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Pasaulio lietuvių sporto vadovų seminaro 
dalyviai (2006 m.)

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš dešinės stovi Sporto departamento generalinis direkto
rius Algirdas Raslanas, Marija Atkinson, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
generalinis direktorius Antanas Petrauskas. Antroje eilėje iš dešinės stovi Antanas 
Laukaitis (Sydney) ir paskutinėje eilėje viduryje Stasys Šutas (Geelong).

LIsjWvob įvykių -apžvalga

Lietuva nesunaudoja ES lėšų?

Susitikimai su 
partiją 

kritikavusiais 
nariais

Naujasis Darbo 
partijos vadovas 
Kęstutis Daukšys 
jau pradėjo susitiki
mus su partiją kri
tikavusiais nariais, 
o greitu laiku keti

na aptarti partijos veiklos prioritetus su 
partijos vadovybe.

K Daukšio teigimu, jo vadovaujama 
partija neatmeta galimybės tapti rimtu 
partneriu bet kuriai politinei jėgai Lie
tuvoje, kuri savo veikloje vadovausis vals
tybės interesais. „Partija yra nusiteikusi 
dirbti, o j komentarus apie Viktor Uspas- 
kich nenorėčiau leistis“. - sakė jis.

Jau anksčiau K. Daukšys yra pareiškęs, 
kad nežiūrint to, jog Generalinė proku
ratūra paskelbė tarptautinę V. Uspaskieh 
paiešką, buvęs partijos vadovas ir toliau 
išlieka jos narys. Pasak K. Daukšio, jam 
nežinoma teisininkų turima medžiaga, su
sijusi su V. Uspaskichu, todėlkolkas nėra 
būtinybės svarstyti buvusio Darbo parti
jos lyderio narystę joje.
Nusikaltėliai keičia veiklos profilį

Pusė tūkstančio Lietuvos gyventojų 
priklauso organizuotoms nusikaltėlių 
gaujoms. Kriminalinės policijos teigimu, 
organizuotos nusikalstamos grupuotės 
keičia veiklos profilį ir bendradarbiauja su 
daugiau nei 20-čia pasaulio valstybių 
nusikaltėliais, pranešė Lietuvos radijas.

Pasak pareigūnų, prieš kelerius metus 
grupuotės vertėsi turto prievartavimu ir 
automobilių vagystėmis, o pastaruoju me
tu didžiąją dalį veiklos sudaro prekyba 

narkotikais.
Už kyšius iš vairuotojų - į 

teisiamųjų suolą
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 

Klaipėdos valdybos pareigūnai baigė 
ikiteisminį tyrimą dėl kyšininkavimo bei 
pareigūno papirkimo. Į teisiamųjų suolą 
sės policijos pareigūnas, ėmęs kyšius iš 
vairuotojų bei šeši asmenys, juos siūlę, 
praneša Lietuvos radijas.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog 
birželio mėnesi Klaipėdoje, ties viena Vil
niaus plente esančia degaline, budėjęs 31 
metų uostamiesčio Viešosios policijos 
pareigūnas iš vairuotojų, kurie viršijo leis
tiną greitį, reikalaudavo mokėti kyšius. Pa
reigūnas vairuotojams žadėdavo, kad su
tikus, už šį pažeidimą jiems nebus surašyti 
administracinės teisės pažeidimo proto
kolai. Anot prokuratūros, nustatyta, jog per 
3 valandas pareigūnas, sustabdęs šešis 
vairuotojus, „uždirbo“ 270 litų bei 50 JAV 
dolerių. Su policininku j teisiamųjų suolą 
kartu sės ir greiti viršiję piliečiai, pakluse 
pareigūno reikalavimams „draugiškai su
sitarti“ ar patys jamsiūlę kyšį. Byla perduo
ta Klaipėdos apylinkės teismui. Artimiau
siu metu STT pareigūnai teismui perduos 
dar vieną panašią bylą.

Premjerui - naujas patarėjas
Ministro Pirmininko Gedimino Kir

kilo patarėju užsienio politikos ir nacio
nalinio saugumo klausimais pradėjo dirbti 
Mindaugas Jurkynas. Vilniaus universite
to Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojas.

Naujasis patarėjas tvirtina, kad dirb
damas Premjero komandoje stengsis tęsti 
pradėtus darbus ir įgyvendinti valstybės 
siekius tiek užsienio politikos, tiek na
cionalinio saugumo srityse. M. Jurkynas

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Euroko- 
misarė Dalia Gry
bauskaitė (žiūr. 
nuotr. dešinėje) tei
gia. jog kitų metų 
Europos Sąjungos 
(ES) biudžetas gali 
būti dosnus Lietuvai 
ir kitoms naujo
sioms šalims, tačiau 
reiškia susirūpinimą, jog Europos Komi
sija pastebi ženkli), kad šių šalių vyriau
sybėms gali pritrūkti sugebėjimo ir poli
tinės valios efektyviai panaudoti ES 
paramos lėšas.

Beveik 126 mlrd. eurų kitų metų ES 
biudžeto projektas pristatytas Europos 
Parlamento (EP) sesijoje Strasbūre. Iki 
gruodžio jį turi patvirtinti ne tik EP, bet ir 
visos šalys narės.

Lietuva kitąmet gali tikėtis daugiau nei 
4 mlrd. Lt paramos. Tačiau už biudžetą 
atsakinga eurokomisarė Dalia Grybaus
kaitė sako, jog pagal praėjusių metų struk
tūrinių fondų lėšų panaudojimą Lietuva 
jau nėra tarp pirmaujančių šalių, o persiu 
metų pirmi) pusmetį ne tik Lietuva, bet ir 
kitos naujosios šalys ES pinigų sugebėjo 
paimti gerokai mažiau, nei per tą patį lai
ką pernai. Pasak jos, neišnaudoti pinigai 
grįžta šalinis, kurios daugiausiai moka j 
biudžetą, t. y. ne naujosioms šalims.

Lietuvai iš viso iki 2013 m numatyta dau
giau nei 36 milijardai (!) litų paramos. Maž
daug pusė šios su mos bus skirta struktū ri- 
nių fondų projektams, ketvirtadalis-žemės 
ūkio ir bendrosioms kaimo reikmėms.

Tikslas - Lietuvos gyventojų gerovė
Kaip praneša ELTA. 2007-2009 metų 

valstybės biudžete pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas gyventojų gerovei didinti. 
Toki tikslą Vyriausybė nurodė, patvirtin
dama nutarimą “Dėl Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės strateginių tikslų”

Sudarant I ,R 2(X)7-2009 metų valstybės 
biudžetą ir rengiant atitinkamas programas, 
patvirtinti šeši prioritetiniai Vyriausybės 
strateginiai tikslai. Bus siekiama užtikrin
ti socialinę gerovę, kelti visų ūkio šakų 
našumą, plėtoti informacinę žinių visuo
menę, stiprinti valstybės valdymą ir savi
valdą, siekti, kad Lietuva greičiau taptų 
visateise Ekonominės ir pinigų sąjungos 
nare bei įsilietų i Šengeno erdvę, vykdyti 
koordinuotą užsienio politiką bei aktyviai

Kaip balsuotų?
Jei dabar vyktų Seimo rinkimai dau

giausia rinkėjų palaikytų Lietuvos social
demokratų partiją, kuriai dar neseniai 
vadovavo Algirdas Brazauskas. Už ją 
balsuotų 18% rinkimų teisę turinčių Lie
tuvos piliečių - 5% daugiau nei prieš mė
nesį. Tai parodė „Baltijos tyrimų“ rugpjūčio 
18-27 dienomis atlikta apklausa, kurios 
duomenis skelbia „Respublika“ ir ELTA.

Antroje vietoje pagal populiarumą - 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai). 
Už ją balsuotų 11 % rinkėjų.

Lietuvos Vy
riausybės darbą 
kritikavo ir euro- 
parlamentarė Mar- 
garita Starkevi
čiūtė (žiūr. nuotr. 
dešinėje). Ji tvirti
na. kad pagal Fi
nansų ministerijos 
duomenis. Lietuva įsisavino tik 17 % lė
šų. kurios jai buvo skirtos 2004-2006 me
lams. “Ypatingai blogai panaudojamos 
lėšos, skirtos Lietuvai aštrioms proble
moms spręsti: žmoniškųjų išteklių plėtra, 
mokymai, kaimo plėtra, žuvininkystė ir kl. 
Be abejo, dalis lėšų persikels ir jas bus 
galima įsisavinti per dvejus ateinančius 
metus, tačiau turimi duomenys rodo, kad 
padėtis bloga”. - teigė ji I .ieluvos radijui.

