vienas pagrindi
nių NATO prioritetų yra oro erdvės stebė- 
jomo sistema. Tai informacija, kuri ypač 
svarbi NATO šalims, todėl oro erdvės ste
bėjimas ir koordinavimas turi labai gerą 
perspektyvą.

Sukurta BALTNET bendra oro erdvės 
stebėjimo sistema yra europinio lygio, pa
ruošta prisijungti prie NATO bendros oro 
gynybos sistemos.

Turime reikalingą techniką ir paruoštus 
specialistus oro stebėjimo operacijoms 
atlikti. Lieka tik procedūrų klausimas - per 
kurią šalį bus jungiamasi prie bendros 
NATO oro gynybos sistemos.

Kitais metais gausime pirmus naujos 
kartos radarus iš Vokietijos. Jie teiks pa
stovią informaciją ir galės veikti be kasdie
ninės žmonių techninės priežiūros. Juos bus 
galima automatiškai prijungti prie bet kurio 
gynybos sistemų centro.

“Trimitas”,
2003 m. nr. 4.

“Lamborghini”, juodąjį, apie 280 000 litų 
kainavusį rasų “Hummer H2”, ilgiausiąjį 
Lietuvoje kauniečio automobilį - “Lincoln 
Town Car” bei daugelį kitų.

Iš pradžių šimtai baikerių birželio 21 
d. rinkosi Santakos automobiliu aikštelėje, 
įspūdingi, prabangūs ir kuklūs, nuo kelių 

Kaip malonu...!
Gegužės antroji pusė ir birželio mė

nesio pradžia - egzaminų laikotarpis 
Lietuvoje. Tad laikraščiuose ir mokytojų 
bei moksleivių elektroniniuose laiškuose 
pasipylė nemažai komentarų. “Veido” žur
nale reporterėR.Baltrušaitytėrašo: “...Jau
nam būti - gerai, bet kai išgirsti žodį "eg
zaminas"...su abiturientais vietomis keis
tis nenorėtumėm. ” Vis dėlto brandos ates
tatas ne šiaip sau popieriukas, bet tik pa
kopa į tolimesnius mokslus ir išsilavinimą. 
Vilniaus Tiksliųjų, gamtos ir technikos 
mokslų licėjuje stojamuosius egzaminus į 
pirmąją klasę laikė virš 400 kandidatų, o 
anot reporterės, "... pirmokų klasės pasi
rengusios priimti tik 110 naujokų". Dar 
reikėtų pastebėti, kad tai prestižinis licėjus 
ir įveikti konkursą nelengva, nes varžosi tik 
pajėgiausi moksleiviai.

Moksleiviai jau gali Lietuvoje stoti 
į Tarptautinio bakalaurcato klasę. Jie turėjo 
išlaikyti lietuvių ir anglų kalbų, matema
tikos. gamtos mokslų egzaminus. O egza
minų lygis aukštokas.

Kita įdomi naujiena! Juliaus 
Janonio gimnazijoje Šiauliuose švedų pe
dagogai iš Kristianstad, pietų Švedijoje 
jau antrą kartą lankosi gimnazijoje drauge 
su neįgaliais moksleiviais. Anot grupės 
vadovo ir projekto koordinatoriaus Sven 
Aspelund, "... šie vizitai - tai prieš dvejus 
metus pradėto projekto “Neįgaliųjų moki
nių integravimas į gimnaziją” dalis. Mūsų 
ambicijos rimtos. Mes stengsimės, kad šio
je gimnazijoje pradėtų mokytis neįgalių 
vaikų ir šia prasme Juliaus Janonio gim
nazija būtų pavyzdys kitoms Lietuvos 
gimnazijoms. ” Tai tikslingas poslinkis 
neįgaliųjų prusinime. Linkime sėkmės!

“Lietuvos ryto” korespondentė 
Aušra Pilaitienė praneša džiugią naujieną 
apie ką tik išleistą “Pirmąją gestų kalbos 
mokymo kompaktinę plokštelę, kuri taps 
geru pagalbininku kurtiesiems. Korespon
dentė toliau rašo, kad "... naujos kompiu
terinės mokymo ir mokymosi knygelės įgv- 
vendinimo projektui vadovavo Ulijona 
Petraitienė, kuri daug prisidėjo prie Kur
čiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės in
ternatinės mokyklos steigimo Klaipėdoje. ” 
Mokykloje dabar mokosi 61 vaikas iš ap
linkinių rajonų ir miestų. Šios kompaktinės 
plokštelės sėkmė (išleista 1 000 egzemplio
rių) paskatino sukurti ir Lietuvos istorijos 
vadovėlį tuo pačiu principu. Ar nebūtų verta 
tokius projektus finansiškai paremti?

šimtų tūkstančių iki kelių šimtų litų 
kainuojantys “Harley Davidson”. “Honda”. 
BMW, “Suzuki”, “Kawasaki”, “Jawa” bei 
kitų markių motociklai, suvieniję verslinin
kus, gydytojus, studentus, padavėjus, tar
nautojus ir kitų profesijų atstovus, riau- 
modarni pajudėjo Kauno miesto gatvėmis.

Kauno apskrities ugdymo ir globos 
centre lietuviai ir latviai, rusai ir baltarusiai, 
vokiečiai ir čekai, estai ir suomiai, lenkas 
ir japonas bei kitų šalių atstovai teikė lab
darą. juokavo, bendravo su vaikais, o šie 
gėrėjosi “Brothers in Law”, “Aliens”. “Free 
Hawks”, “Hells Angels”, “Hermes”, “West 
Coast”, ‘"Rolling Anarchy”, “Iron Brothers” 
ir daugelio kitų baikerių klubų atstovų 
plieniniais žirgais.

Virš T. Masiulio gatvės, apjuostos tvo
romis, kareiviais, saugos darbuotojais ir 
tūkstančiais kauniečių, vyko šou danguje ir 
žemėje. Pilotai 11 tonų sveriančiu malūn
sparniu ir trimis lėktuvais pademonstravo 
plojimų sulaukusių ekstremalių pasirodymų 
ore. Bene daugiausiai plojimų sulaukė 
svečiai iš Sankt Peterburgo. Akrobatai net 
ir pliaupiant lietui atliko kelis efektingus 
triukus motociklu “Suzuki”. Sėdėdami ant 
važiuojančio motociklo jie žaidė “laduški” 
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“Per 350ketvirtų-dvyliktų klosiu 
mokinių, visus metus besimokiusių “Strrn- 
jos ” kompiuterijos mokykloje, gavo jos 
baigimo pažymėjimus. 016 “Straujos”mo
kyklos moksleivių gavo Europos kompiu
terio vartotojo pažymėjimus (ECDL). Jų 
kompiuterinis pasirengimas yra aukšto 
lygio ir, jei jie panorėtų stoti į Kauno 
Technologijos universitetą į informatikos 
(kompiuterių mokslo) kursus, jiems prie 
brandos atestato pažymių sumos, dar 
prisidės papildomų balų (pažymių) ", - rašo 
reporterė Aldona Kibirkštienė.

