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“Aušros” tunto skautai jodinėjo Darkęs Forest

Paskutinė Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų išvyka buvo i Darkęs Forest pajodinėti 
(žiūr. nuotr. viršu je). Iškylą suorganizavo ps Edis Karp ir svvsl Kajus Kazokas. Iškyloje 
dalyvavo 65 skautai su tėvais. Pietus paruošė “Aušros” tunto gerai žinomi “Team 
Kitchen” (Kajus Kazokas ir Natalia Karp su padėjėjais - Laura Belkienc, Dariumi 
Gakuir Alexander Karp). Daugiau apie išvyką-“M.R” psl.3.
Ateinanti Skautų išvyka įvyks rugsėjo 23-24 dienomis į Jenolan Caves, 
kur skautai nakvos vieną naktį. Dėl informacijos skambinti:
s Jeronimui (Jerry) Brikui tek: 9753 0796 arba s Kristinai Rupšienei tel.:9894 8658.

Lietuvos įvykių apžvalga
Nauji pasai

Nuo rugsėjo 
pradžios Lietuvo
je pagal Europos 
Sąjungos reika
lavimus pradėti 
gaminti pasai su 
biometriniais duo
menimis. Nuo šiol 
veido atvaizdas 
bus įrašomas į pa

suose esančias integruotas elektronines
įklijas: Kaip praneša Vidaus reikalų mi
nisterija, pasai su elektronine laikmena 
garantuoja didesnį šių dokumentų saugu
mą ir jų beveik neįmanoma padirbti.

Jau nuo 2005 m. gegužės 1 d. pasai su 
biometriniais duomenimis elektroninėse 
įklijose buvo išduodami diplomatams, bet 
nuo šiol visi piliečiai, pateikę prašymus 
išduoti ar pakeisti Lietuvos Respublikos 
pasą, taip pat gaus elektroninius pasus.

Dėl naujos tvarkos valstybės rinkliava 
nesikeičia. Už pasą, išduodamą įprastine 
tvarka - per vieną mėnesį - reikia sumo
kėti 60 litų, už išduodamą skubos tvarka - 
per 5 dienas - 90 litų, o ypatingos skubos 
tvarka-peri darbo dieną-120 litų. Vidaus 
reikalų ministerija neminėjo, kiek Lietu
vai kainavo pasų su elektronine laikme
na projekto įgyvendinimas, tačiau in
vesticinis projektas dar nėra baigtas, nes 
reikia iš naujo skelbti konkursą pasų pa
tikrinimo įrangai įsigyti. Minėto konkurso 
vertė - apie 6.5 mln. litų.
Skelbiama V. Uspaskich’o paieška

(ELTA). Generalinė prokuratūra pa
tvirtino, kad Vilniaus miesto apylinkės 

teismas patenkino prokurorų prašymą ir 
priėmė nutartį skirti suėmimą Rusijoje be
sislapstančiam buvusiam Darbo partijos 
vadovui Viktor Uspaskich’ui. Buvęs Darbo 
partijos lyderis įtariamas dėl jo vadovautos 
partijos apgaulingo apskaitos tvarkymo ir 
neteisingų duomenų apie partijos pajamas 
ir jų naudojimą pateikimo Valstybinei 
mokesčių inspekcijai bei Vyriausiajai 
rinkimų komisijai.

“Jeigu V. Uspaskich nebūtų vengęs 
ikiteisminio tyrimo metu atvykti duoti pa
rodymų, dėl tokios griežtos kardomosios 
priemonės prokurorai į teismą nebūtų 
kreipęsi”, - sakė Generalinės prokuratū
ros atstovas. Prokurorai V. Uspaskich’ui j 
Kėdainius buvo išsiuntę tris kvietimus at
vykti į apklausą, tačiau jis laišku iš Rusijos 
informavo, kad to neketina daryti, o pa
rodymus pažadėjo duoti tik dalyvaujant 
tarptautinėms organizacijoms.

V. Uspaskich i Rusiją išvyko gegužės 
mėnesį ir negrįžo iki šiol. Jam išvykus pro
kurorai, tiriantys įtartiną Darbo partijos 
finansinę veiklą, ir Valstybės saugumo de
partamentas atliko kratas Darbo partijos 
būstinėje. Netrukus po to V.Uspaskich su
spendavo savo veiklą partijoje, o kai jai, 
kaip juridiniam asmeniui, birželį buvo 
pateikti įtarimai, atsistatydino iš partijos 
pirmininko posto. Darbo partijai buvo pa
teikti įtarimai dėl neteisingų duomenų 
apie pajamas, pelną ir turtą pateikimo bei 
apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Nesiųs karių į Libaną
Baltijos valstybės nesiųs savo karių 

dalyvauti Jungtinių Tautų sankcionuotoje
Nukelta į 2 psl.

Studentų paskoloms - 20 milijonų litų
Kaip praneša ELTA, iš Lietuvos vals

tybės biudžeto studentų paskoloms yra 
skiriama 20 milijonų litų. Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentai, neturintys lėšų 
studijoms užsienio universitetuose, ar 
gyvenimo išlaidoms bei studijoms Lietu
vos universitetuose, gali prašyti paskolos 
iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų 
fondo. Šiuo metu terminas prašymams 
yra rugsėjo 15 diena.

Gauti paskoloms yra skelbiami kon
kursai, nes visiems norintiems valstybės 
skiriamų lėšų turbūt neužtektų. Tačiau, 
kaip primena fondo vadovė Eugenija 
Lipinskienė, “Pavasarį buvo skelbiamas 
konkursas rudens semestrui, po kurio 
paskolas gyvenimo išlaidoms gavo visi

Stambi parama atbėgėlių globai
Septyniems projektams, skirtiems 

užsieniečių globai bei integracijai Lie
tuvoje, įgyvendinti skirta daugiau nei 1.9 
mln. litų. Lėšas parūpina Europos pabė
gėlių fondas (EPF), kurio tikslas - remti 
ir skatinti ES valstybių narių pastangas 
priimti pabėgėlius ir atsakyti už jų pri
ėmimo padarinius, atsižvelgiant į Euro
pos Bendrijos teisę.

Šie beveik du milijonai litų yra skiria
mi pagal Europos Bendrijos programą 
2005-iems metams. Gi dabarties 2006- 
iesiems metams Europos pabėgėlių fondo 
parama bus dar stambesnė, būtent 2.6 mln. 
litų. Daugiausia lėšų - 451,000 litų - skir
ta Pabėgėlių priėmimo centrui, kuris nu
mato teikti konsoliduotą pagalbą prie
globstį gavusių užsieniečių socialinei 
integracijai. Beveik 426,000 litų skirta 
Klaipėdos socialinės paramos centro 

Oro pilys Katedros aikštėje
(ELTA). “Sostinės dienų” rengėjai ga

vo oficialų Vilniaus miesto savivaldybės 
leidimą Katedros aikštėje rodyti bendrą 
festivalių “Sostinės dienos” ir “Sirenos” 
projektą “Oro architektai”.

Projektui prieštaravo Vilniaus arkivys
kupija, motyvuodama tuo, kad renginys 
reklamuoja ir alkoholinių gėrimų ženklą, 
todėl netinkamas rodyti sakraliausioje 
Vilniaus vietoje. Dabar rengėjai sutiko 
alkoholio nereklamuoti.

Unikalus meninis projektas miestie
čiams ir svečiams bus pristatytas rugsėjo 
6-10 dienomis. Milžiniškose pripučiamose 
oro pilyse rengėjai kvies apsilankyti ir 
neįgaliuosius - jų nemokamam apsilan
kymui organizatoriai skyrė pirmų trijų 
darbo dienų rytinį laiką. Vaikams iki 7 me
tų įėjimas irgi bus nemokamas. Asmenys 
iki 16 metų į konstnikciją bus įleidžiami 
tik lydimi suaugusiųjų. Kitiems lankyto
jams bilietas į oro pilis kainuos 5 litus.

Dėl ypatingos išvaizdos bei slėpiningų 
išgyvenimų, kuriuos galima patirti apsi
lankius pripučiamoje konstrukcijoje, jai 
buvo suteiktas viduramžiškas pavadini
mas - liuminariumas. “Mėgstu potyrius, 
kurie leidžia pasijusti vaiku. Taip pat tuos, 
kurie atima įprastinę orientaciją. Kurdamas 
liuminarimą norėjau suteikti žmonėms ga
limybę pasijusti vaiku, perteikti erdvę per 

norintys, o studijų įmokų fondas netgi 
liko neišnaudotas”. Atrodo, studentų pa
ramos fondo solidumą lemia ir tai, kad 
dabar Lietuvos biudžetą milijardinėmis 
sumomis paremia Europos Sąjunga, kuri 
daug finansinio dėmesio skiria ir švieti
mui bei mokslui, įskaitant aukštąsias 
studijas.

Pasak fondo vadovės, lengviau pasko
las gauna gerai besimokantys studentai, 
tačiau teisę gauti paskolą turi ir busimieji 
pirmakursiai. Šiaip gi, pirmenybę turi 
studentai, kurių šeimos gauna socialines 
pašalpas, taip pat ir tie, kurių vienam 
šeimos nariui tenkančios pajamos yra ne 
didesnės nei valstybės nustatyta norma.

ELTA

projektui “PGU INTEGRA” Pėr 320,000 
litų atiteko asociacijos “Moterų informa
cijos centras” pateiktam projektui “120 
dienų”, kuris skirtas pabėgėlių moterų 
integracijai Lietuvoje.

Projektui, numatančiam ugdyti užsie
niečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, 
verslumą ir padėti integruotis į verslo 
rinką, kurį pateikė Alytaus verslo inku
batorius, atiteko per 281,000 litų.

176,000 litų skirta Migracijos depar
tamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. 
Beveik 166,000 litų projektui įgyvendinti 
gavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus drau
gija. Tarptautinės migracijbš organizaci
jos Vilniaus biuraš'tiž!'daūgiau nei 94,000 
litų įgyvendins projektą “Saugi kelionė 
namo: pagalba savanoriškai grįžti asme
nims, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio 
Lietuvoje”. ELTA 

šviesos skleidžiamą grožį ir energiją”, - sa
ko liuminariumų sumanytojas ir projek
tuotojas britas Alan Parkinson.

Įžengę į instaliacijos vidų, lankytojai 
keliauja šviesos tuneliais, labirintais ir 
įkvėpimo teikiančiais erdviais skliautais. 
Jie gali prisėsti minkštuose kampeliuose, 
atsigulti ant grindų pasinerdami į at
palaiduojančią švytinčios spalvos ir mu
zikos meditaciją. Anot liuminariumo iš
radėjų, vaizdinių pagalba jie siekia į kas
dienybę įnešti nuostabos ir jaudulio. Sa
koma, kad čia pateko žmonės patiki ste
buklu. Specialiai suprojektuoti oro tam
būrai leidžia konstrukcijoje apsilankyti ir 
neįgaliesiems žmonėms.

Liuminariumus projektuojantis Alan 
Parkinson ir jo grupė naudoja savitą formos 
kalbą. Konstrukcijos statomos iš polivini- 
lo chlorido medžiagos, kuri išgaunama 
pagal unikalią išrastą formulę: šiai me
džiagai nėra lygių ne tik dėl jos estetinių sa
vybių, bet ir dėl to, kad ji atitinka visų pa
saulio šalių saugumo specialistų reikala
vimus. Plastikas pjaustomas ir suklijuoja
mas rankiniu būdu buvusiame Nottingham 
nėrinių fabrike (Anglija).

Liuminariumo gamyba užtrunka apie 
tris mėnesius. Vilniuje, Katedros aikštėje, 
viešės didžiausia - 1100 kv. metrų plotą 
užimanti konstrukcija “Lengvumas II”. □
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paiaslus Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 28 
d. Melbourne nuo 
plaučių uždegimo 
mirė 81 metų 
amžiaus Donald 
Chipp AO, Aus
tralų Demokratų 
partijos steigėjas. 
Pradžioje liberalų 
partijos narys ir 
federalinis minis

tras 1966 - 1972 H. Holt, J. Gorton ir W. 
McMahon vyriausybėse. Don Chipp išsto
jo iš partijos 1977 m. ir 1978 -1986 m. va
dovavo kaip senatorius savo įkurtai 
Australian Democrats partijai. Jo 
valstybinės laidotuvės įvyko rugsėjo 2d.
♦ Rugpjūčio 30 d. savo namuose Beverly 
Hills, Kalifornijoje mirė 90 m. amžiaus 
Glenn Ford, žymus Hollywood kino 
aktorius.
♦ Rugpjūčio 30 d. Izraelio vyriausybė at
metė Jungtinių Tautų generalinio sekre
toriaus Kofi Annan prašymą nu traukti Li
bano blokadą iš jūros ir oro, pradėtą prieš 
šešetą savaičių. Izraelis pareiškė, kad blo
kada bus nutraukta tik tada, kai paliaubų 
sąlygos bus išpildytos, taikos palaikymo 
kariams perėmus pietinio Libano apsaugą.
♦ Rugpjūčio 30 d. iš pagrindinio Rytų 
Timoro kalėjimo Becora (Dili priemies
tyje) pabėgo 57 kaliniai, išlaužę kalėjimo 
sieną. Svarbiausias iš bėglių buvo majoras 
Alfredo'Rūiriadtij'lieh’aSišSvarbiausių ge
gužės mėnesio Sukilimo lyderių. Jis buvo 
kalihtiinas nuo liepos 26 d. už nelegalių 
ginklų laikymą. Pabėgęs j kalnus, majoras 
Reinado platina atsišaukimus prieš da
bartinę Rytų Timoro vyriausybę.
♦ Irake tebesitęsia kasdieniniai teroristų 

bliWiftiiršiinitų’bei šiitų tarpusavės žu
dynės. Rugpjūčio 31 d. Bagdade vakare 
viena po kitos sprogusios bombos sugriovė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
taikos palaikymo misijoje Libane. Tai 
Jūrmaloje (Latvija) pranešė Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos gynybos ministrai.