Pagal ją, kaltė krenta blogam adminis
travimui. “Lietuva paskelbia konkursą visai 
sumai, suplaukia didžiulis kiekis paraiš
kų. agentūros nesugeba paraiškų apdoro
ti, verslininkai negali laukti ir tokiu būdu 
daugelis Lietuvos organizacijų bei vers
lininkų buvo nuteikta prieš ES paramą”. - 
sako M. Starkevičiūtė.

lito tarpu Finansų ministerija aiškina 
kitaip. “Jeigu mes įvardijame 2004-2006 
m. periodą, tai susidaro įspūdis, kad tuos 
pinigus turime išleisti iki šių metų pa
baigos. taip, iki šiol išleidome 17% visos 
sumos, tačiau visus 100 % mes galime 
išleisti iki 2008-ųjų pabaigos”. - tvirtina 
ministerijos sekretorius R. Kriščiūnas.

Europos Sąjunga 2004-2006 metams 
Lietuvai skyrė daugiau kaip 4.1 mlrd. litų.

dalyvauti ES veikloje. Priimtu nutarimu 
taip pat paskirtos atitinkamos valstybinės 
institucijos, kurios bus atsakingos už šių 
tikslų įgyvendinimą. Jos turės teikti 
pasiūlymus, kaip jų sparčiau siekti.

Savo ruožtu, Prezidentas V. Adamkus 
kreipėsi j įmonių vadovus atsigręžti Į 
žmonių poreikius. Dalyvaudamas “Žinių 
ekonomikos forumo” rinkimų nugalėtojų 
apdovanojimo ceremonijoje, jis ragino, kad 
įmonės taptų tikrais pirmaujančiais šiuo
laikinio mokslo irnaujovit) centrais. “Esu 
įsitikinęs, kad administracinės naštos ma
žinimas, elektroninių paslaugų verslui ir 
piliečiams diegimas, švietimo ir mokslo 
sistemos bei mokestinės aplinkos geri
nimas turi tapti prioritetais”, - pabrėžė jis.

Trečioje vietoje - neseniai įsikūręs 
Auštrevičiaus Liberalų sąjūdis (7.5%), 
ketvirtoje - Paulausko Naujoji sąjunga 
(7.1%). ketvirtoje - Prunskienės Valstie
čių liaudininkų sąjunga (5.6%).

Penktoje vietoje - Pakso partija „Tvarka 
ir teisingumas” (liberaldemokratai) - 
5.2%. Šeštoje vietoje liko Darbo partija- 
4.7%, kurios populiarumas, atrodo, 
pastebimai krito todėl, kad jau yra pa
ieškomas Rusijon iškeliavęs jos įkūrėjas 
Viktor Uspaskieh. □
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rSS Trumpai iš visur
♦ Gaminant do
kumentinį filmą 
apie egzotinius 
jūros gyvūnus, 
rugsėjo 4 d. tragiš
kai žuvo 44 metų 
australas gamtos 
saugotojas Steve 
Irwin. Jis buvo iš
garsėjęs visame 
pasaulyje kaip as

muo, kuriam nebaisūs krokodilai ar nuo
dingos gyvatės. Jis žuvo Barjerinio Rifo 
saloje Koralų jūroje netoli Port Douglas, 
Queensland. Didžiulė raja (stingray) per
dūrė jo širdį su savo uodegos nuodingu 
peilio formos spygliu.
♦ Rugsėjo 6 d. per gaisrą Rusijos karo 
laivyno branduoliniame pavandeniniame 
laive žuvo du jūreiviai. Laivas buvo įmetęs 
inkarą prie Rybačij pusiasalio, netoli 
Suomijos vandenų.
♦ Rugsėjo 6 d. sttvo prakalboje apie kovą 
prieš tarptautinį terorizmą JAV prezidentas 
George W. Bush pirmą kartą oficialiai 
pareiškė, kad amerikiečių ČIA turi slaptus 
kalėjimus įvairiose pasaulio dalyse. Ka
lėjimai nebus uždaryti, nes tik su jų pagal
ba galima išgauti iš suimtųjų svarbią 
informaciją, sustabdant teroristų puoli
mus. Prezidentas davė eilę pavyzdžių iš 
netolimos praeities. Jis pabrėžė, kad JAV 
tardant nekankina.
♦ Rugsėjo 7 d. Izraelis galiausiai sustab
dė Libano blokadą iš oro ir jūros, gavęs 
Jungtinių Tautų užtikrinimą, kad J.T. pa
jėgos prižiūrės, jog Hezbollah nebūtų 
slapta apginkluojama iš užsienio įveža
mais ginklais.
♦ Rugsėjo 4 d. D. Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair pareiškė, kad jis 
pasitrauks iš užimamų pareigų kada nors 
per sekančius dvylika mėnesių. Nežiūrint

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
teigia, kad svarbiausi jo darbai bus susiję su 
euro įvedimu, Lietuvos transathintinių ry
šių gerinimu, konstruktyvios kaimynystės 
išlaikymu ginant nacionalinius interesus.

Taip pat kaip vieną prioritetų, jis įvar
dina ir aktyvios užsienio politikos išlai
kymą Rytų ir Vidurio Europoje, kur ku
riasi naujos demokratijos. Kalbėdamas apie 
nacionalinio saugumo sritį, M. Jurkynas tei
gia, kad pirmiausia stengsis įvertinti Lie
tuvai kylančius iššūkius. Jo nuomone, pri
valu tinkamai reaguoti į pareiškimus ar 
veiksmus, bet kadangi Lietuva yra maža 
valstybė, būtina stebėti, kas vyksta irvals- 
tybėse, kurios laikomos Lietuvos partne
rėmis, ir kartu su jomis spręsti kylančias 
problemas.

V. Uspaskich’ui grūmoja ir 
Rusijos cerkvė

(ELTA). Įtariamuoju dėl galimo pinigų 
plovimo paskelbtas ir Rusijos prašomas 
išduoti Lietuvai Maskvoje besislapstantis 
Viktor Uspaskich smūgių sulaukė ir iš Ru
sijos cerkvės vadovybės. Žurnalo “Ekstra” 
teigimu, Komijos Respublikos bei Syktyv- 
karo ir Vorkutos vyskupijos vadovybės 
tariasi, ką daryli su “Vikondos” koncerno 
statybininkų 2001 m. pastatyta pagrindine 
respublikos šventove - Šv. Stefano soboru. 
Jau anksčiau, ypač po atšiaurių žiemų ir 
lietingų vasarų, tikintieji nuogąstavo, jog 
vandens prisigėrusios sienos gali neatlaikyti 
11 tonų sveriančio centrinio soboro ku
polo. Atlikus statinio ekspertizę ir patikri
nus cerkvės statybos dokumentus, paaiškė
jo ne tik projektuotojų klaidos, bet ir staty
bininkų brokas. Apskaičiuota, jog, norint 
---------------------------------------------------------------- da,FJT4,BNS,LGmCir“BemanIinai”.
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vis didesnio spaudimo iš savo darbiečių 
partijos nepatenkintų narių jis atsisakė 
nurodyti tikslią savo atsistatydinimo datą.
♦ Rugsėjo 7 d. JAV mokslininkai žurna
le “Science” paskelbė, kad jie iššifravo 
žmogaus krūtų ir tiesiosios žarnos vėžio 
genetine sudėtį. Jie atpažinę beveik 200 
žmogaus genų, kurių mutacija veda prie 
vėžio ligos išsivystymo ir įgalina jos 
plitimą.
♦ Rugsėjo 8 d. automobilio katastrofoje 
Vakarinėje Australijoje žuvo 61 metų am
žiaus Peter Brock, vienas iš geriausių 
Australijos automobilių lenktynininkų. 
Žinomas kaip “King of the Mountain”, jis 
9 kartus laimėjo garsiąsias “Bathurst 1000” 
automobilių lenktynes, kasmet vykstan
čias Mount Panorama lenktynių lauke.
♦ Rugsėjo 8 d. Afganistane Taliban savi- 
žudys su automobiliu įsiveržė j JAV kari
nę vilkstinę ir susisprogdino, užmušdamas 
2 karius ir 14 civilių, sužeisdamas dar 29 
žmones. Tai įvyko penktadienį. Iki šiol 
Taliban vengdavo užpuolimų penktadie
niais, musulmonų šventą dieną.
♦ Rugsėjo 9 d. Taliban savižudys priėjo 
būk tai pasisveikinti prie iš savo įstaigos 
išeinančio Afganistano Paktia provincijos 
gubernatoriaus Hakim Taniwal ir susi
sprogdino. Žuvo gubernatorius, jo sūnė
nas ir jo asmens sargybinis. Hakim Taniwal 
ilgesnį laiką dirbo Australijoje kaip Mel
bourne universiteto lektorius. Jo šeima 
dar tebegyvena Melbourne.
♦ Rugsėjo 9 d. Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin per pietus savo rezidencijoje 
Novo - Ogarjovo netoli Maskvos pasakė 4 
valandų kalbą sukviestiems 50 užsienie
čių specialistų. Jis nusiskundė nuovargiu 
savo pareigose ir pareiškė, kad pasitrauks 
iš jų 2008 metais, pasibaigus jo kadencijai, 
nebandydamas pakeisti valstybės konsti
tucijos, kad galėtų dar kartą kandidatuoti.

ištaisyti šį broką reikės apie 680,000 rublių 
(apie 68,000 Lt). Laikinam cerkvės re
montui planuojama išleisti dar apie 
270,000 rublių. Cerkvės statybos fondo 
vadovybė dėl aptikto broko bandė su pre
tenzijomis kreiptis į statybininkus, tačiau 
neaptiko darbų priėmimo akto.