Sveikiname Vytuką Simanaitį ii 
Kauno “Žemynos” pradinės mokyklos 4 
klasės, kuris tapo Lietuvos vaikų (iki 10 
metų) šachmatų čempionato nugalėtoju. Jj 
rudenį jis vyks į Graikiją atstovauti Lietu
vai tarptautiniame šachmatų turnyre jo 
amžiaus žaidėjų kategorijoje. Sveikiname 
ir Vytautą Vaznonį, kuris šiais metais tapo 
Lietuvos jaunimo šachmatų čempionu. \)- 
tautas jau 8 kartus atstovavo Lietuvai 
įvairiuose Europos bei Pasaulio jaunimo 
čempionatuose.

“Maxima Jaunųjų talentų konkur
se buvo apdovanoti 38 moksleiviai iš visos 
Lietuvos", - rašo reporterė Sigita Putytė ir 
pažymi, kad “...nugalėtojams 450 ir 900 
litų stipendijos bus išmokamos per devynis 
mėnesius kitais mokslo metais (praside
dančiais 2003.09.01.). Taip įvertinti jųpa- 
siekimai tarptautiniuose bei nacionali
niuose konkursuose, vykusiuose įvairiose 
mokslo, meno, visuomenės veiklos srityse. 
Apdovanojimus pelnė ir keli jaunieji 
sportininkai, neįgalieji bei du moksleivių, 
išgelbėję savo draugų gyvybes. ”

Korespondentė Neringa Gūdi- 
šauskaitė rašo “Kauno dienoje”, kad 
"... ketvirtą kartą Kauno moksleivių tech
ninės kūrybos centro (KMTKC) surengtas 
moksleivių videofilmųfestivalis “Kaunopa
vasarėlis” tapo tarptautinis. Jame dalyva
vo ne tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Alytaus, Ukmergės miestų, bet ir Kijevo, 
Dnepropetrovsko (Ukraina) moksleiviai.’ 
Daug dėmesio buvo skiriama filmo idėjai 
originalumui, režisūrai bet ir technikinė pu
sė buvo vertinama, t.y.: operatoriaus darbas, 
montažas, muzikos ir vaizdo fonas ir t.t. 
Šiemet žiūri komisijai buvo pristatyta per 
60 filmų, sekančiose kategorijose: “vaidy
biniai, dokumentiniai, animaciniai, eks
perimentiniai filmai, TV reportažai irvait- 
do kilpai. ” Prizus gavo ir Lietuvos ir Uk
rainos jaunieji video filmų direktoriai.

Isolda Poželaitė-Davis AM

(plojo delnais), po to vieno valdomas mo
tociklas tempė kolegą, kuris stovėjo ant as
falto, o iš po titano lydiniu padengtų batų 
skriejo kibirkštys. Po to rusai triuką dar 
labiau “paaštrino”: įsikibę į lekiantį moto
ciklą asfaltu skriejo abu akrobatai iš Šanki 
Peterburgo.

Vakarinė ir naktinė programos dalis vy
ko restorano “Prie svarstyklių” teritorijoje. 
Baikeriams ir jų gerbėjams buvo įrengta 
apie 1500 vietų palapinė, prieš ją - scena 
su įspūdinga 5 mln. litų kainavusia garso 
ir šviesos efektų technika. Liejantis alui, 
viskiui, degtinei, vynui, “slivovicai” bei ki
tiems gėrimams taikingi baikeriai ir jų 
draugės siautėjo iki ryto: šoko ant stalų 
dainavo, draugiškai glėbesčiavosi, juokavo, 
demonstravo ištvermę bei jėgą. O scenoje 
vyko dar didesnis siautulys: tapyba ant kū
no, geriausio kostiuminio “baiko” rinkimai 
krūtinės ir krūtinėlės konkursas, erotinė 
programa... Staigmena tapo “iš dangaus” 
prie baikerių palapinės paleistos specialios 
putos, kuriose krykštaudami “maudėsi” ne 
tik vaikai, bet ir suaugę vyrai bei moterys. 
Dar efektingiau atrodė nakties tamsą per
skrodęs nuostabaus grožio fejerverkas ir 
lazerių šou. Darius Sėlenis “K.d.” 
zi.L'U.’.v-. psl. 5
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Lietuvos partizanų judėjimas
Kiekvienų metų birželio mėnesį minime tragiškąjį lietuvių tautos laikotarpį —1941 

metų ir vėlesnius (1945-53 metų) trėmimus. Antroji sovietinė okupacija ir trėmimų 
tįsimas iššaukė plačiąją reakciją, kurios ryškiausia manifestacija - laisvės kovotojai, 
partizanai Čia spausdinama Lietuvos partizanų judėjimo apžvalga buvo parengta pagal 
G.SurgailBKJ veikalą “Lietuvos kariuomenė 1918-1998” (Vilnius, 1998). Red.

LIETUVOS PARTIZANŲ APYGARDOS

Hliutės kampelis
Petro Rimšos jaunystė

Pasakoja jis pats.
1900 m. Sesuo Magdė, parėjus iš Gižų, pasakojo didelę 

“naujieną”: - Mamyte, savo ausimis girdėjau, kaip šiandien 
prie bažnyčios du kunigėliai lietuviškai šnekėjosi.

-Eik jau eik, - netiki mama, - jau čia kunigėliai ir šnekės lietuviškai! Turbūt 
kokie pašlemėkai ten buvo.