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
J.Olekas paaiškino, kad Lietuvos Vyriau
sybė galėtų sugrįžti prie klausimo dėl ka
rių pasiuntimo į Libaną, jeigu pasikeistų 
valstybės prioritetai Lietuva svarstė savo 
galimos pagalbos formas, tačiau šiuo metu 
Lietuvos galimi pateikti riboti pajėgumai 
nėra Jungtinių Tautų pateiktame reikiamų 
karinių pajėgumų sąraše. Todėl padaryta 
išvada, kad šiuo metu Lietuva neturi ga
limybių prisidėti prie plečiamos Jungtinių 
Tautų misijos Libane.

“Geležinio Vilko” brigada 
priskiriama Danijos divizijai 
Danijoje rengiama iškilminga cere

monija, kurioje bus pasirašytas memoran
dumas dėl Lietuvos kariuomenės motori
zuotosios pėstininkų brigados “Geležinis 
Vilkas” priskyrimo NATO sąjungininkės 
Danijos divizijai. Taip pat bus pasirašo
mas memorandumas dėl Lietuvos kariš
kių rotacijos Danijos divizijos štabe. Nuo 
kitų metų štabe pradės tarnauti du Lietu
vos karininkai. Vėliau jų skaičius turėtų 
išaugti iki 6.

“Geležinio Vilko” priskyrimo Danijos 
divizijai tikslas - dalyvaujant bendrose 
pratybose ir mokymuose užtikrinti dviejų 
ar daugiau šalių karinių vienetų sąveiku- 
mą, t.y. gebėjimą veikti kartu tarptautinė
se operacijose. Tai Lietuvos kariams su
teiks galimybę dalyvauti didesnėse nei iki 
Šiolpratjboše bei tapti geriau matomiems 
tarptautinėje gynybos arenoje. 
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pastatus viename miesto kvartale. Žuvo 
bent 66 žmonės, 255 sužeistų. Teroristai 
panaudojo naują taktiką. Jie išsinuomavo 
butus kvartale,privežė įjuos daugsprog- 
menų, tada juos iš tolo susprogdino.
♦ Rugsėjo 1 d. britų policija Londone 
suėmė 14 asmenų, įtariamų “savižudžių 
sprogdintojų” apmokymo stovyklų orga
nizavimu.
♦ Rugsėjo 2 d. apie 300 sunitų genčių va
dų koalicija Irake pareikalavo, kad iš 
kalėjimo būtų paleistas Saddam Hussein, 
kad jis galėtų vėl perimti prezidento pa
reigas. Koalicija ragina ginkluotą pasi
priešinimą JAV ir jos sąjungininkų oku
pacijai. Vienas iš koalicijos narių - Obeidi 
gentis, turinti pusantro milijono narių.
♦ Rugsėjo 2 d. Afganistane motorui su
gedus sudužo britų žvalgybinis lėktuvas. 
Žuvo visi skridę 14 karių. Šią dieną Af
ganistano Kandahar srityje prasidėjo 
jungtinė NATO ir afganų ofenzyva prieš 
Taliban sukilėlius (operation Medusa). Per 
pirmas dvi ofenzyvos dienas žuvę arti dvie
jų šimtų sukilėlių.
♦ Rugsėjo 2 d. per šešias valandas trukusį 
jūros mūšį Šri Lankos karo laivynas nu
skandino 12 tarnilų tigrų laivus ir nukovė 
apie 100 sukilėlių. Mūšis įvyko netoli Kan- 
kesanthurai uosto.
♦ Rugsėjo 3 d. Irako vyriausybė paskelbė, 
kad prieš keletą dienų jos pajėgos suėmė 
Irako al-Qaeda lyderio Abu Ayyub al- 
Masri pavaduotoją al-Suaidi (žinomą ir 
kaip Abu Humam arba Abu Rana).
♦ Rugsėjo 3 d. Irano prezidentas Mah
moud Ahmadinejad per pasitarimus su JT 
generaliniu sekretoriumi Kofi Annan 
pažadėjo neberemti Hezbollah organi
zacijos Libane ginklais. Tačiau jis atsisakė 
sustabdyti Irano uranijaus (urano) page
rinimo procesus, sutiko tik tęsti diskusijas 
šiuo klausimu. □

Lietuvos brigados priskyrimas Danijos 
divizijai pratęsia ne vienerius metus 
vykdomo dvišalio Lietuvos ir Danijos 
L1TBRIG projektą, kurio metu “Geležinio 
Vilko” brigadoje plėtojami NATO stan
dartai. Danija, savo ruožtu, yra pasirinku
si partnerystę su D. Britanijos vadovaujamu 
NATO šalių Jungtiniu greitojo reagavimo 
korpusu (ARRC). Tokiu būdu Lietuvos 
kariuomenės brigadai atsiveria galimybė 
bendradarbiauti su britų kariuomene.

Padidėjo atlyginimai
Vidutinis mėnesio ikimokestinis dar

bo užmokestis Lietuvos ūkyje (be indivi
dualių įmonių) antrąjį 2006 metų ketvirtį 
sudarė 1519 lito ir, palyginti su antruoju 
praėjusių metų ketvirčiu, padidėjo 14.1%

Valstybės sektoriuje ikimokestinis dar
bo užmokestis išaugo 13.7% iki 1585 lito, 
o privačiame sektoriuje - 14.9% iki 1478 
lito,pranešė Statistikos departamentas.

Anot statistikų, darbo užmokesčio pa
didėjimą antrąjį 2006 metų ketvirtį, paly
ginus su pirmuoju šių metų ketvirčiu, lė
mė sezoniniai svyravimai statyboje ir ki
tose ekonominės veiklos rūšyse bei nuo 
gegužės 1 dienos padidintas darbo užmo
kestis sveikatos priežiūros darbuotojams.

Naujas Darbo partijos lyderis
Darbo partijai vadovaus naujas pirminin

kas. Juo tapo buvęs ūkio ministras Kęstutis 
Daukšys. Užjįbalsavo611 Vilniuje vykusio 
suvažiavimo delegatų. J šį postą pretenda
vusi laikinoji Darbo partijos pirm. Loreta 
Graužinienė gavo 454 balsus. Suvažiavime 
dalyvavo 1257Darbo partijos nariai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGLTTCir“Bemardinai”.

Mažųjų albumų serija
(ELTA). Leidykla “Šviesa” išleido al

bumą “Lituanicos skrydis” ir fotografijos 
albumų trilogiją “Tarpukario veidai”. 
Naujieji leidiniai tęsia pradėtą leisti albu
mų seriją “Mažieji pasakojimai apie Lie
tuvą”, skirtą Lietuvos vardo minėjimo tūks
tantmečiui. Šių albumų išleidimui parink
ta rugpjūčio 31-oji, kadangi tą dieną 1993 
metais Rusija išvedė savo kariuomenę iš 
Lietuvos teritorijos ir Lietuva galutinai iš
silaisvino nuo penkis dešimtmečius tru
kusios Sovietų Sąjungos okupacijos.

“Albumas “Lituanicos skrydis” su 
įdomiomis detalėmis atskleidžia vieną 
įsimintiniausių tarpukario Lietuvos įvy
kių - Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydį per Atlanto vandenyną. 1933 m šie 
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenę 
lietuviai ryžosi pirmą kartą aviacijos is
torijoje lėktuvu įveikti atstumą tarp New 
Yorko ir Kauno. Knygoje pateikiama retų 
S. Dariaus ir S. Girėno bei jų šeimų foto
grafijų. unikalių vaizdų, liudijančių apie 
to meto Lietuvos ir užsienio šalių dėmesį 
šiam įvykiui, taip pat aprašoma paties 
istorinio skrydžio priešistorė ir eiga. Šio 
albumo teksto autorius - Vytauto Didžio
jo universiteto Karybos skyriaus darbuo
tojas dr. Jonas Vaičcnonis.

Fotografijos albumų trilogijoje “Tar

Prezidentas rūpinasi Kuršių nerija
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

įsitikinęs, kad žmogaus veikla Kuršių 
nerijoje turi būti griežtai prižiūrima. Su
sitikęs su aplinkos ministru Arūnu Kun
drotu, Prezidentas pareiškė, kad Aplin
kos ministerija turi aiškiai apsispręsti dėl 
saugomų teritorijų politikos.

“Ar Kuršių nerija ilgainiui taps dar 
vienu urbanistiniu kurortu, ar bus stengia
masi išlaikyti nacionalinį parką kaip vals
tybės saugomą teritoriją, kurią UNESCO 
pripažino pasaulio paveldo dalimi? Aš 
palaikau pastarąjį variantą ir esu pasiren
gęs jį ginti”, - pabrėžė Prezidentas. Jo nuo
mone, Kuršių nerijos nacionalinį parką 
reikia vertinti ne kaip vieną iš Lietuvos 
savivaldybių, bet kaip valstybinį statusą 
turinčią teritoriją, kurioje žmogaus veik
la turi laikytis griežtų taisyklių.

Prezidentas teiks įstatymų pataisas, 
kurios nustatytų didesnius reikalavimus

Lietuvos gyventojai alkoholio nesibaido
Pagal Europos Komisijos užsakymu 

atliktą tyrimą „Alkoholis Europoje”, 
daugiausiai alkoholio Europoje suvartoja 
vengrai, antroje vietoje -lietuviai, o po to 
seka čekai ir latviai.

Vengrijoje išgeriama daugiausiai - čia 
vienamžmogui tenka apie 18 litrų. Lietu
vos gyventojai suvartoja šiek tiek mažiau 
- apie 17 litrų. Šie teiginiai pagrįsti ne
registruotais duomenimis - pagal neofi
cialiai parduodamą alkoholio kiekį. Bet 
pagal registruotus duomenis (oficialiai 
parduodamą alkoholį), pagal išgeriamo 
alkoholio kiekį lietuvius lenkia čekai, ai
riai, prancūzai.

Negeriančiais Lietuvoje save laiko apie 
penktadalis visų gyventojų, iš jų - tik apie

Plėšikavo Suomijoje
Suomijoje sulaikyta plėšikų iš Lietu

vos gauja, kuri įtariama pagrobusi iš ke
lių dešimčių kailių ir aukso dirbinių par
duotuvių prekių už daugiau nei vieną 
milijoną eurų.

Vyrai iš Vilniaus plėšė parduotuves 
Suomijos pietuose ir vakaruose 2005 me
tais ir šių metų pavasari. Plėšikų elgesys 
buvo vienodas - išdauždavo parduotuvių 

Skaityk “Musų Pastogę“1 — viską žinosi! '

pukario veidai” daugiausia dėmaesio 
skiriama lietuvių fotografijos klassiko, 
kraštotyrininko, muziejininko ir ctnoogra- 
fo Balio Buračo nuotraukoms. Knygyrnuo- 
se jau pasirodė pirmoji trilogijos (dalis 
“Balys Buračas. Vaikai”. Kitos dvi triloigijos 
dalys “Portretai” ir “Darbai ir šventės”’ kny
gynus pasieks rugsėjo mėnesį. Albumtuose 
surinktas didžiulis etninio paveldo kraitis. 
Įvadą trilogijai parengė fotografijos, tele
vizijos ir kino kritikas Skirmantas Valiulis.

Pirmoje trilogijos dalyje -nuotraukos, 
įamžinusios tarpukario Lietuvos vaikus, 
jų darbelius, šventes, žaidimus ir rūpes
čius, taip pat nykstančius tradicinio Lie
tuvos kaimo papročius, darbus, tradicijas, 
šventes ir kasdienybę.