Įtartini mainai
Atgarsis apie įtartinus mainus Klai

pėdoje, kai Žemės ūkio ministerija su pri
vačia bendrove išmainė pastatą su vertin
gu žemės sklypu Nidos gatvėje į dešimt 
kartų mažesnes patalpas Naujojo uosto 
gatvėje, pasiekė ir teisėsaugą.

Sandorį tynisi Specialiųjų tyrimų tar
nyba nutarė medžiagą perduoti Gen. proku
ratūrai, kad ši apgintų viešąjį interesą. G. 
Kirkilo Vyriausybei šie mainai neatrodo 
visiškai skaidrūs. Neseniai Premjeras ži- 
niasklaidai pareiškė, kad Ministrų kabi
netas ketina peržiūrėtišiuos mainus, lito 
tarpu mainų iniciatorė žemės ūkio minis
trė Kazimira Prunskienė “Respublikai” tvir
tino, kad tokį žingsnį padaryti buvo būtina.

Pasitarimai su Opozicija
Valdantieji su opozicija pradeda dery

bas dėl parlamento komitetų vadovų. 
Valdančioji koalicija, turinti mažiau balsų 
nei visa Seimo opozicija, rengia planą, kuris 
leistų taikiai pasidalyti komitetų pirmi
ninkų ir vicepirmininkų pareigas. Už par
lamentinio darbo organizavimą atsakingas 
Seimo Pirm, pavaduotojas Česlovas Juršė
nas “Kauno dienai” yra sakęs, kad pir
miausia turi būti “sutvarkytos visų 15 ko
mitetų sudėtys pagal proporcinį atsto
vavimo principą”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Kaimynai irgi turi norų
Lietuvoje neblėsta tokios su Rusijos in

teresais susietos temos kaip “Mažeikių naf
tos” nuosavybė, naftos ir dujų tiekimas, Prez
idento Rolando Pakso atvejis, dabar su Viktor 
Uspaskich ’u ir Darbo partija suristi skanda
lai irti. Už tokių dalykų, sakoma, slepiasi ir 
slaptesnį rytų kaimyno siekiai. Prie šios 
valstybinį nerimų keliančios temos sugrįžo 
p ra f. Bronius Genzelis, 
kadaise vienas iš Sąjūdžio aktyvistų. Spausdi
name dalį jo straipsnio, tilpusią savaitraš
tyje “Atgimimas”. Red.

♦ * *
Kiekviena valstybė siekia daryti įtaką 

kitoms šalims, ypač savo kaimynėms. Tam 
naudojamos įvairiausios priemonės: nuo 
legalių iki nelegalių (nuo ekonominio šan
tažo iki kitų šalių viduje sau palankių 
struktūrų kūrimo). Tiio neturime nei ste
bėtis, nei piktintis, o ieškoti priešnuodžių. 
Signataras A.Endriukaitis, nuosekliai 
studijuodamas Rusijos spaudą, debatus 
Dūmoje, valstybės biudžetą, atkreipė dė
mesį, kad Rusijos lėšos, skiriamos specia
lių tarnybų veiklai užsienio šalyse, viršija 
karinį biudžetą.

Kiek iš jų skiriama įvairių atitinkamų 
organizacijų finansavimui Lietuvoje? Ru
sijos žiniasklaida ir politikų debatai at
skleidžia, kad ten neatsisakyta minties su
sigrąžinti Baltijos valstybes i savo globą, 
kalbama apie įvairių palankių Rusijai or
ganizacijų rėmimą. Vienas iš efektyviausių 
būdų apriboti valstybės nepriklausomybę 
- „pajungti” savo įtakon ekonomiką. Saky
sim, visa Lietuvos energetikos sistema (du
jos, nafta) tampa priklausoma nuo Rusijos 
vyriausybės kontroliuojamų kompanijų (jos 
kiekvienu momentu gali nutraukti arba pa
didinti kainas, taip sukelti šalyje ekonomi
nį chaosą). Šioje srityje gali daug nuveikti įta
kos agentai. Jais galima žaisti kaip kortomis.

Visų šalių žvalgybos steigia įvairias 
priedangos organizacijas (komercines fir
mas, visuomenines organizacijas, labdaros 
fondus ir t.t.), per kurias plečia savo įta
ką, reikalui esant destabilizuoja padėtį 
šalyse. Specialiųjų tarnybų tyrinėtojai, 
pagaliau ne vienas saugumietis savo me
muaruose rašo apie savo darbą priedan
gos organizacijose. Kadriniai saugumo ka
rininkai gali dirbti žurnalistais, verslinin
kais, diplomatais. Mūsų politiniame gyve
nime pasirodė keistos asmenybės (J.Bo- 
risov, L.Lolišvili, V.Uspaskich bei į visuo
menės akiratį dar nepatekę veikėjai). Jos 
negaili nei pinigų, nei patarimų mūsų 
politikams. Bet šitie „patarimai” baigiasi 
chaoso sukėlimu. Visų pirma kyla klausi
mas: iš kur milijonai? Negi atvykęs į Lietuvą

Lietuviai dirba daug
(BNS) Nors darbo užmokestis Lietuvoje 

yra bene kukliausias Europos Sąjungoje 
(ES), tačiau darbo valandų skaičius per 
metus- vienas didžiausių. Daugiausia va
landų per metus dirba Latvijos, Lietuvos. 
Estijos, Slovėnijos. Vengrijos ir Lenkijos 
gyventojai. Trumpiausiai dirba Prancūzi
jos, Danijos bei Vokietijos gyventojai, rašo 
dienraštis “Lietuvos rytas”.

Iš 15 senųjų ES narių tik Graikijos ir 
Airijos gyventojai dirba maždaug tiek pat, 
kiek ir Sąjungos naujokai. Airijos ekono
mika yra tarp sparčiausiai augančių - pa
gal bendrąjį vidaus produktą ši šalis užima 
antrąją vietą. Bet Graikijos ekonomika tarp 
ES,senbuvių yra priešpaskutinė:.

Ilgiausiai Europoje atostogauja darbuo
tojai Švedijoje - 33 d ienas per me tus. Trum
piausios atostogos - Kipre ir Slovėnijoje - 
vidutiniškai 20 dienų. Darbuotojai Austri
joje, Čekijoje, Suomijoje ir Prancūzijoje 
atostogauja 25 dienas per metus. Tuo tar= 

suvirintojas per porą metų gali sukaupti 
milijonus ir jais švaistytis?

Daug minčitj sukėlė J.Borisov’o elgesys. 
Juk jis suvaidino pagrindinį vaidmenį per 
R.Pakso apkaltą. Ne pilietybės suteikimas, 
o jo kategoriškas veržimasis į Prezidento 
patarėjus. Pasibaigus šiam aklui, horizonte 
pasirodė Darbo partija. Pirmieji jos simp
tomai - apsukrių verslininkų, vadovaujamų 
VI Jspaskich’o, veikla. Jie visuose I Jetuvos 
regionuose steigė savo padalinius. Juose 
susibūrė nemažai naujų milijonierių, daug 
jų turi verslo interesų Rusijoje. Vėliau jie 
tapo V.Uspaskieh’o atrama, kuriant UAB 
(= uždaros akcinės bendrovės) partiją. Jie 
pasisamdė gerus įvaizdžių kūrėjus, studi
javo žmonių interesus ir pasinaudojo tuo, 
kad nemažai Lietuvos gyventojų mąsto 
socialdemokratiškai, o Brazausko LSDP 
vadovybė savo rinkėjus nuvylė.

Išanalizavę internete duomenis apie 
svarbiausius tos partijos veikėjus, galime 
juos suskirstyti į kelias grupes. Pirmajai pri
klausytų buvę TSKP veikėjai, po LKP atsi
skyrimo nuo TSKP pabėgę į „krūmus” ir 
ten išlaukę „geresnių laikų”, antrajai pri
klausytų sovietiniais laikais vadinami spe
kuliantai, nuolat konfliktuojantys su to me
to teisėtvarka bei dar nesuspėję savo gy
venimo vietos surasti asmenys. Šias grupes 
vienija lengvo gyvenimo paieškos. Taip 
Lietuvos horizonte pasirodė be jokios ideo
logijos UAB (ar agentūrinė) Darbo partija, 
kurios vienintelis tikslas - prasibrauti į 
valdžią ir gauti iš jos dividendų.

Šantažas ir partnerių išdavystė - pa
grindinis Darbo partijos veiklos bruožas, 
atsiskleidęs griaunant savo koaliciją. Kiek
vienas koalicijos partneris, jeigu nėra suta
rimo su kitais, gali pasitraukti, bet tai da
roma prisilaikant tam tikrų principų, iš 
anksto jspėjant, vedant derybas, o neveikti 
iš pasalų.