Vieną priešpictę ateina dvi špitolninkės su parištom pieno puodynėm - tai 
grietinės rinkliava džiakonui. Mama vyresniajai seseriai Magdei įsakė: “Įpilk 
kokią kvortą”. Sesuo įpylė, o aš pridurmu!. Kaip ten buvo, bet grietinė buvo iš 
puodynės išpilta, ojoje atsidūrė akmuo ir kliflktelta rūgštaus pieno. Ant viršaus 
dar truputį užlieta grietinės. Į Vilkaviškį nešdavo ne grietinę, o sumuštą sviestą. 
Kaimynė apsiėmė tą padaryti. Kad nesitaškytų, suko atsargiai, bet vis tiek - tik. 
truputį ne taip suduos, ir prapliumpa grietinė pro dangtelį. O blogiau, kad suka, 
suka, o nieko nesidaro. Ir taip kankinasi gal jau dvi valandas. Pasižiūri - tik 
keista pliurza. Eina kaimynė pas mano motiną. Motina nuėjo, pažiūrėjo ir iš 
karto: “Vajėzau! Ką tu darai? Juk tai pienas!” Kaimynė susinervinusi išpylė pieną, 
bet ir vėl kažkas “džir, džir, džir!” - Ant muštokės krašto gulėjo plokščias akmuo.

Mama grįžo namo ir tuoj šoko į kamarą. Žinoma, ji be galo nustebo, radusi 
pilną dubenį grietinės. Mamos paklaustas aš nė nesigyniau, tik aiškinausi: 
“Kunigai tokie turtingi... o mes čia namie ne taip dažnai grietinės matome”...

* * *
Teklė Garkauskienė ir jos trys vyrai buvo labiausiai nesugyvenama šeima 

visoje apylinkėje... Ir štai vieną dieną girdim, Garkauskuose net plyšta - Teklė 
su savo bernais kariauja. Iš pradžių troboje, po to išsiakėjo ant kiemo, ir matome: 
trys sūnūs kulia savo motiną. Ši leisgyve įšliaužė į savo lovą ir kelias dienas 
nesikėlė. Po savaitės vėl naujiena: Garkauskiukai išdūmė į Ameriką.

Bėgo metai, antri, treti, o iš vaikų nė laiškelio, nors kitiems kaime rašinėjo. 
Ir štai Garkauskienė gauna laišką - sūnūs atsiprašo, žada globoti, tik parduok 
namą ir atvažiuok! Garkauskienė gyvulius pardavė, ūkį išnuomojo ir išvažiavo.

Mus su broliu truputį sąžinė graužė, nes galėjome įsivaizduoti, kaip nustebo 
sūnūs, netikėtai sulaukę motinos. Tie laiškai mamytei buvo tik tariami. Mano 
brolis juos sugalvojo ir rašė, o aš puikiausiai apipavidalindavau - ir amerikonišką 
markutę, ir antspaudus lengvai padarydavau. O paskui tik nueiti į paštą ir įdėti į 
atėjusių laiškų krūvelę.

Bet istorija baigėsi gerai - Teklė grįžo, pardavė ūkį ir vėl išvažiavo pas sūnus.* * *
Anais laikais prie vieškelių ir kryžkelių rodyklės buvo tik rusų kalba. 1896 

vasarą aš su savo draugu, pasislėpę drebulyne, įnikome rašyti užrašus. Parašėme 
lotyniškomis spausdintomis raidėmis “Kaimas Margių, valsčius Paežerių” ir dar 
penkiems kaimams. Užklijavom užrašus ant lentelių ir sukalinėjom kur reikiant.

Rytą visi nustebo - kas tai galėjo padaryti? Bet greitai yla išlindo iš maišo. 
Apžiūrėjęs Naudžių kaimo lentelę, tėvas įsitikino, kad ji padaryta iš statinio, 
paimto iš jo tvartų pašalės. Vadinasi, ir užrašų meistras čia pat turėtų būti. O 
taip gražiai “dnikavoti” moka tik jo Petriukas.

* * *
Drožinėti pradėjau anksti. Gal tai visų piemenų darbas. Dar vaikas, būdavo, 

išdrožiu lazdas, šuniukus, katytes, visokias lėles.
1900 m. lietuviai nutarė dalyvauti Paryžiaus parodoje. Ir taip labai atsitiktinai 

pirmą kartą man teko pasirodyti didelėje auditorijoje - Paryžiaus Trocadcro 
rūmuose, kur etnografijos muziejaus patalpose buvo įrengta lietuvių paroda. Ma
no dvi lazdas į parodą nusiuntė bene pats žymiausias eksponatų rinkėjas Juozas 
Lozoraitis, gyvenęs Pilviškiuose.

Nepaprastai norėjau mokytis skulptūros. Ir štai laimė. Kun. Juozas Stan
kevičius, atvažiavęs į mano kaimą pas ligonį, užsuko pas mano motiną pasižiūrėti 
“sūnaus lazdų”, apie kurias jis buvo girdėjęs. Jis patarė motinai leisti mane mo
kytis meno. Matau - mama tik nušvito: kunigo žodis ją taip gerai paveikė.

Po Pietų Ameriką...

Reno Čėsna jau įsijungęs į “Rio Samba 
Cirnavale” (Rio de Janeiro, Brazilija).

Labai mėgstąs keliauti po pasaulį, ilga
metis “M.P.” skaitytojas ir rėmėjas Reno 
Čėsna (Melbourne) grįžo iš plačios kelionės 
po Pietų Ameriką, kuri užtniko virš 4 mėne
sių. Jis išraižė tą kontinentą skersai ir išilgai, 
nuo Puerto La Cruz (pačioje šiaurėje, Vene
zuela) iki Tierra del Fuego (Ugnies žemė, 
pačiuose pietuose). Kaip jis rašo, “tranky- 
mosi viršūnė buvo kelionė dviem laivais 
Amazonės upe, apie 4000 km., ir laiveliais 
l apsemtas džiungles. Penkis kartus buvau 
užpultas. Šiaip gi, daug važinėjausi įvairių 
valstybių autobusais, visur viską susitvar
kydamas pats. ” Urugvajaus sostinėje Monte
video Reno apžiūrėjo kadaise Lietuvos emi
grantų apgyventas vietas. “Dar tebestovi 
skerdyklų pastatai, bet jau apleisti, kur apie 
1920 m. ir vėliau dirbo lietuviai, o atvažia
vusių tada buvo apie 10 000... Senieji lie
tuviai buvo susiskaldę į “katalikus” ir "komu
nistus”. Kai pakalnėje suruošdavo geguži
nę, tai pirmiausia dainuodavo "komunis
tai" su geresnėmis dainininkėmis, po to "ka
talikai ", po to šiek tiek pasistumdydami 
galų gale visi kartu trenkdavo ilgesio 
dainas. Dar tebėra du klubai ir Jau beveik 
nebelankoma bažnyčia. Po Antro pasaulinio 
karo čia atvyko tik trys dipukų šeimos... "

Laisvės kovotojų būrius pirmiausia pra
dėjo organizuoti Lietuvos Laisvės Armija 
(LLA) Žemaitijoje. Jau 1944 m. liepos mėn. 
LLA organizacija buvo suskirstyta į Vei
kiantį sektorių, vadinamą Vanagais, ir Or
ganizacinį sektorių, kurio nariai turėjo nuo
latinę gyvenamąją vietą ir organizavo par
tizanų ūkinę veiklą, atlikdavo žvalgybos, 
ryšio ir vietos savisaugos funkcijas. Jung
tinėje Kęstučio apygardoje laisvės kovoto
jai buvo skirstomi į Organizacinių skyrių 
narius ir partizanus.