Iki 2007-ųjų meti; pavasario leidykla 
“Šviesa” iš viso planuoja išleisti 29 mažuo
sius albumus, kurie išsiskiria netradiici- 
niu formatu ir aukšta poligrafijos kokyybe. 
Kiekvieną serijos knygą sudaro vizualiinis 
temos siužetas ir atitinkamos srities SĮpc- 
cialisto tekstas, todėl visi albumai skai
tytojui pasakoja atskirą istoriją ir vaizdui, ir 
žodžiais. Albumai parengti patrauklia,, vi
suomenei.suprantama kalba. Pirmieji kny
gynuose pasirodė šios serijos leidinniai 
“Lietuvos šventosios vietos” ir “Lietuuvos 
šventieji globėjai”. □ 

išduodant leidimus statyboms ir neleistų 
įgyvendinti visai ekosistemai grėsmingų 
projektų.

Po susitikimo su Prezidentu aplinkos 
ministras A. Kundrotas sakė, jogsiekiama 
iš esmės sugriežtinti kovą su nelegalio
mis statybomis, numatant griežčiausią 
sankciją - nelegalių statinių griovimą. 
Šiuo metu net 19 atvejų dėl statybos pa
žeidimų yra nagrinėjama teismuose, 16 
yra perduota prokuratūrai ir dar laukia sa
vo eilės, dėl septynių - ruošiama doku
mentacija.

Ministras taip pat pabrėžė, kad jau yra 
septyni teismo sprendimai nugriauti ne
teisėtus statinius, tačiau kai reikia vykdyti 
nuosprendį, niekas nesiima atlikti tokių 
veiksmų. Todėl dabar su Teisingumo mi
nisterija aiškinamasi dėl to, kad antstoliai 
neturėti) galimybės atsisakyti vykdyti pri
imtus teismų sprendimus. □

5% vyrų. Anot tyrimo, vartojantys alkto- 
holį vyrai išgeria reguliariai. Apie 40-501% 
Lietuvos. Latvijos. Estijos ir Suomijįos 
vyrų bent kartą per mėnesį dalyvauja 
išgertuvėse.

Tyrimą atlikęs Didžiojoje Britanijojje 
veikiantis Alkoholio studijų institutas (en
gia, kad Europos Sąjunga yra daugiausiai 
geriantis regionas visame pasaulyje. Čia 
vienas Europos Sąjungos suaugęs pilieitis 
vidutiniškai per metus išgeria 11 liūtų 
gryno alkoholio - tai yra 2.5 karto daugiaau 
nei viso pasaulio vidurkis.

Taip pat pastebima, kad alkoholio dauu- 
giau suvartoja ES naujokių (Rytų Europos>s) 
piliečiai, nei senbuvių (Vakarų Europos)*) 
gyventojai □□ 

vitrinas ir greitai sprukdavo vogtu autoto- 
mobiliu. Didžioji grobio dalis dar nerastata.

Dalis gaujos ir jos vadeiva buvo sulaiai- 
kyti gegužę. Vadeivos teismas numatylaas 
rugsėjo vidury, jam bus pateikta per 2(20 
kaltinimų. Pranešime nenurodomas suu- 
laikytų plėšikų iš Lietuvos skaičius, taa- 
čiau policijos duomenimis, vyrai iš Vil
niaus plėšikavo ir kitose Europos šalyse, s.
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Bendruomenės baruose
Darling Park paroda

Isolda Poželaitė-Davis AM
2006 metais aštuoniasdešimt keturi 

skulptoriai dalyvauja kasmetinėje “Darling 
Park” galerijos parodoje IBM/Hcrald 
pastate. Jų tarpe ir Jolanta Janavičius bei 
Henri Teris (Henrikas Šliteris). Paroda 
veikia visą savaitę iki rugsėjo 9-tos dienos. 
Nuo 10.30 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
budi skulptorių draugijos nariai, kurie 
mielai informuoja lankytojus ir tarpinin
kauja skulptūrų įsigyjime.

Jolanta Janavičius “Goddess”

“Aušros” tunto skautai jodinėjo 
Darkęs Forest

Skautai ir kiti iškylautojai jau su šalmais ir pasiruošę jodinėti.

Jolanta išstatė keturias skulptūras, 
vieną jxj “ the Wave” variantą bronzoj ir 
tris keramikos kūrimus. “Fishtail” skulp
tūra yra vidutinio dydžio. Darbas tuo 
Įdomus, kad smiltainio spalvos skulptū
ros paviršius labai netikėtas. Vieton žvy
nų menininkė pasirinko atvaizduoti gra
viūromis vandenyno augmeniją ir gyvūni
ją, atskirtas smėlėtais lopinėliais. Antroji 
skulptūra “ Goddess” yra rausvesnio at
spalvio irgi su graviruotu išbaigimu. Gra
viūras galima įvairiai interpretuoti: kaip 
“ying ir yang” - ar moters ir vyro simbo
linius priešpastatymus, ar net paukščių 
bei mitologinių esybių atvaizdus. Skulp
tūra sužadina žiūrovo vaizduotę ir ją 
reikia apžiūrėti iš visų pusių, nes kiekvie
nas žvilgsnis vis suranda naują ir netikėtą 
aspektą. Trečioji skulptūra yra pilkasis 
“Wombat”, kurio snukutis ir akys smal
siai uosto ir stebi aplinką.

Henrikas yra puikiai apvaldęs me
džio kūrinių techniką. Jis kaip burtinin
kas moka atidengti skaptuojamo medžio 
dizaino grožį. Jo skulptūros “Rising” trijų 
dalių veržlus ritmas ir judesys aukštyn - 
žavi nepriekaištingu efektingumu. O tam
sesnio medžio pjedestalas simboliniai 
primena “terra firma.”

Kita skulptūra “Star gazer” pavergia 
savo koncentruotu žvilgsniu j begalybę. 
Kūrinio bruožai taupūs, nesudėtingi. O

Henrikas Šliteris “Star gazer”

visgi poza ir išraiška neabejotinos - tai 
yra žvaigždžių stebėtojų simbolinis at
vaizdas.

Trečioji skulptūra “ Together” yra 
minimalistinės formos kūrinys, kuriai 
skulptorius pasirinko kauri pušies me
dieną. □

Nuotraukoje dešinėje - Henriko Šlilerio 
skulptūra “Rising”.

Orų prana
šai žada šiltesnį, 
nei įprasta, pa
vasarį su dar 
karštesne, nei pa
prastai, vasara.

Spėjama lietaus būsiant daug mažiau, o 
tai reiškia, kad ūkininkams rūpesčių ir 
vargo bus daug daugiau, nei drįstama 
apie tai spėlioti.

Turiu pasakyti, kad mūsų - katalikiš- 
kęsios bendruomenės taip pat laukia 
karštesnis nei paprastai maldų laikotar
pis, nes po nepilnų dviejų metų Sydnė- 
juje renkasi viso pasaulio katalikiška 
jaunuomenė kartu švęsti savo tikėjimo.

1984 metais pirmą kartą atsiliepę į 
Popiežiaus kvietimą kartu švęsti Verbų 
sekmadienį Romoje, šimtai tūkstančių 
jaunuolių kas keleri metai susirenka 
kuriame nors pasaulio mieste kartu su 
Šventuoju Tėvu dalintis Jėzaus Kristaus 
uždegta tikėjimo šviesa ir liudyti ją visam 
pasauliui.

2008 m. Pasaulio Jaunimo Dienos 
Sydnėjuje vyks liepos 15 - 20 dienomis. 
Savaitę prieš tai. liepos 10 - 13 dienomis 
kiekvienoje Australijos ir Naujosios Ze
landijos vyskupijoje pasaulio jaunimas 
turės progą ir galimybę susipažinti su 
parapijomis ir vietovėmis, su vietiniais 
dalintis tikėjimo džiaugsmu ir įvairiaspal
vės kultūros žiedais.

Pasaulio Jaunimo Dienos
Sydnėjus 2008 "

Pasaulio Jaunimo Dienų tema “Kai ant 
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite 
jos galybės ir tapsite mano liudytojais” 
(iš “Apaštalų darbut’knygos).

Taigi, piligrimysjė,,,kjtgįs( žodžiais 
- šventa kelionė jau prasidėjo. Tai reiškia, 
kad prasidėjo ir karštėjantis mąįdų už 
pasaulio jaunimą laikas. Gera proga mums 
visiems nušluostyti dulkes nuo tikėjimo 
dalykų, kad tarytum iš naujo pamatytume, 
kuo ir kodėl tikime, kaip mūsų tikėjimas 
.pasireiškia kasdienoje.,Buįkįp.ępgą.-pĮęjš- 
riąją kasdienybę it jau atpenėtą žąsį bent 
retkarčiais palikti ramybėje ir - pakeliau
ti. Šioje šventoje Viešpaties pažinimo 
kelionėje nė vieno sveikata nėra per pras
ta. nė vienos kojos per silpnos, nė viena 
širdis per daug pavargusi. Visiems ke
liauninkams pranašai žačIAI gausius ma
lonių lietus, kad'kfekrigitbjtfširdyjB dygs
tantis tikėjimo augalėlis sužydėtų ir su
brandintų gerą derlių.

Popiežius Pasaulio Jaunimo Dienas 
pavedė Švenčiausios Mergelės Marijos 
globai. Tegu tad ji ir mūš'šiojė’kėli'ohėje 
telydi ir tegloboja) mokydama- priimti 
Dievo žodį, branginti jį ir svarstyti savo 
širdyje. Savo pavyzdžiu tedrąsina m;is tar
ti “taip” Viešpačiui-. Tepadeda' išlikti 
tvirtiems tikėjime, ištik'imiėrhsPViltyje ir 
atkakliems meilėje:f i:!'

Kun. Algirdas Šimkus.
Melbourne

Rugpjūčio pradžioje “Aušros” tuntas 
savo skautams suorganizavo iškylą į 
Darkęs Forest (prie Heathcote), kur jie 
galėjo pajodinėti ant arklių. Nors diena 
pasitaikė truputį debesuota, atrodė, kad 
lietaus nebus. Iškylon susirinko virš 70 
skautų, vadovų ir tėvų. Matėsi, kad kai ku
rie jau šiek tiek mokėjo jodinėti, o kiti 
buvo tik entuziastiški mėgėjai.

Iš lėto pradėjo lynoti ir tuo metu iš
jojo pirma grupė, kurią daugumoje su
darė jaunimas. “Aušros” tunto gerai ži
nomas “Team Kitchen” pradėjo ruoštis 
pietums.

Po pusantros valandos sugrįžo pirma 
jodinėtojų grupė ir kol antra grupė, kurią 
sudarė vyresnieji, keliavo į miškus, jaunieji 
skautai pietavo.

Antrai jodinėtojų gnipci sugrįžus - vėl 
pietūs! Skautai ir vėl susėdo prie stalų.

Didelis ačiū “Vyčių” būrelio vadovui 

Edžiui Karp ir Brolijos vadovui Kajui 
Kazokui už iškylos suorganizavimą.

Ačiū “Team Kitchen” (Kajus Kazokas 
ir Natalia Karp) bei jų padėjėjams (Laura 
Bclkienė. Alexander Karp ir Darius Ga- 
kas) už puikius pietus.

Ateinanti skautų iškyla - rugsėjo 23-24 
dienomis - bus į Jenolan Caves (per- 
nakvosim hostelyje).

Dėl informacijos kreipkitės j:
s Jeronimą (Jerry) Belkų tek: 9753 0796 
arba į s Kristiną Rupšienę tek: 98948658

Jeronimas Bclkus 
“Aušros” tunto tuntininkas

Nuotraukoje dešinėje - ant arklių jaunieji 
“Aušros” tunto skautai-Juliau ir Ieva.

Nuotraukos - E. Karp ir A. Kapočiaus.
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Lietuviai pasaulyje____________
Prekyba moterimis nesustoja

Tarptautinės migracijos organizacijos duomenys tvirtina, jog Didžiojoje Britanijoje 
daugiausia parduotų moterų yra iš Lietuvos. Lietuva pagal šią liūdnų statistiką lenkia an
troje vietoje likusių Albaniją. “Lietuvos ryto ” žurnalistė Gytė Dzūkaitė kalbėjosi 
su Tarptautinės migracijos organizacijos specialiste Rasa Erentaite-apie prie
žastis, kodėl lietuvės merginos dažnai patenka į prekeivių žmonėmis rankas. Spausdiname 
sutrumpintai. Red.

Anglijos oro uostų chaose

Ar rimta problema - prekyba moteri
mis šiuo melu?

Turime tik dalinių duomenų, kuriais 
galima remtis. Bet galima spręsti jau vien 
iš to, kiek nuo prekybos žmonėmis nuke n- 
tėjusių moterų suteikiama pagalba Lietu
vos organizacijose. Tarkim, šiuo metu še
šių organizacijų duomenų bazėje yra 200 
atvejų nuo įstojimo įES, kada buvo suteik
ta tokia pagalba.