Pajutęs pavojų, VUspaskichišnėrė ten, 
iškuratvyko. Iš Rusijospersavostatytinius 
ir toliau pagal visas konspiracijos taisykles 
vadovauja Darbo partijai. L.Graužinicnė 
nuolat keliauja į Rusiją. Ką ji ten aptaria su 
V.Uspaskich’u ir kokias instrukcijas gau
na, net Darbo partijos vadukai sakosi ne
žiną, bet jie ir toliau rodo savo prisirišimą 
prie V.Uspaskieh’o, o šis gąsdina, esą rašąs 
knygą, kurioje demaskuosiąs Lietuvos 
politikus, jos politinę sistemą. Čia išsijuo
sę veikia jo parankiniai, lenktyniaujantys 
savo mąstymo alogiškumu.

Išnykus „darbiečiams” iš politinio hori
zonto, atsiras jų pakaitalas. Taip Lietuvoje 
veikia destruktyvios jėgos: pasibaigus Pak
so skandalui, pasirodė V.Uspaskieh’o le
gionieriai. Kas toliau? Arba ir toliau lik
sime užhipnotizuoti, kaip tie pasakos triu
šiai, arba suprasime, kad visas problemas 
privalome spręsti patys ir patys esame 
atsakingi už savo krašto likimą. □ 

pu danai ir vokiečiai ilsisi savaite ilgiau.
Pasak LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovo, naujosiose ES narėse 
atlyginimaiyra kelis kartus mažesni nei ES 
senbuvėse, todėl visiškai suprantama, kad 
lietuviai nori užsidirbti daugiau, 'lito tarpu 
tose šalyse, kur gyvenimo lygis yra gerokai 
aukštesnis, darbuotojai gali sau leisti dau
giau ilsėtis. Šiuo metu ir Lietuvoje, ir ES 
vyksta diskusijos dėl leidimo dirbti dar 
daugiau valandų. Dabar jų skaičius ribo
jamas iki 48 valandų per savaitę. “Manau, 
kad ateityje, kai Lietuvoje pakils atlygini
mai, vidutinis darbo valandų skaičius tu
rėtų mažėti, kadangi žmonės pradės la
biau vertinti laisvalaikį”, - įsitikinęs minis
terijos atstovas.

Pagal pasaulinę statistiką, 2005 metais 
ilgiausiai pasaulyje dirbo Hongkongo gy
ventojai - kone 2,400 valandų per metus. 
Tuo tarpu Vilniaus gyventojai pernai dirbo 
1,833 valandas per metus. (pagal BNS)
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Bendruomenės baruose
National Trust - S.H. Erwin galerijoje

Sydney Atspaudų 45 m. jubiliejinė paroda
Isolda I’ožclaitė-Davis AM

Aukštai ant Observatory Hill, S.H. 
Erwin galerijoje The Rocks, maloniai nu
stebino tapytojų ir grafikų kūriniai. Parodų 
atidarė Vyresnysis kuratorius Australijos 
Prints, Drawings and Watercolours, 
Hendrik Kolcnbcrg, kuris šiltai atsiliepė 
apie emigrantų, ir ypatingai apie lietuvių 
Įnašą į grafikos atspaudu meną. Įdomu bu
vo vėl pamatyti Evos Kubbos, Vaclovo Rato 
ir Henriko Šalkausko ‘60-tųjų dekados 
grafikos kūrinius. Visi trys menininkai 
buvo Sydney Printmakers draugijos stei
giamieji nariai. Tad jų darbams nebuvo 
pagailėta gerai apšviestos sienos galerijo
je. Dar norėtųsi priminti, kad kiek vėliau 
prie lietuvių grafikų trijulės prisidėjo ir 
menininkas Algirdas Šimkūnas.

Peržvelgus katalogą teko perskaityti 
joje esantį įvadą. Curator of Australian 
Prints, Art Gallery of NSW. Anne Ryan 
pažymėjo, kad “The first Australia wide 
Graphic Art Exhibition, part sponsored 
by the Lithuanian Society of Sydney, was at 
the David Jones Art Gallery in Elizabeth 
Street from June 2 to July 1, 1960 and 
included 90 prints.” Deja, kuratorė nepa
minėjo Evos Kubbos, Vaclovo Rato ir

Iš kairės: Ramonu Ratas-Zakarevičienė su NSW Meno galerijos vyr. konservatorium Hendrik Kolcnlterg, kuris formaliai atidarė pa
rodą. Dešinėje - Henriko Šalkausko paveikslas “Fone visuomet saulė.

Du susirinkimai Adelaidėje
Viktoras Baltutis

Šaukiant visuotinius ar metinius susi
rinkimus organizacijos valdyba tikisi 
didesnio narių susidomėjimo jos veikla ir 
dalyvavimo susirinkime. Deja, šiandien 
organizacijų ir bendruomenės valdybų 
šaukiami susirinkimai sutraukia tik 
mažumą savo narių. Tenka tenkintis tais, 
kurie atvyksta, bet dauguma žmonių yra 
vyresnio amžiaus ir iš jų tikėtis naujų su
manymų ar idėjų ateičiai vargu ar galima. 
Be to, dauguma bendruomenės ir organi
zacijų narių nemoka nario mokesčio, nu
stoja lankyti lietuviškus renginius ir taip 
pamažu pasitraukia iš bendruomenės bei 
organizacijų gyvenimo. Narių skaičiui ma
žėjant, darosi sunkiau surasti kandidatų j 
valdybas ir tenka tiems patiems likti ir dirb
ti, kad išlaikyti organizacijos tęstinumą.

Adelaidėje š.m. rugpjūčio mėnesį įvy
ko du pagrindinių Adelaidės lietuvių orga
nizacijų susirinkimai.

Rugpjūčio 6 d. - Lietuvių Caritas Ine. 
ir Šv. Kazimiero parapijos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 36 nariai. Tai paskuti
niųjų dešimties metų “normalus” dalyvių 
skaičius, nežiūrint raginimų ir apeliacijų. 

, Vyresniosios kartos “jaunesnieji” dar vis tuvių kunigų stoka. Australijos lietuviai iš

Henriko Šalkausko tarp asociacijos stei
giamųjų narių-jiepateko į “...and many 
others” kategoriją.

Taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
“Australia - wide Graphic Exhibition” - 
tai buvo ta prasme, kad Australijos laikraš
čiuose ir žurnaluose kaip “Women's Weekly” 
grafikai buvo raginami per skelbimus joje 
dalyvauti. Be to ir patikslinti išsireiškimą 
“part sponsored by the Lithuanian Society...” 
- Lietuvių bendruomenė surinko pinigų 
prizams ir dr. Sophie Ambroza (Sofija Am- 
brozienė). paaukojo 500 svarų prizams - 
tais laikais labai didelė suma pinigų. Beje 
dr. S.Ambrozienė savo testamente paliko 
keturis Vaclovo Rato lino raižinius Art 
Gallery of NSW. Kaip žinia, galerijos di
rektorius Edmund Capon ir komitetas, 
vertindamas menininko kūrinius, priėmė 
dovaną ir tai patvirtino raštiškai.

Evos Kubbos “The Sudden Wings of 
Blue" (1962) yra abstraktaus ekspresioniz
mo paspalvintas linoraižinys. Kūrinio pa- 
grind inė juoda kompozicija yra pagyvinta 
švininiai melsvais ir pilkais atspalviais, 
kurie pagilina paveikslo perspektyvą. Art 
Gallery of NSW įsigijo Evos kūrinį (tiražas 
1 /25) tais pačiais metais.

Vaclovo Rato (1910-1973) yra net trys

nepasiduoda ir tęsia organizacijos veiklą 
dar kažko tikėdamiesi, vildamiesi kaž
kokio stebuklo.

Šv. Kazimiero parapijos ir Lietuvių 
Caritas Ine. pirmininkas V. Baltutis savo 
pranešime pabrėžė, kad tarybos pagrindi
nė pareiga sudaryti mūsų klebonui kiek 
įmanoma patogesnes gyvenimo ir darbo 
sąlygas jam atliekant pastoracinį darbą, o 
taip pat lietuviams katalikams galimybę 
pasimelsti lietuvių kalba. Pirmininkas pa
dėkojo Adelaidės Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos Valdybai ir jos narėms už 
kas sekmadienį ruošiamus pietus ir už 
glaudų bendradarbiavimą visoje parapi
jos veikloje. Finansinių metų eigoje turėta 
pajamų $43,545, o išlaidų - $ 60,809. Iš
laidos viršijo pajamas - $17,263. 2006 
finansinių metų pabaigoje kasos balan
sas - $ 300,792. Finansinė padėtis bloga; 
bendras Lietuvių Caritas Ine. turtas apie 
$1,800,000, bet veiklos sritis pamažu 
silpsta, ir jei jaunesnioji karta nesuras ke
lio į vyresniųjų sukurtą ir puoselėtą Lietu
vių Katalikų Centrą, jo veikla nusilps iki 
tokio taško, kad teks galvoti apie likvi
daciją.