Laisvės kovotojai talkininkai - tai par
tizanai ryšininkai ir aktyvūs rėmėjai. Ryši
ninkai atlikdavo konkrečias partizanų už
duotis - palaikydavo ryšius tarp partizanų 
dalinių, rinkdavo žvalgybinius duomenis, 
platindavo pogrindžio spaudą ir kt. Akty
vūs rėmėjai - tai asmenys, partizanams tei
kiantys nuolatinę materialinę paramą, įren
giantys, globojantys partizanų slėptuves, 
aprūpinantys juos maistu.

Pirmas etapas:
1944 m. ruduo - 1946 m. vasara

Kovai prieš sovietų okupantus prasi
dėjus daugiausiai stichiškai, į partizanų 
būrius pirmiausia stojo besislapstantys nuo 
tarnybos sovietų armijoje vyrai, buvę Lie
tuvos kariuomenės karininkai.

Šio laikotarpio pradžioje plačiausiai 
veikianti ir organizuočiausią jėga buvo 
Lietuvos laisvės armija (LLA). Bet 1944 m. 
pabaigoje - 1945 m. pradžioje sovietų 
represinės tarnybos - NKVD ir NKGB - 
areštavo beveik visus LLA vadovus ir šią 
organizaciją sunaikino. Kiek didesnę įtaką 
LLA turėjo įkuriant Žemaičių legioną bei 
3-iąją ir 5-ąją LLA apygardas.

Šiam laikotarpiui būdingi dideli parti
zanų būriai. Ne visi partizanai nešiojo ka
rines uniformas. Miškuose buvo kelias
dešimt tūkstančių vyrų. Partizanai neretai 
atvirai puldinėdavo sovietų kariuomenės 
garnizonus, nedidelius miestelius, stodavo 
į kovą su didžiuliais sovietų kariuomenės 
daliniais. Lietuvos partizanai vykdė terito
rinę gynybą, o naktimis kontroliavo kone 
visą Lietuvos teritoriją.

1944-1945 metais partizanai miškuose 
įsirengdavo gerai įtvirtintas stovyklas, ku
rias okupacinė kariuomenė pasitelkus avia
ciją lengvai aptikdavo. Po to jas puldavo 
kariuomenė. 1945 m. pradžioje praktiškai 
visoje Lietuvos teritorijoje vyko didelės 
kautynės su NKVD daliniais.

Šiuo laikotarpiu partizanų būriams bei 

jų štabams vadovavo buvę Lietuvos ka
riuomenės karininkai, todėl dažniausiai bū
davo pasirenkama kariuomenės kovos tak
tika. Deja, per dvidešimtį nepriklausomy
bės metų Lietuvos kariuomenės karininkai 
bei visuomenė nebuvo supažindinti su par
tizaninės kovos taktika, nebuvo mokomi pi
lietinio pasipriešinimo būdų. Gana greitai 
patys partizanų vadai suprato, kad kariuo
menės kovos taktika netinka ir kad reikia 
pereiti prie naujos, partizaninei kovai pri
taikytos, taktikos. Pamažu pagrindinė ko
vinė operacija tapo pasala. Tačiau padarytos 
klaidos kainavo didelę aukų ir praradimų 
kainą.

Kaip pavyzdį galima pateikti vienos pir
mųjų karinių pogrindžių organizacijų, va
dovaujamos puskarininkio Jono Misiūno 
(Žaliojo Velnio), veiklą. J. Misiūno sutelktas 
junginys - LLA Didžiosios kovos rinktinė, 
1945 m. sausio 15 d. pasivadinusi LLA 5 
apylinke, turėjo 500 ginkluotų narių. Jie bu
vo suskirstyti į batalionus, kuopas, skyrius, 
karo komendantūras. Prieš juos 1945 m. 
sausio-kovo mėn. okupantai metė 25, 137 ir 
298 pulkus. Vien Ukmergės apskrityje šios 
sovietų karinės dalys prieš partizanus pyk
dė 162 kovos operacijas. Žuvo 145 partiza
nai ir ryšininkai, 81 pakliuvo į nelaisvę. Nors 
buvo daug nuostolių, tačiau į kovotojų gre
tas stodavo vis nauji partizanai ir po visų 
baudėjų operacijų LLA 5 apylinkė tebeturė
jo maždaug tiek pat kovotojų. Tačiau vadovy
bė padarė išvadą, kad toks didelis partizanų 
junginys nėra parankus naujomis kovos są
lygomis ir jau 1945 m. spalio mėn. jis buvo 
padalytas į dvi savarankiškas rinktines.

Jau nuo 1945 m. vasaros pastebimas 
partizanų savaiminis siekimas susivienyti, 
nes tai diktavo partizaninės kovos būtinybė. 
1945 m. balandžio 4 d. pik. Itn. J. Vitkaus 
(Kazimieraičio) iniciatyva Marcinkonių 
valsčiaus Kabelių kaime buvo sušauktas 
vietos partizanų vadų pasitarimas ir įkurta 
partizanų Dzūkijos grupė. Buvo ir daugiau 
bandymų jungtis, suvienyti partizaninį 
judėjimą.

Laikotarpio pabaigoje pasikeitė ir tarp
tautinė situacija. Tapo aišku, kad pasaulio 
demokratinės valstybės nesiniošia priversti 
Sovietų Sąjungos pasitraukti iš Lietuvos ir 
atkurti nepriklausomybę, žlugo viltys, kad 
Amerika ir Europos valstybės pradės karą 
prieš SSSR. Dėl šių ir kitų priežasčių ne
mažai partizanų, kurie galėjo, legalizavosi.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Nemaloni Joninių naktis Anglijoje
Jau keliasdešimt metų Anglijos lietu

viai turi didelį ir gražų nekilnojamą turtą, 
kuris yra Headley Park vietovėje ir tiesiog 
yra vadinamas “Sodyba”. Tai maždaug 75 
km į pietryčius nuo Londono esantis pa
statų kompleksas (kadaise buvęs “hunting 
lodge”), kuriame galima praleisti atostogas 
ir net pastoviau apsigyventi. Įvairiomis 
progomis ten vyksta gan populiarūs lietu
vių suvažiavimai, ypač per šventes ir il
guosius savaitgalius.