Bet manoma, kad į tokių organizacijų 
akiratį patenka galbūt tik 10% nukentė
jusiųjų. Tai reiškia, kad žinoma tik labai 
maža, pati pažeidžiamiausia nukentėju
sių dalis/

Kitas kriterijus - užsienio valstybių 
atėję duomenys. Prieš ketverius metus 
Vokietijoje bylose dėl prekybos žmonė
mis daugiau nukentėjusių moterų buvo iš 
LiettĮvos nei iš Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, 
ar kitų kur kas didesnių šalių. Nors duo
menys iš teismų nebūtinai atspindi ben
drą situaciją, nes iki teismų nukeliauja tik 
labai maža dalis tų atvejų, tačiau tai yra 
tam tikras problemos mastų indikatorius.

Kokia situacija yra dabar?
Pagal naujausius duomenis, Vokietijoje 

Lietuvą yra 6-oje vietoje. 'Tačiau Lietuva 
pagalvį rodiklį tapo pirmaujanti Didžiojo
je Britanijoje. Šios šalies nevyriausybinės 
organizacijos, teikiančios socialine pagal
bą nukentėjusioms nuo prekybos žmonė-
mis..per porą,pietų suteikė pagalbą 414 
moterims. Tarp jų moterų iš Lietuvos bu
vo daugiausia - 80. Antroje vietoje Alba
nija-43 atvejai.

Kodėl taip yra? Artai mūsų merginos 
tokios naivios?

Negalima šito paaiškinti vienu fakto
riumi. Ląbąi svąrbūs yrą socialiniai-eko- 
nominiai veiksniai, ribotos galimybės tam 
tikroms visuomenės grupėms mūsų šalyje 
susikurti sau patenkinamą gyvenimą, 'lo
kių galimybių trūkumas skatina vienus 
užsiimti prekyba žmonėmis, verstis iš šios 
nusikalstamos veiklos, o kitus - griebtis 
abejotinų ar rizikingų pasiūlymų ir ga
liausiai atsidurti nukentėjusiojo ar nuken
tėjusiosios situacijoje.

Kalbant apie prekybą moterimis ne
galima tvirtinti, kad Lietuvoje kažkas yra 
neįtikėtinai unikalaus, bet žinoma, Vo
kietijos ir Didžiosios Britanijos kontekste 
mūsų šalis tikrai išsiskiria.

Kodėl būtent šios šalys?
Didžiojoje Britanijoje yra daug dau

giau lietuvių nei kitose šalyse, ten veikia 
daugiau ir nusikaltėlių. Vieni migrantai 
užsiima legaliu darbu, kiti - nusikalstama 
veikla. Juk dažniausiai prekeiviai žmo
nėmis ir yra patys lietuviai. Tiek Vokie
tijoje, tiek Anglijoje nusikaltėliai iš Lietu
vos yra vieni pagrindinių verbuotojų ir 
prekeivių žmonėmis seksualinio išnau
dojimo tikslais. Svarbu ir tai, kad lietuviai 
užmezgę ryšius su kitomis grupuotėmis, 
tarkim albanų.

Italijoje ar Ispanijoje ne lietuviai domi
nuoja, o visai kitos šalys. Tačiau toks 
Lietuvos išsišokimas Didžiojoje Britani
joje rodo, kad kai kurie dalykai yra kritiš
ki ir kad būtina atkreipti į tai dėmesį. Su 
įstojimu į ES niekas automatiškai nepa
gerėjo.

Tai gal pablogėjo?
Taip teigti irgi negalima, nes neturime 

---------------------------------------------------------Įtraukimas į visą švietimo sistemą. □
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tokių duomenų.
Kiek moterų, kurioms buvo suteikta 

pagalba, žinojo prieš išvažiuodamos apie 
tai, ką joms teks dirbti?

Prekybos moterimis atvejų neskirsto
me į tokius, ar moteris žinojo, kad ji turės 
teikti seksualines paslaugas, ar ne. Jei ji 
nukentėjo, buvo apgauta, jai reikalinga pa
galba. Iš viso, kas tai yra apgauta? „Apgau
ta“ yra kur kas platesnė sąvoka nei dažnai 
manoma.

Labai siauras supratimas yra manyti, 
kad apgautos tik tos, kurios buvo sumuš
tos arba joms žadėtas kitas darbas. Ma
nipuliacija gali būti labai subtili - dažniau
siai verbuojama per pažįstamus žmones, 
žaidžiama pasitikėjimu, kai kuriais atve
jais net emociniu prisirišimu. Mes mano
me, kad apgautos yra ir los moterys, ku
rios žinojo, kad teiks seksualines paslau
gas, bet nežinojo, kiek joms bus už tai mo
kama, ar galės pasirinkti klientus, kad su 
jomis bus nesiskaitoma, ir panašiai.

Žinoma, yra ir tokių merginų, kurios 
sako, kad ne, manęs niekas neapgavo, aš ne
duosiu parodymų, nes aš nesu nukentėjusi.

Ar jau egzistuoja ES toks dalykas kaip 
lietuvės moters įvaizdis?

Moterys iš politiškai ir ekonomiškai 
silpnesnių šalių dažnai yra paverčiamos 
seksualiniais objektais. Tačiau čia aš Lie
tuvos labai smarkiai neišskirčiau, nes taip
atsitinka ir su kitų šalių moterimis, tai ak
tualu visoje Rytų Europoje. Iš viso Rytų 
europietės įvaizdis yra seksualizuotas. Tai 
- lengvai prienamos moters įvaizdis.

Aš dariau tyrimą, kalbėjausi su lietu
vėmis, gyvenančiomis Londone. Apie tai, 
ar jos susiduria su tokiu požiūriu j save. 
Merginos sakė susiduriančios su požiū
riu, kad rytų europietės, tarp jų ir lietuvės, 
yra labai gražios ir lengvai prieinamos.

Pavyzdžiui, toms merginoms, kurtos 
dirba aptarnavimo srityje, paprašius padi
dinti atlyginimą pasiūloma papildomai 
teikti seksualines paslaugas darbdaviui. 
Taigi toks rytų europietės įvaizdis atsilie
pia labai nemaloniai. Panašus reiškinys 
yra sekso turizmas į Lietuvą.

Lietuvoje mes labai džiaugiamės, kad 
lietuvės tokios gražios, tačiau čia džiaug
tis labai nėra kuo. Tokiame kontekste, kai 
kalbama apie Rytų ir Vakarų, ekonomiškai 
silpnesnių ir stipresnių valstybių santykius, 
kalbama ne apie moterų grožį, o apie jų 
seksualumą, erotizavimą. Grožis šiuo at
veju yra susijęs su pažeidžiamumu ir su 
prieinamumu. Tai yra tų moterų paverti
mas prieinamu sekso objektu.

Kaip su tuo kovoti?
Problema, manau.yra ta, kad Lietuvoje 

labai mažai dėmesio skiriama švietimui 
lyčių klausimais, jaunoms merginoms nėra 
aiškinama, kaip veikia lyčių sistema, ko
kiais būdais ji išnaudoja moterį ir jos kū
ną. Galbūt todėl Lietuvos merginos ir netu
ri galimybių pasipriešinti toms nusistovė
jusioms rolėms, įvaizdžiams.

Kai kuriose kitose šalyse tas švietimo 
lygis yra aukštesnis. Tokiose šalyse kaip 
Švedija suprantama, kad yra dalykų, kurie 
negali būti viešoje erdvėje, moters kūnas 
negali būti eksploatuojamas tokiu lygiu, 
kaip pas mus. Greit, matyt, šioje srityje pas 
mus tikrai niekas nepasikeis, bet svar
biausia yra lyčių švietimas - lyčių aspekto

Po to, kai buvo atskleistas sąmokslas 
susprogdinti iš Didž. Britanijos j JAV 
skrendančius lėktuvus, į kilusią sumaištį 
Anglijos oro uostuose pateko ir lietuviai. 
Draudžiama įsinešti skysčius, kosmetikos 
priemones, tualeto reikmenis (skysčio,želė 
ar pastos forma), žiebtuvėlius, aštrius daik
tus. Vaikų maistą besivežantys keleiviai 
turi įrodyti, kad tai skirta būtent maistui.

Anglijoje gyvenanti Edita, prieš kelias 
dienas atvykusi į Stansted oro uostą pasi
tikti draugo, išvydo didžiules minias žmo
nių. “Visur buvo eilės, daug policijos. 
Žmonės nepatenkinti, kad negalima pasi
imti bagažo i lėktuvo saloną”, - sakė Edita. 
Anot jos, lietuviai pasakojo, kad rugpjūčio 
10-11 dienomis oro uoste tvyrojo visiš
kas chaosas.

Po to į Kauną iš Stansted oro uosto 
“Ryanair” lėktuvu atvykę keleiviai atvy
kimo salėje pasirodė nešini permatomais 
plastikiniais maišeliais, į kuriuos buvo 
sudėti jų pasai, gėrimai, kiti daiktai.

Panevėžietis E. L. sakė, kad oro uoste 
buvo liepta iš rankinio bagažo išimti 
žiebtuvėlius, kremus. “Leido įsinešti tik 
tuos gėrimus, kurie nupirkti pačiame oro 
uosto terminale”, - sakė jis ir teigė, kad da
bar rekomenduojama į oro uostą atvykt i 
2 valandas prieš skrydį.

Alytiškė Dalia B. nustebo, kai oro uos

Lietuviai krepšinio aistruoliai Japonijoje
Vilniečio Tomo Ba- 

laišio, geriau žinomo 
Sėklos pravarde, ir jo 
kelių draugų iniciatyva 
susibūrusi kelių dešim
čių krepšinio aistruolių 
grupė kartu su Lietuvos 
vyrų rinktine keliauja 
jau ne vienus metus. 
Jiems netapo kliūtimi ir 
tolimoji Japonija - į 
Tekančios saulės šalyje 
vykstantį pasaulio krep
šinio čempionatą at
vyko 22 Sėklos kompa
nijos nariai, tarp jų - 
septyni kauniečiai. Dar 
kelios dešimtys lietuvių 
paskui krepšininkus at
vyko per kelionių agen
tūras.

Sėklos grupė kelionę į Japoniją pra
dėjo organizuoti dar praėjusį rudenį, o 
vasarį jau viskas buvo parengta. Jiems 
nerūpėjo, kokie žaidėjai atstovaus Lietu
vos rinktinei, koks bus jos pajėgumas - šie 
žmonės už savo šalies komandą serga 
visur ir visada. Ir nenusigręžia nuo jos net 
tada, kai labai nesiseka.

“Tarp mūsų yra tokių, kurie jau į tre
čią čempionatą atvažiavo, yra ir naujokų. 
Ne visi, norėję atvykti į Pasaulio čempio
natą, galėjo sau tai leisti. Kelionė nepigi, 
tačiau, atvykus čia. visas iš anksto pūstas 
kainų burbulas sprogo - jeigu nori, Ja
ponijoje gali prasimaitinti visai nebran
giai. Bent jau I lamamatsu mieste, dar ne
žinau. kaip bu > Tokijuje”, - kalbėjo Sėkla.

Anksti pradėjęs rūpintis lėktuvo bi
lietais ir viešbučiais per skirtingas agen
tūras, jis savo draugams sugebėjo sutau
pyti nemažą sumą pinigų. “Manau, mes 
sutaupėme maždaug po 10,000 litų, pa
lyginti su tuo. jeigu būtume pirkę kelionės 
paketus agentūrose”. - pasakojo vilnietis, 
kelioneiišleidęs maždaug9.000 litų.

Sumanūs lietuviai greitai išsiaiškino, 
kur Hamamatsu mieste galima pavalgyti 
skaniai ir palygint i nebrangia i-maždaug 
už 40 litų. Japonų kainomis tai tikrai 
nebrangu. “Nereikia lįsti į prabangiausius 
restoranus ir kainos neatrodys tokios 
baisios”. - mokė Sėkla.

Be didesnių problemų jis su draugais į 

to pareigūnai iš rankinuko liepė išimti 
lūpų dažus, kosmetiką. “Juos liepė padėti 
j bendrą bagažą. Tikrino drabužius, liepė 
nusiauti batus. Apžiūrėjo ir veidrodėlį, 
telefoną”, - sakė moteris.

Kaunietis Arūnas A. pasakojo, kad jis 
ir kartu keliavusi draugė Edmyra turėjo 
išmesti lūpų dažus.žiebtuvėlį. “Patyrėme 
nedidelių nuostolių. Manau, kad yra per 
mažai informacijos, ko negalima pasiimti 
į lėktuvą. Oro uoste atrodo gana ramu, 
tačiau matyti daugiau apsaugos. Lėktuvas 
vėlavo apie 4( l minučių". - sakė pašnekovas.