Be to, didelį susirūpinimą kelia lie-

Nuotraukoje - trys lietuvių menininkų darbai (iš kairės: Vaclovo Rato “Darželis”, 1963; 
Evos Kuiliais “Staiga mėlyni sparnai, 1962; Henriko Šalkausko “Juodas uostas”, 1961). 
Priekyje stovi Vaclovo Rato duktė Ramona Ratas-Zakarevičienė.

atspaudai kurių tiražas labai mažas, bū
tent 1/10 ir net 1/5. “The Garden” (1963) 
gipsinio bloko atspaudas (plaster block 
print) juodas ant balto fono abstraktaus 
ekspresionizmo stiliuje. Art Gallery of 
NSW įsigijo 1/10.1990 metais.

“ The Journey” (1960) medžio raižinys 
(iškiliaspaudės grafikos technika) juodo 
tušo kompozicija ant balto fono. Stipriais 
štrichais menininkas pavaizdavo laivą per
spektyvoje. Manyčiau, kad tai galėtų būti į 
jūrą išplaukiantis žvejys, arba gal scena iš 
“Jūratės ir Kastyčio” legendos. Art Gallery 
of NSW įsigijo 1/10.1960 metais,

“Fragment in Space” (1966) nepa

savo tarpo kol kas nesulaukia naujų ku
nigų. nors yra iš Australijos lietuvių tarpo 
įšventintų, bet jie nesidomi lietuvių 
parapijos veikla ir gyvenimu. Melbournui 
pavyko atsikviesti lietuvį kunigą iš Lie
tuvos, kuris irgi yra tik tam tikram laikui. 
Sydnėjaus lietuviai jau kelinti metai yra 
be lietuvio kunigo, Australijoje lankantis. 

prastai įspūdingas raižinys (collograph) 
juodas tušas ant dramblio kaulo spalvinio 
fono. 1/5 atspaudą įsigijo National Gallery 
of NSW 1967 metais. '

Henriko Šalkausko ( 1925 - 1979) trys 
atspaudai giliai įsirėžė atmintin. “Black 
Harbour” (1961) linoraižinys yra juoda 
kompozicija ant dramblio kaulo spalvi
nio fono. Stipri ir darni kompozicija. Pa
veikslą Henrikas dovanojo Art Gallery of 
NSW 1961 metais. “Behind is always the 
Sun” (1962) juoda kompozicija pagyvinta 
geltonais ir pilkšvai melsvais akcentais. 
Paveikslas trykšte tiykšta optimizmu. Art 
Gallery of NSW Įsigijo 1/20 atspaudą 
1962 metais. Trečiasis paveikslas yra 
1 lenriko raudonasis malūnas “Windmill” 
(1958) raudonai paspalvintas linoraiži
nys. Labai įspūdingas kūrinys, kurio at
spaudą 3/20 Art Gallery of NSW įsigijo 60- 
tųjų metų dekadoje.

Reikėtų pastebėti, kad Art Gallery of 
NSW įsigydavo pirmąjį atspaudą, kai tik 
atsirasdavo proga. Kai atspaudų tiražas 
labai mažas, pirmieji atspaudai yra, matyt, 
vertingesni.

Antroji išvada, kuri peršasiyra tai, kad 
aukščiau minėti kūriniai buvo aukšto 
meninio lygio ir kad jie tinkamai papildė 
galerijosjsolckciją.,.

O trečioji išvada yra. kad tokie trys aukš
to lygio grafikai vis dar nėra tinkamai 
pripažinti “Sydney Printmakers” interne
to svetainėse. Tegalime pasiguosti, kad 
lietuviškasis SLIC bent kiek atitaiso šią 
padėtį. Q 

išeivijos lietuvių sielovados vadui monsr. 
Edmundui Putrimui, buvo jo paklausta, 
ar yra kokia nors galimybė sulaukti iš 
Lietuvos ar kitur lietuvių kunigų? Atsa
kymas buvo “ne”.

Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero
Nukcltaį 7 psL

Mūsų Pastogė Ni.36, 2006.09.13, psl. 3 i ?, ,

3



Į Lietuva iš arti
Naujieji emigrantai - grįžta ar ne?

Giedrė Balčiūtė, “Klaipėda”

Į Lietuvą šiemet grįžo kur kas daugiau 
užsienyje uždarbiavusių nei pernai. Dalis 
emigrantų j tėvynę grįžta tik trumpam. 
Jie j Lietuvą parvažiuoja aplankyti artimų
jų bei įsigyti nekilnojamojo turto. Sutvar
kę reikalus, šie žmonės vėl išvyksta už
darbiauti. Tačiau ne visi džiaugiasi emig
racija. Kai kurie iš užsienio parsiveža tik 
skolas ir slogius įspūdžius.

Skiriasi požiūris
Į Airiją išvykę uždarbiauti klaipėdie

čiai Daiva ir Valdas šią savaitę grįžo į tė
vynę. Lietuvoje jie neužsibus. Susitvarkę 
reikalus ir aplankę artimuosius, sutuokti
niai skubės atgal j Airiją. Daiva sakė, kad 
daugelis emigravusiųjų j tėvynę grįžta tik 
trumpam. Net ir nusprendę grįžti visam 
laikui, po keleto mėnesių, praleistų Lie
tuvoje, persigalvoja ir skuba atgal į Airi ją.

„Žmonės parvažiuoja į Lietuvą, tikė
damiesi, kad gyvenimo sąlygos čia page
rėjo. Bet grįžę nusivilia, nes čia - mažesni 
atlyginimai. Prastesnis ir mūsų darbdavių 
požiūris į žmones, ir gyvenimo sąlygos“, - 
vardijo Daiva ir pridūrė, kad Airijoje žmo
nės dirba nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 
Padirbusiems ilgiau nei priklauso mo
kama už išdirbtus viršvalandžius. Už dar
bą šeštadienį mokama dvigubai, o už 
sekmadienį- trigubaidaugiau.

Uždarbis Airijoje taip pat kur kas di
desnis. Daiva teigė, kadpersavaite galima 
užsidirbti nuo 320 iki 800 eurų. Daugiau
siai uždirba statybininkai ir vairuotojai. 
Darbdavių požiūris j lietuvius itin palan
kus. „Jei nors vienas lietuvis padirba ben
drovėje, paprastai kitų emigrantų darbda
viai nebesamdo - tik lietuvius“, - teigė pa
šnekovė. Tačiau šie nebenori dirbti bet 
kokio darbo, renkasi tik geresnius. Braš
kių ir grybų mūsų tautiečiai Airijoje ne
betenka - šį darbą perleido emigrantams 
iš Ukrainos.

Išgyventų iš pašaipi;,
Kainos, pasak emigravusios klaipė

dietės, Airijoje nėra didelės. Daugiausiai 
tenka skirti nuomai. Kalbinta sutuoktinių 
pora nuomojasi namą, už kurio nuomą per 
mėnesį sumoka po 600 eurų. Kadangi 
nuoma yra brangi, lietuviai ima paskolas 
ir Airijoje perka nekilnojamąjį turtą. 
Maistui per mėnesį užtenka 50-100 eurų. 
Drabužiai ir kitos prekės kainuoja paly
ginti nebrangiai. Visos medicinos paslau
gos - nemokamos.

Pasaulio jaunimas mokosi lietuvių kalbos
Vytauto Didžiojo universiteto Regio- 

nistikos katedra jau keletą metų orga
nizuoja intensyvius Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursus. Šiais metais jie 
prasidėjo liepos 25 dieną ir tęsėsi keturias 
savaites. Rcgionistikos katedros vedėja. 
Lietuvių kalbos ir kultūros kursų vadovė 
doc. dr. Ineta Savickienė džiaugiasi, kad 
šiais metais buvo sulaukta išskirtinio dė
mesio: atvyko daugiau kaip šešiasdešimt 
norinčiųjų išmokti lietuvių kalbos iš 31 
pasaulio šalies.

Mūsų krašto kalba ir kultūra yra pa
traukli ne tik kaimyninių šalių - Latvijos, 
Lenkijos, Estijos - jaunimui, bet ir tolesnių 
šalių žmonėms. Mokytis lietuvių kalbos 
atvyko vokiečiai, lenkai, belgai, anglai, 
olandai, austrai, suomiai, prancūzai. Ma
loniai praleisti vieną mėnesį vasaros kur
suose norėjo ir graikai, vengrai, italai, če
kai, norvegai, ispanai, šveicarai, portuga
lai. Šiais metais sulaukėme svečių net iš 
tolimosios Japonijos, Pietų Korėjos. Kini-
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Daiva sakė, kad Airijoje ir socialinės 
garantijos didesnės. Pavyzdžiui, vieniša 
motina su vaiku Airijoje gali ir nedirbti, 
nes jai mokamos pašalpos užtenka ir už
simokėti už nuomą, ir pragyvenimui. Pasak 
jos, Airijoje galima pragyventi per daug 
netaupant. Pinigų lieka ir linksmybėms.