Deja, šiemet Sodyba nelauktai pagar
sėjo nemaloniu įvykiu. Per Joninių šventę, 
kai buvo suvažiavę apie 140 žmonių, įvyko 
pasišvaistymas peiliais.

Sekmadienio naktį iš karto po vidur
nakčio agresyviai nusiteikusių lietuvių jau
nuolių gauja užpuolė Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos (DBLS) skyrių sureng
tos Joninių vakaronės dalyvius.

Medikų pagalbos prireikė dešimčiai 
šventės dalyvių. Tarp jų - mažiausiai vienai 
moteriai. Vieno peiliu sužaloto vyriškio gy
vybei grėsė pavojus, tačiau medikams pa
vyko stabilizuoti jo būklę. Policija sulaikė 
dvylika užpuolikų.

Pasak Joninių šventės organizatoriaus, 
DBLS skyriaus pirmininko Vlado Gcdmin- 
to. dar prieš prasidedant šventei šeštadie
nio vakarą kilo smulkus incidentas, dėl 
kurio, kaip spėjama, vėliau ir įvyko kruvi
nas sąskaitų suvedinėjimas Apie dvide
šimtą valandą vakaro prie Sodybos priartė
jo automobilis. Jis pravažiavo pro susirin
kusių lietuvių grupę ir nuriedėjo tiesiai 
prie kitame sklypo gale įkurto palapinių 
miestelio.

"Vienas mano skyriaus narys tada ma
ne paragino: Vladai, eik pasižiūrėti, ko ta 
mašina ten nuvažiavo ir kąjie ten daro, ” - 
pasakojo V.Gedmintas. "Aš su keliais vyrais 
nuėjau ir žiūriu, kad iš automobilio išlipę 

stovi trys visiškai nusitašę "žulikaiMaž
daug 25-30 metų. Paaiškėjo, kad jie lie
tuviai. Mes jiems tiesiai šviesiai ir pasa
kėme: arba nešdinatės, arba iškviešime 
policiją. Vienas iš jų tuomet dar norėjo muš
tis, kumščiais mosavo, tačiau galų gale 
pakluso. Sėdo visa girta kompanija į tokį 
apdaužytą automobilį ir išvažiavo”.

V.Gedmintas nesiryžta tvirtinti, kad po 
keturių valandų šventės dalyvius užpuolė 
tie patys nusikaltėliai, į pagalbą pasikvietę 
dar ir draugų: “Lyg ir tie patys, tačiau ne
galiu garantuoti - tų vėliau atvažiavusių 
užpuolikų savo akimis nemačiau

Pasak renginio organizatorių, Joninių 
švęsti buvo susirinkę apie 140 lietuvių. 
Didžioji jų dalis - Didžiojoje Britanijoje 
gyvenančios šeimos. Tarp susirinkusiųjų 
buvo ir apie 40 įvairaus amžiaus vaikų.

“Iki vidurnakčio viskas vyko smagiai. 
Žaidėme tradicinius Joninių žaidimus, 
traukėme virvę, ieškojome paparčio žie
do, deginome laužą, dainavome, šokome. 
Visi renginiai vyko mažojoje pievoje, esan
čioje prie Sodybos. Apie vidurnaktį kai 
kurie dalyviai, ypač tie, kurie į šventę at
vyko su mažesniais vaikais, patraukė į 
didžiąją pievą už ežero, kur buvo įrengta 
stovyklavietė”, - pasakojo V.Gedmintas.

Pasak šventės dalyvių, po vidurnakčio 
peiliais ginkluoti jaunuoliai išniro iš tam
sos ir puolė buvusiuosius prie palapinių. 
Vieniems kliuvo kumščių smūgiai, kiti bu
vo sužaloti peilių ašmenimis. Sunkiausiai 
sužalotam vyriškiui geležte buvo pradurtas 
plautis. Egzekucija vyko miegoti besiren
giančių vaikų akivaizdoje. Laimė, nė vieno 
vaiko nusikaltėliai nepalietė.

Trumpai pasiautėję nusikaltėliai pasi
traukė. Apie įvykį nedelsiant buvo pra
nešta policijai ir iškviesti medikai. Polici
ninkai ėmė šukuoti teritoriją aplink Sody

bą, į dangų buvo 
pakeltas ir policijos 
sraigtasparnis. Per 
gana trumpą laiką 
buvo sulaikyti įtaria
mieji.

Vėliau Lietuvos 
ambasada Londone iš 
vietos policijos suži
nojo, kad iš viso bu
vo sulaikyta dvylika 
asmenų. Pasak amba
sadoriaus Aurimo 
Tauranto, policija in
formavo. kad visi dvy
lika sulaikytųjų - lietuviai. Nors jie įtariami 
ne tik sunkiu kūno sužalojimu, chuliga
nizmu. bet ir pasikėsinimu nužudyti, tačiau 
po apklausos visi buvo paleisti pasižadėję 
atvykti į kitą apklausą.

Anot ambasadoriaus, iš policijos pa
reigūnų nepavyko sužinoti, ar įtariamieji 
Anglijoje gyvena legaliai: "Pareigūnai tik 
sakė, kad kai kurie sulaikytieji būtų įdo
mūs migracijos tarnybai ”. Ambasada tuo 
metu dar neturėjo nei įtariamųjų, nei nu
kentėjusiųjų pavardžių sąrašo.

“Kažkas iš Jaunesnių Joninių dalyvių 
atpažino, kad užpuolikai yra alytiškiai, " - 
teigė V.Gedmintas. "Esu šį tą apie juos gir
dėjęs, tačiau iki šio! su jais susidūręs ne
buvau. Girdėjau, kad jie kažkuo nešvariu 
užsiima Rytų Londone ".

Kruvinas lietuvių Jonines aprašė be
veik visi pagrindiniai Didžiosios Britanijos 
laikraščiai. Keli laikraščiai, tiek vadinamie
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“Motinos Dienos minėjimas Geelonge” autorės pavardė. Turėjo būti R.Skerienė. Red

Nuotraukojc - Sodyba Headley Park, netoli Londono.

ji rimtieji, tiek bulvariniai, įvykį pavaizda
vo kaip lietuvių nusikaltėlių karą.