Iš Anglijos sugrįžusi prieniškė Ineta 
M. su sūnumi Ignu neramiai laukė, kol iš 
lėktuvo bus iškrautas bagažas. “Anglijoje 
nusipirkome DVD grotuvą. Jo neleido pa
siimti į lėktuvą, turėjome atiduoti į baga
žą. Dabar bijau, ar jis nebus sudaužytas”, - 
sakė moteris.

Kauno oro uosto saugumo tarnybos 
viršininkas Romeo Širvinskas teigė, kad 
Kaune atidžiau apžiūri keleivių bagažą, 
bet ypatingų priemonių nesiimta. Tačiau 
bet kokiu atveju ir Kaune atidžiau tikri- 
nimami skysčiai “Jei mums kyla abejo
nių dėl skysčio paskirties, keleivis turi 
įrodyti, kad tai nekelia pavojaus. Antra 
vertus, mes, kaip ir daugelis oro uostų, ne
turime įrangos, kuri galėtų atlikti chemi
nę skysčių analizę”. - pažymėjo jis. (“Lr.”)

Nuotraukoje- lietuviai krepšinio entuziastai.

Japoniją atsivežė ir visą “amuniciją” - 
keturis būgnus, gumines lazdas, keturias 
vėliavas, vieną iš jų - 16 metrų ilgio ir 9 
metrų pločio. “Nors buvo leidžiama vež
tis gana mažą svorį, bet susikalbėjome, 
išsidalijome jį visiems ir nekilo proble
mų”, - dalijosi įspūdžiais Sėkla, didžiąją 
vėliavą saugojęs pats.

Entuziastingi lietuviai Hamamatsu 
arenoje greitai sulaukė ir savo pačių pa
laikymo komandos - ją sudarė japonai. 
Vieni atėjo patys, kiti - pakviesti, kai 
reikėjo padėti išskleisti didžiąją vėliavą.

“Kai pradėjome kilnoti vėliavą, japonai 
iš pradžių susidomėję mus stebėjo. Dau
gelio jų net nereikėjo kalbinti - patys at
bėgo padėti, pamatę, kaip mes vargstame. 
Mūsų būgnai ir neeilinė vėliava jiems 
padarė didelį įspūdį”, - juokėsi Rūta.

Per minutės pertraukėles lietuviai 
iškeldavo virš galvų didžiąją vėliavą ir ja 
plevėsuodavo. Suvaldyti tokį didelį audi
nio gabalą nebūdavo lengva. Pamatę, kaip 
sunkiai su vėliava “dirba” viename kampe 
stovėjusi šviesiaplaukė Rūta, prie jos pri
ėjo keli japonai ir kartu pradėjo kelti 
vėliavą. Paskui vietinių sirgalių atėjo ir 
daugiau. Greitai japonai kartu su lietuviais 
jau skandavo “Lietuva. Lietuva”.

“Buvome nustebę, kai dar pirmąją die
ną tribūnoje keli japonai su lietuviškais 
šalikais atsisuko į mus ir pasakė “labas”, - 
pasakojo Rūtos brolis Žilvinas. (“Lr.”)
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Lietuvos golfininkai nori draugauti su 
Australijos lietuviais

Marytė Marcinkevičiutė.Vilnius

Lietuva jau irgi turi golfo laukus - š. m. 
liepos 6 d. duris atvėrė naujas Keturių 
sostinių golfo klubas, esantis tarp Vilniaus 
ir Kauno, šalia Vievio. Jis taip pasivadino 
todėl, kad yra netoli keturių Lietuvos is
torinių sostinių -Trakų. Kernavės (iki jų - 
po 20 km). Vilniaus (50 km) ir Kauno (50 
km). Klubas įsigijo 150 ha žemės plotą, kur 
ir prasidėjo klubo veikla.

Pagrindinis golfo laukų architektas - 
garsus Skandinavijos golfo laukų archi
tektas anglas Peter Chamberlain, kuris jau 
seniai gyvena Švedijoje. Visi darbai buvo 
patikėti vienai iš lietuvių kompanijų, o 
darbams vadovavo žinomas Lietuvos krep
šinio arbitras, turintis tarptautinę katego
riją Virginijus Dovidavičius Jis dabar - 
Keturių sostinių golfo klubo direktorius. 
Klubo golfininkus treniruoja pirmą sezo
ną profesionalas anglas Bret Brasier, pri
klausantis PGA trenerių asociacijai.

„Idėja pasistatyti golfo aikštyną gimė 
1991 m., man viešint Amerikoje. Labai 
daug padėjo Justinas Lieponis, kuris turė
jo golfo aikštyną. Mūsų golfo aikštynas 
gyvuoja tiktai pirmus metus, tačiau puo
selėjame didelius planus. Liepos mėnesį 
surengėme pirmąsias golfo varžybas, per 
kurias buvo kovojama dėl Karaliaus Min

Iš Redakcijos pašto_______
Kauno Poligrafijos muziejus prašo 

visuomenės paramos
“Mūsų Pastogės” Redakciją pasiekė dvi 

Lietuvoje išleistos knygutės - Ričardo 
Venckaus “Kai sutemos dengė” ir “Pelkių 
liepsnelės beieškant”.

Kaip rašo Faustas Zubka, Ričardas 
Venckus - yra Kauno Kolegijos poligrafi
jos dėstytojas, kolekcininkas. XXVII kny
gos mėgėjų draugijos natys.

Ilgametis darbas spaustuvėje linotipi
ninku turėjo įtakos jo rašomoms temoms: 
straipsnių ir vaizdelių apie spaustuves ir 
senuosius spaustuvininkus yra daugiau
sia. Nemažai apybraižų apie rašytojus ir 
poetus, svarbesni - apie Petrą Babicką, 
Bronę Buivydaitę, Alfonsą Keliuotį, Pet
ronėlę Rūtelionienę, Kazį Zupką - Keciorį, 
vertėjus - Leoną Žurauską, Kazį Papečkį, 
Leonidą Grigalauską, spaustuvininkus - 
Antaną Sekmoką, Kostą Šergalj, Erazmą 
Gnint-Meerį,Joną Štrimą irkt. Ričardas 
Venckus yra vienas antologijos “Lietuvių 
dvasininkai kūrėjai” (1999) autorių.

Kauno kolegijoje dėstytojas rūpinasi 
Poligrafijos muziejumi: renka ir kaupia 
eksponatus, rengia senųjų leidinių, perio
dinės spaudos temines parodas. Jam svar
bu, kad mūsų tautos šviesuoliai nenugrimz
tų j užmarštį, kad jų darbai liktų su mumis.

Knygoje “Kai sutemos dengė” atsklei
džiama, kaip įvairiais laikotarpiais lie
tuviškų raštų lietuviškomis raidėmis 
draudimą ir jo panaikinimą vertino mūsų 
žurnalistai, rašytojai, mokslininkai, kiti 
rašto žmonės.

Lietuvos poligrafijos nueitą kelią nuo 
pirmųjų spaustuvių iki mūsų dienų atspin
di Kauno kolegijoje įkurtas pirmasis 
Lietuvoje poligrafijos muziejus.

Jame galima pamatyti, kaip palyginti 
neseniai tekstai buvo renkami imant iš ka
sų vieną po kitos švinines raides. Po karo 
tokius įrenginius turinčiose spaustuvėse 
buvo spausdinami rajonų laikraščiai.

Kur kas pažangesnis mašininis tekstų 
rinkimo būdas, kai linotipu surenkamos jo 
eilutės. Veikiančių linotipu dabar jau nėra 
Kauno spaustuvėse. 

daugo taurės ir kuriose dalyvavo 58 spor
tininkai iš Lietuvos ir užsienio. Šios var
žybos ateityje taps tradicinėmis, golfas 
tikrai ateis į Lietuvą ir, manau, sudarys 
didelę konkurenciją krepšiniui. Mūsų 
aikštynas - pirmas Lietuvoje, kuris ateityje 
taps labai gražus ir teritorine, ir golfo 
industrijos prasme“,-sako VDovidavičius.

Tai buvo nupirkta žemė, buvo daug 
klaustukų dėl elektros, kelių, nerimo ne
kėlė tiktai nuostabus gamtos grožis. 
Architektas iš Švedijos i Lietuvą atvažia
vo vien todėl, kad jam dar neteko tokioje 
nuostabioje natūralioje gamtoje projek
tuoti golfo aikštyno. Visa golfo laukų inves
ticija - apie 18 mln. Lt. Klubo akcininkai - 
daktaras Kazickas, Gediminas Gruodis, 
krepšininkai Šarūnas Jasikevičius ir 
Artūras Karnišovas, kuris pirmasis inves
tavo pinigus į šiuos golfo laukus.

150 ha plote -18 duobučių golfo aikš
tynas, šiuolaikiškas erdvus 1600 kv. metrų 
klubo pastatas. Jame - restoranas, konfe
rencijų salė, viešbutukas, persirengimo 
kambariai, didelis golfo garažas, kuriame 
telpa apie 100 golfo mobilių, yra vyno res
toranas, cigaro kambarys, golfo sportinio 
inventoriaus parduotuvė. Įrengtas ir tre
niruočių aikštynas, kuriame yra pagrin
diniai objektai, kurie reikalingi golfo 
aikštynams.

Ričardas Venckus.

Su naujausiu, vis labiau įsivyraujančiu 
tekstų rinkimu kompiuteriu muziejaus lan
kytojai gali susipažinti Kauno leidybos 
centre ir spaustuvėje.

Muziejui reikia visuomenės paramos.
Jei turite senų dokumentų, nuotraukų, 

plakatų, klišių, knygų įrišimo prietaisų, 
medžio raižinių, senųjų spaustuvių pro
dukcijos pavyzdžių, pasirūpinkite, kad jie 
nepražūtų. Ateities kartoms juos išsaugosi
te padovanodami muziejui. Daug mūsų 
materialinės kultūros objektų sunyko be 
pėdsakų, išsaugo kim bent tai, kas dar išliko.

Iš anksto dėkojame busimiesiems tal
kininkams.

Jūsų laukiame Kauno Kolegijos 
poligrafijos centre, Pramonės pr. 20. 
Norint sužinoti ką nors konkrečiau, gali
ma skambinti tek: 751132 arba mobiliuoju 
telefonu: 8 - 689 66798.

Adresas: Ričardas Venckus
Alantos 9-3, Kaunas, Lietuva 

Tel. - 370699033 / 797711

Naujasis Keturių sostinių golfo klubo laukas Lietuvoje. Dešinėje - Marija Atkinson

Klubas jau vienija 127 narius, 
tačiau jų gretos nuolat gausėja, 
nes golfas Lietuvoje tampa vis 
populiaresnis ir jį žaidžia įvai
raus amžiaus žmonės. Žaidėjai 
pratybas lanko penkis kartus per 
savaitę, klubo nariai viskam turi 
nuolaidas, per varžybas, kurios 
vyksta jų laukuose, jie nemoka 
starto mokesčio. Tarp klubo 
narių - ir Japonijos, Suomijos, 
Švedijos ir Ispanijos ambasado
riai, garsūs politikai, verslinin
kai. Keturių sostinių golfo klu
bo garbės nariai - LR Preziden
tas Valdas Adamkus ir įžymusis 
krepšininkas Arvydas Sabonis.

Šią vasarą klube viešėjo di
delė sporto entuziastė Marija 
Atkinson iš Australijos, kuri at
vežė ir klubui padovanojo Aus
tralijos lietuvių golfo čempiono 
trylikamečio Andriaus Belkaus 
nuotrauką, jį užfiksuojant žai
džiantį golfą. Nuotrauka jau įrė-
minta ir pakabinta klube, ji atkreipia visų 
dėmesį. Didelis golfo entuziastas yra ir 
Marijos Atkinson vyras Don , kurio 
vienas iš tikslų buvo, kad jo žmona, kelias 
savaites viešėjusi Lietuvoje, suartintų 
Lietuvos ir Australijos lietuvių gol
fininkus.

Graži idėja labai patiko Keturių sosti
nių golfo klubo vadovybei, kuri su ma

“Saulės” muš
Prieš 770 metų, 1236 m. rugsėjo 22- 

ąją, šv.Mauricijaus dieną, Šiaulių žemėje 
įvyko Saulės mūšis. Jame jungtinės lietu
vių ir žemaičių pajėgos sutriuškino kry
žiaus žygį į lietuvių žemes organizavusį 
Kalavijuočių ordiną. Mūšyje žuvo ir pats 
ordino magistras Folkvinas. Šiaulių 
(Saulės) mūšio 770-oji sukaktis žymi ir 
Šiaulių miesto 770-ąjį gimtadienį.

Rugsėjo 9 dieną per 2006 m. Šiaulių 
dienas, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Ch. 
Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74), pri
statomas tarptautinis projektas - pirmą
kart Lietuvoje surengta paroda „Šiaulių 
(Saulės) mūšiui - 770“.