Tautiečius reketuoja
Tačiau Airija ne visi emigrantai taip 

susižavi. Kai kurie ne tik parvažiuoja be 
cento, bet apskritai džiaugiasi sugrįžę. 
Klaipėdos universiteto studentė Jolita iš 
Airijos parskubėjo po mėnesio, nes išsi
gando aplinkui gyvenančių lietuvių agre
sijos. „Lietuviai dažnai privalo atiduoti 
uždarbį tautiečiams, kurie įsiveržia į namus 
ir pagrasina „išvežti į kalnus“. Šis posakis 
reiškia, kad neįvykdęs nurodymų gyvas 
neliksi“, - pasakojo Jolita. Jai pačiai ne 
kartą yra tekę slėptis laukuose, kad nesu
rastų naktį atvažiavę ginkluoti lietuviai. 
Vietinė policija į emigrantų konfliktus 
nesikiša ir nereaguoja j iškvietimus, todėl 
lietuviai negali jaustis visiškai saugūs.

Į Graikiją - ne apelsinų
Norintys užsidirbti pietų šalyse turėtų 

gerai pasverti savo galimybes. Net ir labai 
gerai mokant anglų kalbą, Graikijoje dar
bą susirasti beveik neįmanoma. Pas drau
gą šioje šalyje pasisvečiavusi Milda teigė, 
kad merginos čia atvažiuoja tikrai ne 
apelsinų skinti. „Lietuvaitės labai vertina
mos kaip striptizo šokėjos arba prostitu
tės“, - pasakojo Milda. Patys graikai, anot 
Mildos, neturėjo problemų ir nesuprato, 
kas yra nusikalstamumas, kol nepradėjo 
plūsti rusai ir lenkai, kartu atsiveždami 
jaunų,patiklių lietuvaičių.

Bet Kipro saloje padavė ja dirbanti Vai
da R. yra kitos nuomonės. Mergina tvirti
no, kad nepažįsta nė vienos lietuvaitės, ku
ri dirbtų prostitute ar kabareto šokėja. 
„Tai tik mitas apie pietų šalis“, - sakė ji. 
Kurortiniuose miestuose visi kalba angliš
kai, todėl nebūtina mokėtivietinių gyven
tojų kalbos, kad gautum gerai mokamą 
darbą. Jos nuomone. Kipre galima užsi
dirbti kelis kartus daugiau nei Anglijoje 
ar Airijoje. „Padirbus 7 mėnesius jau gali
ma nusipirkti ir butą, ir mašiną“, - tikino ji.

Išleis tik geriausius
Į užsienį vasarą padirbėti plūsta ir ne

mažai studentų. Tačiau kasmet jų skaičius 
mažėja. Klaipėdos universiteto darbuoto
ja Aušrinė B. sakė, kad po vasaros nebe
grįžtančių j mokslus studentų beveik nėra. 
2005 metais tokių buvo tik vienas. Pernai 

jos, JAV, Kanados, Brazilijos, Australijos.
Kiekvieną vasarą VDU organizuojami 

įvairių lygių - pradedančiųjų, viduriniojo, 
pažengusiųjų - kursai. Studentai turtina 
žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramati
kos, dalyvauja diskusijose, daug sužino 
apie savitą mūsų krašto kultūrą, litera
tūrą, meną, istoriją ir politiką.

Per tą mėnesį studentai aplankė is
torines Kauno vietas, muziejus, savaitga
liais keliavo į Vilnių, Trakus, pajūrį, ma
žąją Lietuvos Šveicariją - Anykščius ir ki
tas vietas. Pasilinksminti galėjo tarptau
tiniuose vakarėliuose su tradicinėmis 
įvairių kraštų dainomis, šokiais ir valgiais, 
jėgas išmėgino sportinėse varžybose.

VDU Rcgionistikos katedros organi
zuojami Lietuvių kalbos ir kultūros va
saros kursai - tai puiki proga pažinti, 
bendrauti ir būti kartu su žmonėmis iš viso 
pasaulio.

Informaciją teikia:
Žydrūnė Žemaitytė 

‘ VDU Regionistikos katedros referentė 

į užsienį buvo išvykę 23 Gamtos ir ma
tematikos fakulteto studentai, o šiemet - 
13. Humanitarinių mokslų fakulteto stu
dentų, kurie išvyko uždarbiauti į užsienį, 
šiemet taip pat buvo mažiau nei pernai. 
Fakulteto dekanato duomenimis, šiemet 
išvyko 19 studentų.

Norintys išvykti užsidirbtistudentai tu
ri išsilaikyti išankstinę sesiją ir į universi
tetus grįžta tik spalį. Universiteto darbuo
tojai pastebėjo, kad dėl užsitęsusių darbų 
nukenčia studijų kokybė. Todėl nuo kitų 
metų laikyti išankstinę sesiją ir išvažiuoti 
galės tik tie studentai, kurių akademinis 
vidurkis bus ne mažesnis nei 8 taškai iš 10.

Tikisi sugrįžti
Užsienyje uždirbtus pinigus lietuviai 

dažniausiai leidžia Lietuvoje, pirkdami 
automobilius ir nekilnojamąjį turtą. Nekil
nojamojo turto agentė Vilija B. pasakojo, 
kad apie 20-30 % butų ir sklypų pirkėjų 
yra tie, kurie pinigus užsidirbo užsienyje. 
„Grįžę emigrantai vienodai noriai perka 
ir sklypus, ir butus. Sklypus dažniausiai 
perka tie. kurie iš užsienio grįžta trumpam, 
investuoja pinigus ir vėl važiuoja uždar
biauti. Pirkti sklypus uždarbiautojams 
verta, nes už juos nereikia mokėti mokes
čių“, - pasakojo agentė.

Nusipirkę butus emigrantai dažniausiai 
juos išnuomoja. Ne vienas nekilnojamojo 
turto agentas patvirtino, kad iš užsienio 
grįžę uždarbiautojai žvalgosi tik itin gerų 
visiškai naujuose namuose esančių butų.

Keliuose žūti galėtų mažiau
Ironiškai galima sakyti, kad dalis 

lietuvių nenuilstamai stengiasi, kad tik 
Lietuva neprarastų lyderės pozicijų. 
Avaringumas Lietuvoje didžiausias, pir
maujame ir pagal avarijose žūvančiųjų 
skaičių. Mūsų keliuose sustabdami tokie 
girti vairuotojai, kurie normaliame pa
saulyje jau du kartus turėtų būti mirę, na, o 
apie mūsų vairuotojų nekultūringumą 
Vakaruose sklinda tiesiog legendos. Be 
to, Lietuvoje eismo įvykių metu padaryti 
nuostoliai kasmet siekia apie pusantro 
milijardo litų, o tai yra maždaug 3% Lie
tuvos bendrojo vidaus produkto. Tuo tar
pu Europos Sąjungos šalyse šie nuosto
liai sudaro 1-2 %.

Kone kas savaitę pas mus be emocijų 
pranešama: “Praėjusią savaitę užregis
truotos 135 avarijos, jų metu 15 žmonių 
žuvo”. Tai Lietuvoje tapo norma. Po va
dinamųjų ilgųjų savaitgalių žuvusiųjų 
skaičius siekia 20, o sužeistųjų - 200. Štai 
neseniai per vieną avariją Plungės rajone 
žuvo šeši žmonės ir trys buvo sužeisti. 
Avarija įvyko, kai visureigio “Kia Sorento” 
vairuotojas sankryžoje nepraleido leng
vojo automobilio “Renault Espace”. Su
sidūrimo smūgis buvo toks stiprus, kad 
abu automobiliai nuriedėjo nuo kelio ir 
vertėsi.

Taigi, kodėl nesaugumas mūsų šalies 
keliuose bei gatvėse vienas didžiausių 
Europoje? Ir ką reikėtų daryti, kad vaizdas 
nors iš lėto imtų šviesėti. - apie tai “Veido” 
analizė.

Iš esmės anarchiją keliuose lemia dau
gelis priežasčių, visos jos žinomos ir pa
prastos: nekultūringas vairavimas, vairuo
tojų chamizmas, taisyklių ignoravimas, 
neatsargumas, atsakomybės stoka, seni 
automobiliai, policijos konimpuotumas ir 
“ypatingų” vairuotojų nebaudžiamumas.

Taisyti padėtį mūsų kalbinti ekspertai 
siūlo pradėti nuo elementarių priemonių, 
kurios jau išbandytos ir pasiteisino kitose 
šalyse. “Tarkime, Vakari) Europoje normalu 
skųsti vairuotojus chuliganus ir prasižen
gėlius. Nors kai kuriems lietuviams tai 
atrodo labai žema, būtent tokį elgesį rei
kėtų labai skatinti. Pavyzdžiui, Vokietijos 
keliuose ėmus daryti ką nors neleistina, 
policija apie išsišokėlius sužino per porą 

Dažniausiai perka trijų arba trijų kambarių 
su priedu butus. Nors ir ne vienas į užsienį 
išvyksta uždarbiauti ilgam, čia turėto 
nekilnojamojo turto neskuba parduoti. 
Agentai teigia, kad visi emigrantai tikisi 
kada nors sugrįžti.