"Mažiausiai aštuoni žmonės patyri sun
kius durtinius sužalojimus, kai dvi lietu
vi ų gaujos susidūrė per vasaros saulėgrįžos 
šventę Bordon, Hampshire”. -rašo rimtajai 
spaudai priskiriamas “The Guardian”. Inci
dentą Sodyboje kaip lietuvių gaujų karą 
aprašė ir populiarusis “The Sun”. Kiti laik
raščiai privengė įvykiui prisegti gaujų ka
ro etiketę, tačiau pabrėžė, kad lietuviai už
puolė lietuvius, primindami, kad lietuviai 
yra Rytų europiečiai.

“Kaip ambasadorius galiu tik apgai
lestauti, kad tai įvyko. Pastaruoju metu 
tokių aštrių incidentų su lietuviais Didžio
joje Britanijoje nepasitaikė. Sis įvykis čia 
vietoje tikrai nesmagiai nuskambėjo. Ir 
Lietuvos įvaizdžio kūrimui “tai tikrai nepa
deda", - išreiškė susirūpinimą LR ambasa
dorius A.Taurantas. “Kd."

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13
Prieš kelias savaites gavau žinią, kad 

mano vyras yra dingęs kažkur Rytuose, gal 
net Jūsų krašte. Gal jam irgi reikia pagal
bos. Dievas teisingas. Gal kas jam padės.

Po pauzės dar tylesniu balsu pridūrė:
- Be to, Jūsų vaikučiai...
Aldona nebesusivaldė:
- Ponia Anzcngruber, kas atsitiko jūsų 

dukrytei?
- Ji žuvo per bombardavimą. Svečiavosi 

pas mano tėvus. Bomba krito tiesiai į jų na
mą. Žuvo visi trys.

Samanotas takas vedė per jauną ąžuo
lyną. Šlubuodamas vyriškis traukė vežimėlį 
su ryšuliais, o Aldona stūmė Dainelę. Li
nukas strikinėjo šalia. Priėję kirtimą, pama
tė tarp žalumos pasislėpusias kelias mažas 
trobeles.

- Čia ir yra Silbervvald, - paaiškino 
vyriškis. - Jauki vietelė, ar ne? Taigi turėsit 
pastogę virš galvos. Patikėkit manim, nebu
vo lengva ją surasti. Tikrai nelengva. Jei 
ne ponia burmistre ir jos dėmesys jums, tai 
ir šiandien tebelauktumėt. Ponia tikriausiai 
Jus perspėjo, kad busimoji šeimininkė sa
votiška, gal net keistoka, bet jei su ja nesi- 
ginčysit, tai bėdos nebus. Be to, ji dažnai 
nebūna namuose.

- Turi šeimą?
- Ne, našlė, bevaikė. Kažkur Vienoj turi 

invalidą brolį, kurį dažnai lanko. Tai ir 
atėjom!

Sustojo prie pačios mažiausios trobelės, 
panašesnės į sandėliuką negu į gyvenamą
jį namą. Krito į akis stogas, sudėliotas iš 
brezento lakštų, prilaikomų įvairaus didu
mo akmenų.
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- Ei! Frau Schmetzer! Štai jūsų gy
ventojai!

Ponia Schmetzer nesirodė.
- Turėsit lukterėti. Negali būti toli išė

jusi. Sakiau, kad atgabensiu jus apie vi
durdienį. Nesirūpinkit. Viskas bus gerai.

Aldona nė nespėjo padėkoti žmogui už 
vargą. Skubiai iškėlęs ryšulius, vyriškis 
apsisuko ir dingo ąžuolyne. Aldonai vienai 
nejauku buvo prisistatyti namelio šeimi
ninkei.

■ Prie trobelės sienos glaudėsi suolelis. 
Aldona atsisėdo ir belaukdama ėmė dairytis 
aplinkui. Namelio durys buvo uždarytos. Iš 
sienos išsiskyrė du pliki mažyčiai langeliai. 
Prieš suolelį keliose lysvėse augančius au
galus slėpė piktžolės. Kitoj kirtimo pusėj, 
atsirėmusios į ąžuolyną, kūpsojo dar kelios 
trobelės. Artimiausia atrodė naujesnė, jos 
langai buvo didesni, o durys - ryškiai nu
dažytos. Ant palangių raudonavo pelargo
nijų puodynėlės. Darželyje ant ištemptos 
virvės džiūvo margi skalbiniai. Ten, matyt, 
buvo ir vaikų. Čia iš viso nesijautė jokios 
gyvybės.

Pagaliau viduje pasigirdo žingsniai. 
Atsidarė duty's, ir pasirodė sena, sulinkusi 
moteriškė.

- Aš... maniau, kad nesate namie... Po
nios burmistrės sargas buvo vakar pas jus...

- Kas buvo? Nieko nežinau. Kas jūs to
kia? Ir ko jums reikia?

Sudžiūvusi, kone dvigubai sulinkusi se
nė, trumpais visai baltais, matyt, nešukuo
tais susiraičiusiais plaukais, raukšlėtu vei
du, atsikišusia apatine lūpa, kumpa nosimi 
ir didžiulėmis juodomis akimis, Aldonai 
priminė vaikystės pasakų knygose matytas 
raganas. Ji visai suglumo.

- Ko jums reikia? - pakartojo senė. - Ko 
ieškot?

Aldona nedrąsiai mėgino aiškinti, kad 
ponia Schmetzer turėjusi žinoti. Jai vakar 
buvo pranešta. Burmistre... Ji pati esanti 
pabėgėlė, svetimšalė, su vaikais...

- Nereikia man jokių nuomininkų. Ir 
pačiai nėra kur apsisukti, o čia dar trys. 
Nėra vietos.

Juodos akys tyrinėjo atvykėlius. Nejau
kumas didėjo.

- Bet man sakė, kad duosite kambarį. 
Aš sumokėsiu. Turiu iš ko... Burmistre sakė, 
kad Jūs pažadėjot.

- Nesąmonė, gryna nesąmonė. Kam man 
reikia svetimų žmonių?

Aldona visai išsigando. Sargas su ra
tukais buvo nuėjęs. Kaip dabar besugrįš į 
Strashofą pas savo geradarę? Nebežinoda
ma ką sakyti, stovėjo įsitvėrusi Dainelės 
vežimėlio rankenos ir žvelgė į taką, kuriuo 
buvo atėję. Linukas slėpėsi už nugaros.

- Nežinau... Iš kur man žinoti? Kodėl iš 
viso čia atėjot? Aš neskelbiau, kad nuomoju. 
Ir jokio kambario neturiu...