„Aušros“ muziejus parengė įspūdingą 
atidarymo programą. Joje pamatysite 
meninį senovės baltų kovų brolijos „Vil- 
katlakai“ pasirodymą ir inscenizuotas 
XIII a. kovas, turėsite unikalią galimybę 
išvysti Sauliaus Bartkaus filmo „Saulės 
mūšis“ premjerą.

Nors naujausioje istoriografijoje pabrė
žiama pasaulinė Šiaulių (Saulės) mūšio 
reikšmė, bet jis kol kas mažai populiari
namas. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir 
užsienio kultūros paveldo institucijomis, 
surengta paroda, kuria siekiama atspin
dėti Saulės mūšį kaip vieną iš svarbiausių 
Mindaugo Lietuvos įvykių.

Rašytinis XI II a. žodis - retas ekspona- -

Nuotraukoje- Marija Atkinson (dešinėje) perduoda 
Andriaus Belkaus nuotrauką Virginijui Dovidavičiui. ”

lonumu nutarė draugauti su australų lie
tuvių golfininkais, važinėtų vieni pas kitus 
į svečius ir dalyvautų varžybose, keistųsi 
patirtimi. Juolab kad čia pat atidaryta ir 
vaikų golfo mokykla „Pipiras“, kurią jau 
lanko pirmieji deširilt Vaiknčiij. Vaikučius 
į pratybas atveža tėveliai, juos treniruoja 
Lietuvos kūno kultūros akademijos stu
dentas. □

ui - 770 metų
tas Lietuvos muziejų rinkiniuose. Didžioji 
dalis to meto Lietuvos istorijos šaltinių 
saugoma kitų šaliij kultūros paveldo insti
tucijose. Eksponuojame imikalias istorijos 
relikvijas - XIII a. įvykių Žemaitijoje, 
Žiemgaloje ir Livonijoje rašytinius liudi
jimus iš Latvijos valstybės istorijos archy
vo ir Vokietijos Heidelbergo universiteto 
bibliotekos.

Apie karus su kryžininkais liudiją pa
rodoje eksponuojami archeologiniai 
radiniai - puolamieji ginklai (kalavijai, 
ietigaliai, kirviai, arbaleto strėlių antga
liai), šarvų ir skydų dalys, raitelio ir žirgo 
aprangos detalės.

Paskui karius į baltų žemes iš Vakarų 
Europos ėjo dvasininkai, pirkliai,kurie ne
šė vakarietišką kultūrą. Parodoje ekspo
nuojami turtingi} Rygos miestiečių buitį 
atspindintys eksponatai, kaip žalvarinis 
šaukštelis ausims valytų kaulinės ornamen
tuotos šukos, medinės šachmatų figūrėlės, 
rašymo priemonės -stiliai. Rodomas uni
kalus radinys - kaulinė žmogaus figūrėlės 
formos peilio rankena.

Parodą papildo originalūs dailės 
kūriniai, kuriuose pavaizduotas Saulės 
mūšis. Eksponuojame latvių ir lietuvių 
dailininkų darbus.

Paroda veiks iki gruodžio 9 dienos.
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Atostogos Lietuvoje
Jau kone tradici ja virto vasaros atosto

gas praleisti gimtinėje. Nuo pat pirmųjų 
apsilankymo Lietuvoje dienų, po Muenchc- 
no olimpiados 1972 m., tikrai jau nebe
galėčiau piisakyti, kiek kartų buvau gim
tinėje. Pikčiausia, o gal juokingiausia yra 
tai, kad kiekvieną kartą prieš kelionę 
apsidraudžiu, bet nė karto tuo draudimu 
nepasinaudojau. Nei susirgau, nei buvau 
kada nors apvogtas. Taigi, už tuos draudi
mo pinigėlius ką nors gražaus buvo gali
ma įsigyti. Tačiau, žmogus nežinai savo 
likimo.

Australiją šj kartą palikau gegužės 28 
dieną. Paprastai skrendu lenkų, austrų ar 
vokiečių lėktuvais, nes nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo visam laikui 
atmečiau rusų Aeroflot, su kuriais anksčiau 
visokių įdomybių teko patirti. Šį kartą 
pasirinkau olandų KLM lėktuvą, nes dėl 
Vokietijoje vykusių pasaulio futbolo 
pirmenybių, Lufthansos lėktuvų bilietų 
kaina buvo brangiausia.

Vilniuje, kaip paprastai, manęs jau 
laukė olimpiniai ir sportiniai bičiuliai bei 
anksčiau atskridęs Romas Kalėda. Išgėrus 
keletą bokalų skanaus lietuviško alaus, 
išvažiavau-yKauną, kur gyvena šiuo metu 
sirguliuojanti mano sesuo.

jjKaunas - mano jaunystės miestas, 
visuomet man yra labai artimas, mielas ir 
gražus. Naujieji Kauno priemiesčiai ple
čiasi gana sparčiai ir aš mažai juos žinau. 
Tačiau gražioji Laisvės alėja - kaip buvo 

taip ir liko miesto puošmena, tik dar gra
žiau pasipuošusi savo plačiomis ir visko 
pilnomis parduotuvių vitrinomis, kavi
nėmis ir restoranais. Prie jų, šaligatviuo
se, pastatyti staliukai, kur lankytojai 
vaišindamiesi gali stebėti Laisvės alėja 
vaikščiojančius žmones, o svarbiausia - 
gražias lietuvaites, kurios tikrai skiriasi 
savo grožiu, apsirengimu ir laikysena nuo 
daugelio man pasaulyje matytų kitų tautų 
merginų. Paėmęs šalto alaus bokalą ar net 
ir kavos su kuo nors skanesniu, žmogus 
gali čia ilgai sėdėti ir, kaip gražiame kine, 
gėrėtis įvairiaspalve publika. Tokio 
išskirtinai gražaus vaizdo net ir Vilniuje 
nerasi

Neužilgo Kaunas dar padidės ir pasi
puoš naujais pastatais. Gana greitai beveik 
pačiame centre, prie Nemuno, atsidaiys 
didysis Akropolis. Jeigu kam teko matyti 
sostinės Akropolį, kuriuo taip didžiuojasi 
Vilnius (ko nors panašaus mes net Aus
tralijoje neturime), tai toks linksmybių ir 
pramogij bei biznio centras bus ir Kaune. 
Gi šalia esantis jau gal 20 metų nebaigtas 
statyti didžiulis viešbutis, atrodo, taip pat 
bus baigtas. Jis padidintų gerų Kauno 
viešbučilj skaičių, kurių dabar čia trūksta. 
Kaip rašo spauda, vis daugiau turistų 
aplanko miestą. Čia pat esančioje Nemuno 
saloje darbai jau prasidėjo. Manau, kad tai 
bus Kauno pažiba - naujieji sporto ir 
pramogų rūmai, kuriuose vėliau vyks 
Europos krepšinio pirmenybių dalis. l ik 
bėda, kad Kauno valdžia (priešingai 
Vilniaus) vis dar dėl įvairių dalykų ginči
jasi ir rimtai nesiima svarbaus miestui 
darbo.

Keliauju toliau
Pasisvečiavęs pas seserį, aplankęs kelis 

draugus ir gimines, išskubėjau vėl į Vilnių, 
kur buvau pakviestas į kelis iškilmingus

Nuotraukoje iš kairėstA. Laukaitis, I). Vailiekaiticnė (Sporto departamento administra- a- 
torė) ir R. Bleizgys (policijos komisaras) sportininkų pagerbimo metu.

sportinius renginius.
Pats didžiausias ir iškilmingiausias 

renginys buvo Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio baigiamoji šventė. Ši olimpiada 
vyko visose Lietuvos mokyklose jau kelis 
mėnesius, o birželio pradžioje Vilniuje vyko 
tik baigiamieji žaidimai ir laimėtojų ap
dovanojimai Kalnų parke. Šventė prasi
dėjo Vilniuje prie Baltojo tilto. Čia vyko 
Antikos sporto varžybos su mokinių pa
ruoštais šūkiais: “Mesk toliau, mesk 
tiksliau”, “Per kupstus ir per pelkes”, 
“Šoklusis atletas”, ‘Taikliojidiskininkė” ir 
daug kitų, kur buvo ir eilėraščių bei pla
katų sportine ir olimpine tema konkursų. 
Iš jų 11 metų L Meidutė iš Adomynės 
mokyklos už eilėraštuką ‘Tai supraskite 
vaikai, kad sportuot yra gerai, būsi sveikas 
ir protingas, ir Tėvynei reikalingas” savo 
amžiaus grupėje tapo laimėtoja.

Čia vaikai įvairiai išbandė savo jėgas, o 
pasitaikęs gražus oras sutraukė labai daug 

žiūrovų.
Birželio 3 d . vakare Kalnų parke vyko ;o 

pati iškilmingiausia olimpiados dalis. Mo- > 
kinių olimpiadą globojo Lietuvos Prezi- :i- 
dentas Valdas Adamkus. Prieš atidaiymą lą 
parko prieigose Prezidento laukė olim- li
piniai, sporto, miesto ir šventės renginio |o 
vadovai. Tarp jų buvau pakviestas ir aš. š. 
Atvykus Prezidentui irbcsisveikinantsujj jį 
pasitikusiais vadovais, jis priėjo prie manęs, s. 
padavė ranką, nusišypsojo ir pasakė: “Ma- i- 
lonu tave ir vėl matyti Lietuvoje” ir, atsi- i- 
sukęs į sporto ir olimpinius vadovus pasakė: ;: 
“Kodėl jūs Laukaičiui nepadarot nuolati- i- 
nės vizos čia gyventi, jam nereikės taip p 
dažnai atvažinėti iš Australijos?”.

Šventės metu keli tūkstančiai laimėju- i- 
sių įvairias sporto, eilėraščių ir plakatų ų 
sportine tema varžybas, buvo apdovanoti ti 
įvairiais prizais. Šventės metu grojo jaunų- i- 
jų moderenios muzikos grupės.

Tęsinys kitanicMPnr. r.

Kaip NKGB sekė stovyklų lietuvius
Kaip po karo Vokietijoje pabėgėlių stovyklose (DP) gyvenę lietuviai suvokė, jais labai 

domėjosi sovietinė žvalgyba (NKGB, vėliau MGB). Buvo netgi mėginimų kai kuriuos lietu
vius pagrobti ir išsivežti į Sovietų Sąjungą. Šitaippvz. buvo pagrobtas gen. Petras Kubiliū
nas. Dabar, atsivertę sovietiniams archyvams, atsiskleidžia ir viena kita paslaptis. Apie tai 
LGGRTC. žurifa/i; “(genocidas ir rezistencija ” Nr. 1S istorikas Darius Juodis išspausdino 
straipsnį “Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvius pabėgėlius Vokietijoje 1945 - 1950 m. ” 
Čia pateikiame šio staraipsnio dalį. Red.

Atsakingu už veiklą, nukreiptą prieš 
Jl£tlJXilL-£niigrąiltUS. ilgainiui tapo NKGB 
(MGB) 1-asis (žvalgybos) skyrius, kuris 
pradėtas formuoti jau 1945 m. Viena 
svarbiausių jo funkcijų buvo lietuvių išei
vių organizacijų sekimas Vakaru valsty
bėse, Jam savotiškai talkino tos pačios 
instancijos 2-asis (kontražvalgybos) sky
rius, kuris, be kitų darbų, privalėjo rūpintis 
valstybinių nusikaltėlių paieška, išsiaiš
kinti užsienio šalių žvalgybos agentus, 
atskleisti lietuvių pogrindžio organizaci
jų ryšį su užsienio šalimis.

KGB veiksmingiausiu kovos metodu 
prieš lietuvių emigrantus visada laikė 
agentūrinį įsiskverbimą. Toks veikimo 
būdas padėjo gauti vertingos informaci
jos, trukdytipačią emigrantų veiklą, skal
dyti jų organizacijas iš vidaus. Norint ak
tyviai veikti, reikėjo užverbuoti tokį as
menį, kuris ne tik stebėtų lietuvių pabė
gėli) gyvenimą, bet ir darytų jam įtaką.

Progų užverbuoti aukštas pareigas 
einančius asmenis pasitaikydavo ir kai 
kuriomis iš jų sovietinis saugumas suge
bėdavo pasinaudoti. Štai keletas konkre
čių pavardžių.