Grįžta praktiškesni
Užsienyje uždirbti pinigai noriai lei

džiami ir automobiliams. Tačiau, skirtingai 
nei pinigus uždirbusieji Lietuvoje, grįžę 
emigrantai perka ne dideles ir prabangias 
mašinas, bet mažučius miesto tipo auto
mobilius, kurių išlaikymas pigesnis. „Grį
žę iš I talijos, kur populiarūs nedideli auto
mobiliai, ir čia perka mažas mašinas, pvz. 
„Toyota Yaris“. Grįžusieji iš Didž. Britani
jos dažniau dairosi į vidutinės klasės au
tomobilius. Tačiau į dideles mašinas emig
rantai nesižvalgo“, - sakė vienas automobi
lių prekybininkas ir pridūrė, kad pagyvenę 
užsienyje žmonės nustojo žvalgytis padė
vėtų automobilių ir perka tik visiškai nau
jus, nes juos išlaikyti pigiau.

Tačiau kitas automobilių pardavėjas 
pastebėjo, kad grįžusieji iš užsienio mažiau 
žiūri j automobilio kainą ir gali sau leisti 
įsigyti brangesnes mašinas. Ne vienas emig
rantas grįžta į Lietuvą vien tam, kad įsigytų 
automobilį kuriuo važinės ten, kur uždar
biauja, nes pas mus tiek mašinos, tiek drau
dimas-pigesni.

(Red. pastaba: Reportaže minimo euro 
kursas dabar yra toks: 1 euras = 3.45 litų 
arba 1.68 austrai, dol.) □ 

minučių, nes ją informuoja kiti vairuoto
jai. lai labai drausminanti priemonė”, - 
mano vienas ekspertas.

Kita saugumo didinimo priemonė taip 
pat paprasta - skatinti ir versti važiuoti 
prisisegus saugos diržais, o motociklinin
kus - su šalmais, nes šios elementarios 
taisyklės Lietuvoje vis dažniau ignoruo
jamos. Pasak Lietuvos policijos atstovo, 
šių metų birželio - liepos mėnesiais žuvo 
per šimtą automobilių vairuotojų ir ke
leivių. “Nepatikėsite, tik penkiolika iš jų 
buvo prisisegę saugos diržais (Skandina
vijos kraštuose saugos diržus segasi 90% 
vairuotojų ir keleivių). Be to, minėtu lai
kotarpiu žuvo keturiolika motociklais 
važiavusių asmenų, iš jų tik keturi dėvėjo 
saugos šalmus. Daugeliu atvejų, jeigu 
nukentėjusieji būtų naudoję saugos dir
žus (šalmus), eismo įvykių padariniai ga
lėjo būti ne tokie skaudūs,žuvusiųjų būtų 
tikrai mažiau”, - įsitikinęs policijos atstovas.

O dabar-vėliausia statistika:
2005 m. pirmasis 2006 m. pirmasis 

pusmetis pusmetis
Eismo įvykių: 

2810 2891
Jų melu: 

žuvo 292 308
sužeista 3468 3624
Susidurta 818 1002
Užvažiuota 
ant pėsčiojo 989 922
Apvirsta 285 309

Žuvo: 
pėsčiųjų 91 84
vairuotojų 96 97
keleivių 74 90
dviratininkų 28 30

Įvykių dėl 
vairuotojų kaltės 2076 2167
Įvykių dėl neblaivių 
vairuotojų kaltės 373 347
Įvykių dėl neturinčių 
teisės vairuoti asmenų 
kaltės 231 243
Įvykių dėlpėsčiųjų 
kaltės 502 454
Įvykių, per kuriuos 
nukentėjo vaikai 655 610
Šaltinis: Lietuvos policijos eismo priežiūros
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IsRedakcijos pašto
Besisvečiuojant Lietuvoje

Palikome Sydnėjų šeštadienį, liepos 8 
dieną, ir nusileidome Vilniuje sekmadie
nį. Kaip arti Lietuva dabar. Atskridome 
per 23 valandas. Pasitiko giminaitis 
Virgilijus su nuosavu taksi. Paliekame 
Vilnių, užkimštą tūkstančiais mašinų, ir 
išvažiuojame j autostradą. Pasakiškai ža
lia Lietuva. Privažiuojame Kauną ir išsu
kame iš autostrados.

Pora kilometrų už Kauno privažiuo
jame naują apsipirkimo centrą “MEČIA”. 
Tai - pusė miestelio po stogu. Viduje yra 
visko - nuo adatos iki dramblio. Pardavė
jos sėdi prie kompiuterių, kurie atpažįsta 
pasirinktas prekes ir išmeta kvituką. Mer
ginos padėkoja, kad perki. Tai ne buvusi 
sovietų Lietuva. I .atike - didžiulė mašinų 
stovėjimo aikštelė, pilna mašinų. Daugu
ma mašinų yra “Mercedes”, “BMW”, 
“Audi” ir t.l. Kur kas daugiau negu Syd- 
nėjaus keliuose.

Parvažiuojame j Lukšius pas seserį, kan
kinamą ligų. Sesuo privirus, prikepus kal
nus maisto. Pyksta, kad mes tiek mažai 
tcvalgome.

Prasideda gyvenimas Lietuvoje. Visi čia 
ratuoti. Prie reto namo nestovi mašina. 
Vaikai laksto ant motocikliukų. Tik mo
terys anksti rytą su kaniukėmis, pritaisy
tomis prie dviračių, važiuoja j laukus melž
ti karvių. Dauguma jų jau senyvo amžiaus. 
Ką veikia vyrai, nesužinojau. Ką gi, visi 
važinėja mašinomis, tai kaip čia “ameri
konas” vaikščios pėsčias. Nusipirkome 
“VW Golf" už gero dviračio kainą Austra
lijoje ir... pasidariau lygus su visais, kad ir 
ne su “BMW”. Lietuvoje reikia važiuoti 
kita kelio puse nei Australijoje.

Liepos 15 d. Lukšiuose pamaldomis 
paminėjome mūsų šeimos mirusius ir 
švogerio Juozo Gumausko metines. Po 
pamaldų pietūs buvo moderniai įrengto
je svetainėje. Puikus maistas ir aptarna
vimas. Nieko sovietiško nesimato net 
šiame užkampio miestelyje.

Liepos 16 d. važiuojame į Jurbarką 
perrašyti mašinos registraciją.T’irmadienis 
- ne darbo diena. Tai patraukiame pane
mune link Kauno. Pakeliui - istorinė 
Raudonės pilis, Seredžius, kur pradėjau 
valgyti kareivišką košę. Vilkijoje aplankė
me švogerio seserį. Vilkijoje jau veikia 
šiaip taip sulipdytas keltas į Suvalkiją. 
Dieve apsaugok dar kartą tokiu keliu 
“varyti” mano golfiuką.

Liepos 20 d. 13 vai. nuėjome į Migra
cijos departamento pasų skyrių Vilniuje. 
Pateikiau Garbės generalinio konsulo 
Sydnėjujc Viktoro Šliterio rūpestingai 
užpildytas ir patvirtintas formas dėl žmo
nos Lėtos Lietuvos paso. Paviršutiniškai 
pavarčiusi formas, darbuotoja sako: “Nėra 
pilietybės prašymo. Eikite į į kitą rašti
ne”. Įeiname, pilnas laukiamasis rusiškai 
kalbančių. Paduoda tuščią formą. Sakau.

Mirusiųjų minėjimas Dauglaukio Evangelikų kapuose. Kalbą sako Antanas Kramiiius.

Prie prel. Petro Butkaus kapo Nemakščių 
šventoriuje. Kairėje Lėta Kramilienė 
(Sydney). Dešinėje kan. Petras Linkevičius, 

kad tokią formą aš jau turiu užpildytą 
rašoma mašinėle. Forma ta pati, tik jau 
atspausdinta kompiuteriu. “Konsulas turi 
turėti naujas formas”, - atsakė ir paliko 
mus laukti. Jau 16 vai. iš raštinės išėjo 
moteris ir sako: “tai jūs dar čia”. Viduje 
jauna moteris varto formas. Užkliūva pir
moji - prašymas pasui. “Šitą formą mes 
pildome ir pasirašome, o ne Šliteris”. 
Prieina prie Lėtos motinos gimimo met
rikų. “Matai, gimusi 1917 metais, Lietuvos 
tada dar nebuvo. Reikia įrodymo, kokia jos 
pilietybė”. Klausiu, kur visa tai rasti? Pa
sakė kreiptis į Archyvą. Išeidamas pasa
kiau, ką apie juos galvojau. Rusakalbius 
glamonėja, o mums, atvažiavusiems tūks
tančius kilometrų, reikia tiek daug vargti. 
Pasiunčiau skundą Prezidentui, Vidaus rei
kalų ministrui. Išeivijos ir tautinių mažumų 
departamento direktoriui bei PLB pirm. 
Gabrieliui Žemkalniui. Atsakė raštu Pre
zidento raštinė ir Antanas Petrauskas.