- Bet...
- Nepradėkit ginčytis! Na, nestovėkit 

kaip be žado. Eikit į vidų. O ko tas vaikas 
slapstosi? Mano, kad suvalgysiu.

Aldona nusekė iš paskos. Tik įėjus, pir
miausia į akis krito kietai suplūkto juodo 
molio asla. Kambario viduryje stovėjo ap
valus stalas, o prie sienos - aukšta komo
da. Rausvu išblukusiu aksomu apmuštos 
aukštais atlošais kėdės rikiavosi aplink 
stalą. Kampe kabojo dūmtraukis, prijungtas 
prie ketaus šildymo krosnelės. Matyt, ant 
jos buvo verdama, nes ir dabar stovėjo 
nedidelis puodelis, o per viršų bėgo vira
las. Priėjusi ponia Schmetzer nukėlė puodą 
ir pastatė ant čia pat stovinčio nedažyto 
staliuko, virš kurio ant sienos kabojo 
spintelė. Sienas puošė įrėmintos fotogra

fijos. Kitame kambaryje pro atviras duris 
matėsi aukšta medinė lova, praustuvė, ne
didelis staliukas, drabužių spinta, dvi se
noviškos skrynios. Tikriausiai tai buvo 
šeimininkės miegamasis. Kitos durys vedė 
į paskutinį trobos kambarėlį.

- Čia gyvensite, nors man grynas var
gas. Nenoriu jokių nuomininkų, man jų 
nereikia.

Kambarėlis buvo mažytis. Trečdalį 
užėmė lova ir maža prausyklėlė, atremta j 
kojūgalį. Tarp durų ir sienos buvo įspraus
ti atviros spintos rėmai. Prie išorinės sie
nos stovėjo , staliukas, prie kurio spygsojo 
mažas kaip laivo kajutės langelis. Kam
barėlis skendėjo prieblandoj.

- Jums čia bus patogu, - aiškino šeimi
ninkė. - Žiūrėkit tik švaros. Tai nesunku: 
grindų šveisti nereikia, tik iššluokit kasdien 
ir nepriliekit vandens. Lovoj sutilpsit visi 
trys. Nuoma - trisdešimt markių per mė
nesį, visuomet reikia mokėti iš anksto. Taigi 
dabar ir sumokėkit už pirmą mėnesį.

Skubiai paguldžiusi Dainelę ant lovos, 
Aldona graibstė rankinuke pinigų. Šeimi
ninkė stovėjo tarpduryje ir savo juodomis 
akimis sekė kiekvieną atvykėlės judesį. 
Gavusi pinigus, senė įsidėjo juos į prijuos
tės kišenę, užsegė dideliu žiogeliu ir pasi
liko toliau stovėti tarpduryje. Aldona jau
tėsi nejaukiai. Jai norėjosi uždaryti duris, 
persirengti, pervystyti mažytę, paskui iš
sikrauti daiktus.

- Kaip jus vadinti? - paklausė ponia 
Schmetzer.

- Aldona Vargalienė.
- Tai Frau Vargalas. O ką ketinate val

gyti? Iš manęs nieko nesitikėkit. Ir man 
pačiai vos užtenka.

- Turiu maisto korteles ir dar šiek tiek 
atsargų iš namų, truputį rūkytos mėsos, 
lydyto sviesto, kruopų.

Tęsinys kitame MP Ne
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In memoriam A'u’A Vaclovas Mickus
1915.09.30 - 2003.06.17

Sydnėjaus Moterų Draugija 
atsisveikina...

Šių metų birželio 17 d. rytą, po garbingų 
W metų žemiško gyvenimo, atsiskyrė su 
Šuo pasauliu Lietusių Bendruomenės gar
bės narė. Lietuvių Sodybos įkūrėja, visuo
menininke. mūsų draugė Ona Baužienė 
BEM.

Jos įnašas į mūsų gyvenimą didžiai 
reikšmingas, jos meilė lietuviams neap
sakoma, jos palikimas mums visiems ne
išmatuojamas. Nuo senų laikų ji stengėsi 
padėti tautiečiams. Kartu su savo a.a. vyru 
globojo lietuvius, atvažiavusius į Australiją, 
sielojosi jų reikalais, patarinėjo, padėjo 
įsikūrimo problemose, vertėjavo, patarinė
jo. galvojo kaip palengvinti jų gyvenimą. 
Pagaliau pradėjo rūpintis žemės gavimu, 
kad būtų galima pastatyti pastogę vyres
nio amžiaus tautiečiams. Tai reikalavo daug 
laiko, rūpesčio, o taip pat Australijos įsta- 
MiĮ žinojimo, kur reikia kreiptis, kokias 
duris varstyti ir pan. Jos energija ir nenu
ilstančiomis pastangomis 1967 m. žemė 
buvo gauta. Statybos procesas taip pat bu
vo nelengvas. Iš kur gauti pinigų? Kaip 
sutelkti lėšas? Tačiau didelis pasišventimas 
ir nepaprastas noras bei pasiryžimas padėti 
lietuviams.visas kliūtis nugalėjo.

Dabar turime Lietuvių Sodybą Engadine 
- labai reikalingą ir visai Bendruomenei 
vertingą prieglobstį. Jai esame tikrai nepa
prastai dėkingi. Ji pastatė sau paminklą 
kuriuo mes visi didžiuojamės. Net Anglijos 
karalienė ją įvertino apdovanodama Britų 
Imperijos medaliu - BEM.

Tai buvo nepaprastas žmogus - visuo
met linksma. maloni, draugiška. Mus. Mo
terų Draugijos Komiteto nares, vadindavo:

ALB Garbės Narei. Lietuvių Sodybos įkūrėjai ir mūsų šeimos bičiulei

A'u’A Onai Baužienei BEM
mirus, širdingai užjaučiame Antoinette ir Henriką. Irene ir Vai, Robertą ir 

Elizabeth. Užjaučiame Onos anūkus ir proanūkus.
Vida ir Algis Kabailai

Ona Baužienė BEM

“Mano mergaitės”, nors amžiumi mes ne
daug skyrėmės nuo jos.

Miela ponia Baužiene, Jūs visuomet 
būsit gyva mūsų širdyse, mes visuomet 
prisiminsime Jus kaip mūsų mamą, kuri 
mokėjo ir pamokyti, ir paguosti, ir jei rei
kalas buvo - pabarti. Jūsų juokas skambės 
ilgai mūsų visų atmintyje.