Sovietiniu agentu tapo 1919 -1920 m. 
Lietuvos nepriklausomybės dalyvis, kari
ninkas, Kauno apskrities policijos virši
ninkas, rašytojas J. Mikuckis. Nenuostabu, 
kad asmuo, kurio tokia garbinga biogra-
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fija, galėjo turėti lietuvių emigrantų 
pasitikėjimą. Pagal jo paties prisiminimus, 
jis buvo užverbuotas dar 1940 m. NKVD 
komisaro Aleksandro Guzcvičiaus ir po 
meti) išsiųstas su repatriantais į Vokietiją. 
Bet išlikę archyviniai dokumentai liudija 
ką kitą. Išliko poetiškai vaizdingas šio 
rašytojo laiškas LTSR Aukščiausios Ta
rybos (AT) Prezidiumo pirmininkui Jus
tui Paleckiui. Laiške jaučiamas tik nepasi
tenkinimas gyvenimu Vokietijoje, tėvynės 
ilgesys ir šioks toks atgailavimas prieš 
sovietų valdžią. “Taigi manau, kad komu
nistų partijai ir liaudžiai nenusidėjau, gi 
ką čionai ištrėmime išgyvenau - bus 
pakankamas atpildas už 1919 -1920 m.", - 
rasėj. Mikuckis minėtame laiške 1946 m.

Dar 1947 m. pradžioje su J. Mikuckiu 
nebuvo aktyviai bendradarbiaujama, vė
liau jo paslaugomis saugumas sėkmingai 
naudojosi. Šis agentas, slapyvardžiu Tu- 
vimas, dirbo savo darbą, t.y. teikė žinias 
sovietiniam saugumui, iki pat sugrįžimo į 
Lietuvą 1968 m. Išeivijoje jo lietuviškomis 
pažiūromis nebuvo smarkiai suabejota.

Sėkmingu NKGB (MGB) agentūrinio 
darbo rezultatu galima laikyti agento 
“Labora” ir agentės “Lanj”, susijusių su 
VLIK’u, užverbavimą ir infiltravimą. 1945 
m. užverbuotas Labora prisidėjo prie 
“Eltos biuletenio” leidimo, o agentė Lanj, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą dirbusi 

.Lietuvos užsienio reikalų (URM) minis- 
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terijoje mašininke, po karo įsidarbino 
VLIK’o pirmininko Mykolo Krupavičiaus 
sekretore. Dirbant tokiose institucijose 
lieka mažai paslapčių apie pačią orga
nizaciją.

Saugumo dokumentuose dažnai mini
mas Sedmoj (Septintas), pateikiami trumpi 
jo veiklos aprašymai. Pagrįstai galima da
ryti prielaidą, kad tai buvo ypač vertingas 
sovietinio saugumo agentas.

Agentų verbavimas iš pačių lietuvių 
pabėgėlių duodavo geriausius rezultatus. 
Pasitaikė ir kitokių agentūrinio įsiskver
bimo būdų. Sovietinis saugumas ne kartą 
mėgino išsiųsti savus agentus iš Lietuvos; 
šiuo atveju reikėdavo tik parengti atitin
kamą legendą. Tokia veikla labiausiai 
pasiteisindavo kaip tik pirmaisiais poka
rio metais, nes siunčiamą agentą buvo 
galima pristatyti kaip Lietuvos rezisten
cinio judėjimo atstovą, atvykusį iš Lietu
vos užmegzti ryšių su emigrantais. Pa
vyzdžiui, taip 1950 m. po užsienio valstybes 
keliavo sovietinis agentas Gintautas (Juo
zas Vizbaras).

Kiek iš viso agentų dirbo tarp lietuvių 
pabėgėlių Vokietijoje pakario metais, nėra 
aišku. Gali būti, kad kai kurių agentų 
neišsaugotos bylos, todėl jų veikla liks 
nežinoma. Iš to meto lietuvių emigracijos 
spaudos publikacijų galima spręsti apie 
MGB veiklos aktyvumą ir lietuvių įta
rumą jos atžvilgiu.

Štai 1946 m. Amerikos lietuvių laik
raštis “Naujienos” skelbė, kad anglų oku
pacinėje zonoje sulaikyta keliolika šnipų. 
Minimos konkrečios žmonių pavardės. 
Straipsnyje apibendrinama, kad “daugu
moj suimtieji yra Lietuvos rusai, kilę iš 
Kėdainių ir Panevėžio apskričių”. Sunku 
pasakyti, ar suimti asmenys buvo tikrieji ar 
tariamieji agentai, bet tame pačiame 
straipsnyje saugumo tikslai išdėstyti 

teisingai. Pažymimą, kad,sovietų tikslas s 
yra provokuoti ir diskredituoti emigran- - 
tus, persekioti žymesnius ir veiklesnius s 
antibolševikus, kelti tarpusavio vaidus ir r 
intrigas, rinkti medžiagą, kuriuos trem- - 
tinius apkaltinti, kad vėliau juos būtų į 
galima priverstinai išduoti Sovietų Są- - 
jungai

Informacijai rinkti saugumas pasi- ■ 
telkdavo į pagalbą ir vietinę. Lietuvos te- - 
rito rijoje veikiančią agentūrą. Vieliniams i 
agentams dažniausiai buvo keliamas tiks- ■ 
las užmegzti ryšius su giminėmis ar pa- ■ 
žjstamais tų. kurie buvo pasitraukę į Va- • 
karus. Tokia veikimo taktika buvo tiki- • 
masi nustatyti tikslią emigrantų gyvena- - 
mąją vietą, iššnipinėti jų praeities ir emi
gracinę veiklą. Bet pirmaisiais pokario > 
metais nedaugelis Lietuvoje gyvenančių i 
žmonių tiksliai žinojo karo metu pasi- ■ 
traukusių giminių ar pažįstamų likimą, . 
todėl vietinė agentūra nedaug ką galė
davo iš jų sužinoti.

NKGB (MGB) dažnai praktikavo sve
timų laiškų sulaikymą ir skaitymą. Tuo ■ 
plačiai naudojantis kartais pavykdavo ■ 
gauti saugumiečius dominančios infor
macijos. Nepasitikėta visais asmenimis, 
kurie siųsdavo ar gaudavo laiškus iš už
sienio. Pro saugumo cenzūrą nepraėjo net 
1946 m. Lietuvoje apsilankiusio JAV 
lietuvio komunisto Antano Bimbos kores
pondencija. Tai rodo, kad nebuvo pasiti
kima net ir režimui palankiais užsienio 
lietuviais.

Naudingos informacijos apie lietuvių 
emigrantų gyvenimą sovietinis saugumas 
gaudavo iš daug žinančių asmenų, ku
riuos pavykdavo suimti, o vėliau ištardy
ti. Tai buvo ne tik eiliniai repatriantai, 
parvykę iš okupacinių Vakarų Vokietijos 
zonų.

Tęsinys kitame MP nu
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Uz laisvę ir tėvynę
Nauja partizanų istorijos knyga

Henrikas Kudreikis paskutinis vadas Bronius Karbočius - Bitė.

Non užmegzti rysius
Balzeko lietuvių kultūros muziejus buitimi XIX amžiuje. Nuolatinė ekspozi-

Metai 1944 - 1953 - nepaprastas Lie
tuvos istorijos dešimtmetis. Naujoje di
džiulio formato knygoje surinkti Lietuvos 
laisvės kovotojų atvaizdai. Vargu ar žu
vusieji tikėjosi, kad kas nors vartys ir supras.

Knygą vartant matyti, kad daugybė 
nuotraukų ir žinių paimta iš KGB archyvų, 
Lietuvos muziejų ir privačių asmenų. Par
tizanai, darydami šias nuotraukas, dažnai 
tapdavo pagalbine medžiaga nustatant 
partizanų būrių sudėtį, kartu pavojun 
statant savo šeimos narius bei suimtus 
partizanus. Leidėjai, daugiausia panaudo
dami KGB archyvus ir bylas, išleido šią 
knygą.

Pasak leidėjų, partizanai 1944 - 1946 
m. dar vengė fotografuotis. Dėl to šio 
laikotarpio nuotraukų beveik nėra. 1946 
m. keitėsi veiklos taktika, smulkėjo bū
riai, buvo vengiama didesnių susidūrimų. 
Masiškai fotografuotis pradėta 1947 m. 
Fotografavosi tiek aukštieji vadai, tiek 
eiliniai partizanai. Galima spėti, kad 
svarbu buvo patiems išlikti bent nuotrau
kose, palikti savo šypseną ar liūdesį, jei ne 
palikuonyse, tai bent nuotraukose.

Knygos pradžioje aprašomas bandy
mas sudaryti bendrą visos Lietuvos par
tizanų vadovybę. 1949 m. vasario 2 -22 
dienomis įvyko garsusis Lietuvos partiza
nų vadų suvažiavimas, kuriame per 20 
dienų svarstyta 20 klausimų. LLKS tary
bos prezidiumo pirmininku demokra
tiškai išrinktas Vakarų Lietuvos (Jūros) 
srities vadas Jonas Žemaitis - Vytautas. 
Kaip žinome, plečiant partizanų vadovy
bę, jungiant juos politiškai, j vadovybes 
įsiskverbė KGB agentai, ir partizanų ju
dėjimą sunaikino.

Knyga suskirstyta pagal apygardas. 
Pradedama “Dainava”. Si apygarda įsteig
ta 1944 m. Pirmasis jos vadas - pik. Itn. 
Juozas Vitkus - Kazimieraitis. Apygardai 
vadovavo dar 6, jų tarpe garsusis gen. Adol
fas Ramanauskas - Vanagas. Sunaikinta 
1952 m.

Suvalkijos “Tauro” apygarda įsteigta 
1945 m. rugpjūčio 15 d. Skardupių kle
bonijoje, Marijampolės apsk. Pirmasis 
vadas - Leonas Taunys - Kovas. Po jo dar 6 
vadai jų tarpe av. mjr. Zigmas Dranga - 
Mykolas Jonas. Apygardos veiklos pa
baiga - 1953 m. Paskutinis apygardos 
partizanas Justinas Balčius - Plutonas žuvo 
1957tn.

“Didžiosios kovos” apygardos veiklos 
pradžia - 1944 metai. Kaugonių kaime 
susirinkę Trakų ir Ukmergės partizanų bū
rių vadai apygardos vadu išrinko buv. 
policijos viršilą Joną Misiūną - Žaliąjį 
Velnią. Irioj pat KGB infiltravo savo agen
tus, kuriais Žaliasis Velnias pasitikėjo. 
Buvo įspėtas, bet neklausė ir nuvyko j 
žymaus KGB agento J. Markulio štabą 
Vilniuje. Žaliasis Velnias buvo panaudo
tas toliau, jo dėka KGB užmezgė ryšį su 
Pietų ir Rytų Lietuvos partizanų vadais, 
bandė sunaikinti ir Vakarų Lietuvos va
dovybę.

1948 - 1949 m. apygarda beveik su
naikinta. Po Žaliojo Velnio apygardai va
dovavo Alfonsas Morkūnas - Plienas. 
Žaliąjį Velnią MGB sušaudė.

Rytų Lietuvos (kalnų) srityje veikė 
“Vyčio” apygarda. Įsteigta 1944 m. Tauti
nio Fronto narių susirinkime vadu paskir
tas Itn. Juozas Krikštaponis. Jam žuvus, 
apygarda turėjo 4 vadus. 1953 m. žuvo 

Tai laikoma apygardos egzistavimo pa
baiga.

Rytų Lietuvos “Algimanto” apygarda 
įsteigta 1947 m., pakeičiant “Vytauto” 
apygardą, kuri smarkiai plito Utenos, Ro
kiškio, Zarasų, Švenčionių ir Svyrių aps
krityse. Pirmasis vadas - Antanas Slučka - 
Šarūnas, jam žuvus, vadovybę perėmė 
Antanas Starkus - Montė. 1949 -1950 m., 
po daugelio išdavysčių apygarda panai
kinta. Likučiai prisijungė prie “Vyčio” 
apygardos.

“Vytauto” apygardą įsteigė 1944 m. 
Zarasų apskrityje, veikė taip pat Švenčio
nių ir Utenos apskrityse. 1948 -1949 m. - 
viena aktyviausių apygardų kovoje su 
priešu. Pirmasis vadas - Jonas Kimštas - 
Žalgiris, paskutinis - Bronius Kalytis, Liu
tauras - Siaubas. MGB pagautas tapo smo
giku ir savo rankomis išžudė daug parti
zanų. Gyvena Vilniuje ir savo pavardę pa
keitė įViater. Apygarda sunaikinta 1953 m.

Vakarų Lietuvos (Jūros) “Kęstučio” 
apygarda įsteigta 1946 m. rudenį Raseinių, 
Tauragės, iš dalies Kauno ir Kėdainių bei 
Šiaulių apskrityse. Nuo 1948 m. duotas pa
vadinimas -Jungtinė Kęstučio apygarda. 
Apygardos junginiuose veikė Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) ir Lietuvių fronto 
žmonės. Pirmasis vadas - av. Itn. Juozas 
Kasperavičius - Visvydas, Angis. Jam žu
vus, vadovybę perėmė kpt. Jonas Žemaitis 
- Vytautas Tylius. Jam žuvus, dar buvo 4 
vadai. Vadui Povilui Morkūnui - Rimantui 
žuvus, aspygardos štabas nustojo egzistuo
ti Pavieniai partizanai kovojo iki 1958 m.