Ilsėkis ramybėje. Jūs užsitamavot am
žiną poilsį, o mes liūdime netekę brangios, 
puikios asmenybės. Sudie, brangioji, 
sudie...

Tamara Vingilienė, OAM

Tolimesni prisiminimai apie a.a. Oną 
Bauiienę BEM iš Sydnėjaus ir Adelaidės 
- kitame MP numeryje. Bed.

Paskutiniu metu jau beveik kas savaitę 
susirenkame palydėti į amžinybę iškelia
vusių mums brangių artimųjų ir draugų.

Šį kartą susirinkome atsisveikinti su 
Vaclovu Mickumi - Bass Hill lietuvių 
kolonijos pirmūnu, atvykusiu į Australiją 
,1948 m. Velionis Vaclovas paliko šį pasaulį 
po dešimt metų trukusios nepagydomos 
ligos. Giliame liūdesyje liko šeima, žmona 
Jadvyga-Regina, dukra Dalia ir sūnus Ri
mas su šeimomis.

Vaclovas gimė 1915 m. rugsėjo 30 dieną 
Alsėdžių valsčiuje, netoli nuo Žemaičių 
Kalvarijos (sovietmečiu šis pavadinimas 
buvo pakeistas į “Varduvą”. Tik atgavus 
nepriklausomybę, buvo sugrąžintas Že
maičių Kalvarijos vardas), tarp Mažeikių ir 
Telšių, stambaus ūkininko šeimoje. Augo jis 
penkių brolių draugystėje. Šiandien dar yra 
gyvas vienas brolis.

Baigęs gimnaziją Vaclovas pradėjo 
tarnauti kaip ryšininkas husarų pulke 
Tauragėje. Čia jis užsitarnavo viršilos 
laipsnį. Išėjęs į atsargą, dirbo Lietuvos 
policijoje. Dėl šeimyninių priežasčių 
Vaclovui teko palikti darbą policijoje ir grįž
ti į tėvų ūkį ūkininkauti. Išvengęs pirmo
sios deportacijos 1941 metais, antro išlais
vinimo iš rytų Vaclovas nelaukė. 1944 m. 
vedė Jadvygą Juciūtę ir pasitraukė į Vo
kietiją. Prasidėjus emigracijai iš Liibeck’o 
stovyklos, Vaclovui nepavyko išvykti į 
Kanadą. Pasirinko Australiją ir čia 1948 m. 
pradėjo naują gyvenimą - iš pradžių pa
lapinėje Horton gatvėje, Bass Hill priemies
tyje. Žmona buvo laikinai išvykusi į Angliją 
ir po kelių mėnesių atvyko pas vyrą. Bass 
Hill gatvėje pradėjo augti garažėliai, kurie 
pakeitė palapines. Čia gimė sūnus Rimas ir 
dukra Dalia.

Užvertus Vacio gyvenimo lapą dėkoju 
Tau, Vacy, už draugystę, atvedusią mane į 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės gyveni
mą. Jeigu aš padariau ką nors gera ben
druomenei, tai tik ūkininkų Vaclovo Mic
kaus ir Juozo Kuro dėka.

Ačiū Tau, Vaclovai, užauginus puikų 
sūnų Rimą, kuris darbuojasi Melbourne, 
vadovaudamas Australijos Lietuvių Sporto

Federacijai, ir dukrą Dalią.
Birželio 20 d. gedulingas šv. Mišias St. 

Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, atlaikė 
Bass Hill parapijos klebonas Grahame 
McIntyre. Lietuviškai draugų ir pažįstamų 
vardu atsisveikino A. Kramilius, sūnus Ri
mas - angliškai. Skaitymus atliko Danutė 
Ankienė, marti Rūta ir žentas Steponas. 
Auką atnešė anūkai Andrius, Paulius ir 
Arūnas su dukra Dalia bei anūke Daina. Per 
mišias giedojo dalis choristų. Vargonais pa
lydėjo A. Kramilius, kuris sugiedojo ir 
“Libera”.

Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje 
buvo sugiedota “Marija, Marija” ir Tautos 
Himnas. Sūnus Rimas padėkojo susirinku
siems palydėti tėvelį į Amžinybę ir pakvietė 
visus į šermenų pietus Lietuvių Klube.

Reiškiu gilią užuojautą ilgų vedybinių 
gyvenimo metų palydovei Jadvygai Reginai, 
sūnui Rimui ir dukrai Daliai su šeimomis. 
Lai gerasis Dievas suteikia Jums stiprybės 
šiose sunkiose dienose. Toli nuo Žemaičių 
Kalvarijos šventovės ir Varduvos pakrančių 
ilsėkis ramybėje svetingoje Australijoje, 
eukaliptų pavėsyje po Pietų kryžiumi.

A. Kramilius

Brangiai Lietuvių Sodybos įkūrėjai

A'u’A Onai Baužienei BEM
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms Irenai ir Antuanetei, sūnui Robertui, 

anūkams bei visiems artimiesiems.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos

Draugijos Valdyba

A'u’A Vadovui Mickui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Jadvygą dukrą Dalią sūnų Rimą jų šeimas 

ir artimuosius.
Stepas Jarembauskas

A'u’A Vaclovui Mickui
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnų - ALFAS pirmininką 

Rimą su žmona Rūta, dukterį Dalią su vyru Steve, anūkus Dainą Arūną Paul ir 
Andrew.

ALFAS Valdyba

A'u’A Vadovui Mickui
mirus, širdingai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnų Rimą, dukrą Dalią su 

šeimomis.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos

Draugijos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kad liepos mėnesį pamaldų nebus, 

įskaitant ir liepos 6 dieną - Valstybės Dienos šventės dieną.
Parapijiečiai prašomi atkreipti dėmesį.
Praneša Parapijos komitetas

A. Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Pranešimas Melbourno
Pensininkų Sqjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, liepos 8 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose.
Valdyba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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S YDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus,
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas susimo-

keti metinį nario mokestį.

Ieškome naujų Klubo baro tarnautojų, kurie 

galėtų dirbti penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.

Skubu į Lietuvių Klubą 

“Christmas in July 
penktadienį, liepos 18 dieną, 
7.30 vai. p.p.
Aš bilsiu su dovanėlėm!

Karšta (trijų patiekalų) vakarienė

Šauni kapela
Kaina $30
Stalus ir bilietus galima užsisakyti Lietuvių 
Klube darbo valandomis tel.: 9708 1414 
iki liepos 13 dienos

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.blgpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielicnė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (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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