“Prisikėlimo” apygarda išsiplėtė tarp 
“Kęstučio” ir “Žemaičių” apygardų. Tai Vi
durio Lietuvos junginys, veikęs Dotnuvos, 
Tytuvėnų, Radviliškio, Šeduvos, Pakruojo, 
Šiaulių, Akmenės, Ariogalos ir Raseinių 
rajone. Gyvavo iki 1952 m. Iki 1962 m. 
veikė apygardos štabo narys Pranciškus 
Prūsaitis - Lapė. Jis išsaugojo apygardos 
archyvus. 1963 m. Lapė nuteistas ir su
šaudytas. Kapas nežinomas. Pirmasis apy
gardos vadas - Petras Bartkus - Žadgaila. 
Po jo-dar 3 vadai.

“Žemaičių” apygarda įsteigta 1946 m. 
pavasarį, praktiškai sudaryta iš Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) ir vanagų būrių. Teri
torija -Telšių, Kretingos, Mažeikių ir dalis 
Tauragės apskrities. MGB ataskaitose 
rodoma, kad iki 1953 m. pabaigos apygar
da iš esmės sunaikinta. Pirmasis vadas - 
kap. Jonas Semaška - Liepa. 1953 m. vasarą 
žuvo paskutinis vadas Vladas Montvydas - 
Žemaitis. 1956 m. Kretingos rajone pasku
tinis Žemaičių apygardos partizanas Pra
nas Končius - Adomas. Apygarda turėjo 5 
vadus.

Po apygardų aprašymų knygoje yra dar 
šie skyriai: Lietuvos partizanų uniforma ir 
ekipuotė, Lietuvos partizanų ginklai, po
grindinė spauda ir jos leidėjai, bunkeriai ir 
slėptuvės, žuvusiųjų niekinimas, išplėstinė 
asmenų rodyklė, knygos santrauka angliškai

Knygoje surinkta nuostabiai daug įdo
mių partizaniškų nuotraukų. Kadangi da
bar lietuviškoje spaudoje apie partizanus 
jau beveik nerašoma, tenka pagirti suda
rytojų Dalios Kuodytės, Eugenijaus Preikš- 
tenio ir Daliaus Žygelio, teksto autorių 
Dalios Kuodytės ir Jono Vaičenonio, daili
ninko Alvydo Ladygos ir redaktorės Rimos 
Dulkinienės pastangas.

UŽ LAISVĘ IR TĖVYNĘ. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Seimo leidykla. Vilnius, 2005.

Cikagoje siekia užmegzti ryšius su lie
tuvių bendruomenėmis kitose šalyse.

Norėtume keistis informacija apie 
svarbesnius įvykius lietuvių bendruome
nių gyvenime įvairiose šalyse. Muziejus 
kas ketvirtį leidžia žurnalą “The 
Lithuanian Museum Review,” kuriame 
spausdinamos žinios apie įvykius Lie
tuvoje, straipsniai įvairia su lietuvybe su
sijusia tematika, supažindinama su mu
ziejaus veikla, naujomis prekėmis mu
ziejaus parduotuvėje, kurias galime at
siųsti paštu. Kviečiame lietuvių ben
druomenes įvairiose šalyse bei atskirus 
asmenis tapti leidinio bendraautoriais. 
Su malonumu spausdinsime jūsų atsiųstą 
medžiagą. Muziejus siunčia šį žurnalą jo 
skaitytojams - 8500 šeimų.

Balzeko muziejus yra svarbus lietu
vybės puoselėjimo centras ne tik Čika
goje, bet ir visoje šalyje. Muziejaus bib
lioteka yra didžiausia už Lietuvos ribų, ja 
naudojasi įvairių sričių tyrinėtojai. Mu
ziejuje veikia Genealogijos skyrius, kuris 
talkina ieškant žinių apie protėvius. Vai
kų muziejuje visa šeima drauge gali su
sipažinti su Lietuvos istorija, lietuvių

Apdovanoti geriausi aktoriai ir spektaklis
(ELTA). Lietuvos teatrų vasaros sosti

nėje Druskininkuose baigėsi Lietuvos 
teatrų festivalis. Festivalio pabaigos pro
ga sausakimšoje “Nemuno” sanatorijos 
salėje buvo parodytas žaismingiausias O. 
Koršunovo teatro spektaklis “Vidurva
sario nakties sapnas” pagal Viljamą 
Šekspyrą. Iškilmingame festivalio pabai
gos vakare apdovanoti geriausių vyro ir 
moters vaidmenų atlikėjai, paskelbtas ir 
geriausias festivalio spektaklis.

Geriausiu festivalio aktoriumi pripa
žintas aktorius Evaldas Jaras už Stenlio 
Gardnerio vaidmenį spektaklyje “Meilė 
pagal grafiką”. Antrąją vietą užėmė ak
torius Tomas Kunčinas už Robio vaidmenį 
Alytaus miesto teatro spektaklyje “He
roinas”. Keliais balsais nuo jo atsilikęs 
aktorius Vaidotas Martinaitis liko trečioje 
vietoje už milicijos kapitono vaidmenį 
OKT spektaklyje “Vaidinant auką”.

Geriausio moters vaidmens atlikėjos 
pirmą vietą pelnė Klaipėdos dramos teatro 

“Dainos” choristai sugrįžta į 
Lietuvių Klubą

Nuo penktadienio, rugsėjo 8 dienos, “Dainos” choro repeticijos vyks naujajame Lie
tuvių Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown. Repeticijos prasidės 730 vai. vakaro.

“Dainos” choro Valdyba

Learn Lithuanian !
Lithuanian language classes are held for high school students 

(Y7 to Y1 B), Saturdays, H:3ūam - 10:30am 
Strathfield Girls’ High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-350-107

V  - . . . 1

AM Tadui Grinčeliui
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame žmoną Eugeniją ir artimuosius.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc. Parapijos Taryba

cija demonstruoja Lietuvos istorijos ir 
kultūros raidą nuo senovės iki šių dienų. 
Muziejuje veikia dailės galerija, nuolat 
organizuojamos Lietuvoje bei Amerikoje 
gyvenančių menininkų kūrybos parodos. 
Audiovizualinėje salėje vyksta naujų 
lietuvių filmų peržiūros. Žiūrovai gali 
pamatyti ir kino juostas tapusias Lietuvos 
kino istorija. Muziejuje vyksta daugybė kitų 
kultūrinių renginių, užsiėmimų, paskaitų.

Neseniai muziejuje buvo įkurtas Tarp
tautinis spaudos skyrius, kuriam vadovau
ti paskirta dr.Undinė Uogintaitė. Šio 
skyriaus tikslas užmegzti ir palaikyti ryšius 
su lietuvių bendruomenėmis pasaulyje, 
keistis informacija, rašyti apie svarbesnius 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ren
ginius, programas jūsų leidiniuose.

Tikimės Jūsų palankumo bei ben
dradarbiavimo. Pagarbiai,

Stanley Balzekas, Jr.
Muziejaus prezidentas 

Lietuvos garbės konsulas JAV 
6500 S. Pulaski Rd.

Chicago, IL 60629, U.S.A.
Tel.: 773-582-6500 Fax: 773-582-5133

e-mail: president@Iithuanianmuscum.org

aktorė Valentina Leonavičiūtė, spektaklyje 
“Viskas apie moteris” sukūrusi net penkis - 
Stelos, Olgos, mamos Marijos, Mimos ir 
Karolinos vaidmenis!. Anteąjąvietą.užėmė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
absolventė Ieva Stundžytė už Džuljetos 
vaidmenį “Keistuolių” teatro roko operoje 
“Meilė ir mirtis Veronoje”. Trečioji vieta 
atiteko Daliai Michelevičiūtei už praporš- 
čikės Liudos vaidmenį OKT spektaklyje 
“Vaidinant auką’.’_____________________

Geriausio spektaklio kategorijoje dau
giausia žiūrovų simpatijų pelnė Klaipėdos 
dramos teatro spektaklis “Viskas apie 
moteris”. Antrąją vietą geriausių spektak
lių nominacijoje užėmė Nacionalinio dra
mos teatro spektaklis “Meilė pagal grafiką” 
(rež. Adolfas Večerskis), trečią - OKT 
spektaklis “Vaidinant ariKą” (rež. Oskaras 
Koršunovas).

Šių metų Druskininkų teatrų festivalio 
Didžiojoje programoje buvo parodyta 
dvylika įvairių žanrų spektaklių. □

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5LIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudų!
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'' dirba naujose patalpose:
16-20 Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)
Darbo valandos:

Šeštadieniais, nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dienos
Elė Kains, Ph: (°2) 9782 0082.

PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine. 
maloniai kviečia nares ir svečius į mūsų tradicinę metinę 

Kugelinę 
kuri įvyks sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 1 vai. p.p.

I.j.vį., < 23 Laurina Avenue, Engadine.
- Kviečiame visus pasivaišinti skaniais pietumis, pasigrožėti gražia ‘ Sodybos’ 
aplinka, veiks loterija. SLMSGD Valdyba

AT .B Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, kad

Apylinkės Metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 1 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, Pettitt Park.
Per susirinkimą bus renkami du delegatai į Australijos Lietuvių 

Bendruomenės Krašto Tarybos XXX Suvažiavimą, kuris vyks Geelonge, per 
Lietuvių Dienas, š. m. gruodžio 28-30 dienomis.

Po susirinkimo -kavutė ir užkandžiai.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje amžinam 
poilsiui parsiduoda dvi vietos (3A ir 3B).

Skambinti Rimui Skeiviui tel.: 04 1857 8211

u inom jJ-aųdscapes, portraits, Bowers, figures, seascapes 
1 ’ in watercolour, pastel, oil and tempera
.l zriKjuuyiuJ’t ’' ’ r

Leeka’s 4 Studio
Sale

Prices range from $50. Perfect gifts for Christmas.
45 Hillcrest Ave., Greenacre (North of Rawson Road)

(Bus No. 485 and 486 runs from Strathfield or Bankstown stations) 
on Saturday 16th and Sunday 17th of September from 11 am to 5 pm. 
Bubbly and afternoon tea with bickies and pirozhki in her big garden under the oak 
tree will be provided. Bring your friends.
For further information please ring Leeka at 9796 8573 or 0410316916 
e-mail: leekaartist@optusnet.com.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory. 
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdicfion:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory.........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania...........
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė Nr.35, 2006.09.06, psl.8

DAINA VA
LITHUANIAN CLUS

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414

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

Apie tikslią Klubo atidarymo datą bus pranešta artimiausiuose “Mūsų 
Pastogės” numeriuose ir SBS lietuviškosios radijo valandėlės metu.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 2 vai. p.p. Geelongo lietuvių tautinių šokių 
grupė kviečia visus atvykti į

folkloro popietę,
Siįvį, “ji*. w Pettitt Park salėje (Geelongo Lietuvių Namuose).

jL«r Dainuos “Kaimas”, jaunimas pašoks, pamatysite įvairių 
tautinių rūbų parodą.
Įėjimas - $5.
Paremkite Geelongo jaunimą!

Jy—Taip pat bus: kava, pyragai, auksinės monetos auka, loterija.
Lauksime visų! Rengėjai

Ieškome kandidato į 2006/2007 metų Valdybą
Melbourno Lietuvių Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo25 

dieną, 1.30 vai. p.p. Kandidatų pareiškimai turi būti pristatyti Valdybai ne vėliau 
kaip rugpjūčio 25 dieną.

Pageidaujame, kad daugiau antros kartos lietuvių kilmės asmenų prisidėtų 
prie mūsų bendmomenei svarbaus darbo. Jaunimo įtaka yra labai svarbi Klubo 
išlaikymui.

Taip pat prašome ir pirmosios kartos atstovus, sugebančius dirbti visuome
ninį darbą, prisidėti prie Klubo administracijos. Be jūsų mes negalėsime apsie iti. 
Norėtume, kad ir kandidatai, kurie galbūt dar neįeis į formahj Valdybos narių 
skaičių, taip pat prisijungtų prie Valdybos darbų.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba
44 Errol Street, North Melbourne, 3051 VIC

info@lithuanianclub.com

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui!
Mielų skaitytojų žiniai pranešame, kad “Mūsų Pastogės” Redakcija jau persi

kėlė į nuolatines patalpas naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
“M.P.” Redakcijos ir Administracijos adresas pasilieka tas pats:
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Naujas Redakcijos telefono numeris: (02) 9782 0080.
Tačiau e-mail adresas kolkas lieka tas pats: mpastoge@bigpond.com
Kaip ir anksčiau, skelbimus ar skubias žinutes Redakcija turi gauti iki 10 vai. 

ryto pirmadieniais, nes po pietų laikraščio lapai persiunčiami spaustuvei.
“M.P.” Redakcija

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
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.Zelandįjoje 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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