Liepos 25 d. aplankėme Druskininkus, 
Kalvariją, Pilviškius, Lukšius. Liepos 26 d. 
persikėlėme j Taurage, aplankėme syd- 
nėjiškės Bronės Ropienės seserį. Čia 
Bronės laukia gražus butas.

1 jepos 30 d. Dauglaukio evangelikų 
kapinėse mirusių atminimas. Pasveikinau 
juos, kad taip jautriai iršventai mini savo 
mirusius. Tauragėje yra didelė evangeli
kų bendruomenė.

Rugpjūčio 5 d. Nemakščiuose aplan
kėme a.a. prelato Petro Butkaus kapą. 
Pasimeldėme prie jo kartu su nauju kle
bonu kan. Petru Linkevičiumi.

Iš Nemakščių nuvažiavome j Ariogalą, 
kur šešioliktą kartą “Su Lietuva širdy” 
suvažiavę buvo Lietuvos tremtiniai ir 
politiniai kaliniai. Šv. Mišias atnašavo bu
vęs kalinys arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius. Nesimatė Vyriausy-

DAINA

Laima Žilinskienė

Močiute, padainuok man dainą! 
Kur ausdama prie staklių dainavai. 
Supdama lopšelį pasaką sekei. 
Į sapnų karalystę mane vedei.

Perskyrė mus vandenynai, daug 
laiko praėjo, 

Tačiau tavęs pamiršti negalėjau.
Daina galinga, liūliuoja, svaigina, 
Dyg liepsna dega mano širdy.

Pabudo jaunystės jausmai.
Gyvenimo vingiuoti keliai.
Gintaro jūros krantai.
Skamba katedros varpai.

Su daina, esu pas tave, Tėvyne. 
Lakštingalos čiulba laisvės dainas. 
Upeliuose ieškau gyvybės eleksyro. 
Ar grįšiu kaip kregždė pas tave?

Pas Čikagos lietuvius iškeliauja 
“Arklio Dominyko meilė”

Čikaga, mgsėjo 7 d. (ELTA). Valstybinio
jaunimo teatro spektaklis “Arklio Do
minyko meilė” pagal Vytauto V. Lands
bergio pasaką bus rodomas Čikagoje.

Rugsėjo 16 d. Pasaulio Lietuvių Cen
tre Ixmontc šį nuotaikingą spektaklį ga
lės pamatyti mažieji žiūrovai ir jų tėveliai.

Vytauto V. Landsbergio knyga “Arklio 
Dominyko meilė” 2004 metais Lietuvoje 
buvo pripažinta geriausia knyga vaikams, 
kurią mielai skaito ir suaugusieji. Žais
mingą arklio Dominyko istoriją į sceną 
perkėlė režisierius Albertas Vidžiūnas. 
Spektaklyje vaidina žinomi aktoriai Ne
ringa Varnelytė ir Gediminas Storpirštis. 
N. Varnelytė šiais metais už Rugiagėlės 
vaidmenį šiame spektaklyje buvo nomi
nuota aukščiausiam Lietuvoje teatro “Auk
sinio kryžiaus” apdovanojimui.

Ne vieną žaismingą knygą vaikams 
parašęs Vytautas V. Landsbergis prieš ke
letą metų sukūrė pasaką, kupiną subti
laus švelnaus humoro, nuoširdžių drau
gystės, ištikimybės, meilės jausmų. Pasako
je “Arklio Dominyko meilė” laukinis ark
lys Dominykas, kurį vaidina G. Storpirš
tis. kuklioje lietuviškoje pievelėje sutinka 
ir pamilsta gražią, bet kiek aikštingą ru
giagėlę (aktorė N. Varnelytė). Artėjant žie
mai, arklys paslepia rugiagėle po akme
niu, nes šalna kėsinasi ją sušaldyti, ir iš
keliauja į Afriką. Savo kelionėje Dominy
kas susitinka daugybę veikėjų, išklauso jų 
gyvenimo istorijų, kai ko juos pamoko.

bes pareigūnų. LR Prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimą perskaitė jo patarėjas E. 
Simonaitis.

Grįžome į Raseinius prie Dubysos. 
Lėtutės laukė tetos, pusbroliai, puseserės 
ir kiti giminės. Paskambinau į Australiją, 
nes Sydnėjujc liko uošvė Onutė Meiliū- 
nienė. Nuriedėjo ne viena ašara, išgirdus 
balsą kitoje žemės pusėje.

Rugpjūčio 8 d. apsilankėme “Trem
tinio” redakcijoje, o jau 12 d. susitikome 
su dr. Šarūnu Toliušiu Klaipėdoje.

Rugpjūčio 12 d. vyko Tauragės deka
nato matriologinis kongresas, iškilmingas 
stebuklingo šv. M. Marijos su kūdikiu - 
Krikščionių šeimų karalienės paveikslo 
įnešimas į Tau ragės Šv. Trejybės bažnyčių. 
Sekmadienį iškilmingas šv. Mišias laikė
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ su visais v .......................-
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Daug dainų girdėjau, daug pasakų 
skaičiau. 

Kodėl už tavo gražesnių neradau? 
Kur aš bebūnu, kur aš esu, 
Tu visuomet su manim kartu.

Eilėraštis skaitytas Canberrojc liepos 23 
d.. Vaistytais Šventės minėjimo metu.

Pagaliau Dominykas patenka į rugiagėlių 
pievą, iš kurios kilusi jo mylimoji. Artėjant 
pavasariui Dominykas grįžta į Lietuvą...

Giliaprasmė pasaka žaismingu tonu 
moko pačių dvasingiausių dalykų: grožė
tis, jausli, klausytis savo širdies balso. 
Jaunimo teatro spektaklis “Arklio Domi
nyko meilė” skatina vaikus žaismingai 
mąstyti, kūrybiškai ir optimistiškai vertin
ti pasaulio ir Lietuvos istoriją, kultūrą, 
religiją.

Spektaklio premjera įvyko praėjusį 
gruodį Vilniaus Jaunimo teatro “Salėje 99” 
ir sulaukia daugybės žiūrovų. Ateinančio 
spalio mėnesiui visi bilietai į šį spektaklį 
jau išpirkti. Spektaklio scenografijos dai
lininkas - Artūras Šimonis, kostiumus su
kūrė Aistė Baranauskienė, dainų autorius 
- Gediminas Storpirštis. □

Telšių klebonui dek. Alvydui Bridikiui. 
Po mišitĮ - procesija miesto gatvėmis į par
ką. Po paveikslo perdavimo Palangos de
kanatui įvyko koncertas. Net lylišią die
ną nustojo.

Baigiu šį rašinį iš svetingų Rūtos ir 
Broniaus Kičų namų Tauragėje.

Antanas Kramiiius

When's the last 
time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns 
have been busyl
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Atostogos Lietuvoje
Tęsinys išMPnr35.

Olimpiados uždarymas
Liepos 2 dieną Panevėžyje įvyko IV- 

osios Lietuvos Tautinės olimpiados 
atidarymas. Jame dalyvavo devynios 
Lietuvos miestų bei rajonų ir viena Ame
rikos lietuvių komanda. Švente gražiai 
pradėjo tautinių šokių grupė, vėliau 
įžygiavo sporto šventės dalyviai. Spor
tininkus pasveikino miesto meras V. 
Matuzas ir Seimo narys A. Pakeliūnas.

Šventės vėliavą į stadioną atvežė Pa
nevėžio dviratininkai ir, skambant Lie
tuvos himnui, ją su Lietuvos trispalve 
pakėlė buvę ir dabartiniai miesto sporti
ninkai.

Olimpinę ugnį į stadioną atnešė seno
vės graikų rūbais apsivilkę moksleiviai. 
Ugnį uždegė dviratininkė S. Krupeckaitė.

Kūno kultūros ir sporto departamento 
gen. direktorius Algirdas Raslanas paskel
bė olimpiados atidarymą. Vėliau buvo 
perskaityta žaidėjų ir teisėjų priesaika.

Šventės atidarymo programoje buvo 
įspūdingas kaukių karnavalas, atskirų 
sporto šakų pasirodymas, padangę raižė 
lėktuvai, gausiai susirinkusius žiūrovus 
linksmino žinomi dainininkai - E. Ku
činskas, Ž. Žvagulis ir G. Paškevičius.

Olimpiada baigėsi liepos 3 dieną, o 
prieš tai sportininkai, kurie bus atrinkti į 
2012 metų olimpiadą Londone, varžėsi 
įvairiuose Lietuvos miestuose. Olimpia
doje dalyvavo 1450 sportininkų 17-oje 

sporto šakų.
2005 metais įvykusiame viso pasaulio 

ir Lietuvos sporto, ir olimpinių atstovų 
suvažiavime buvo nutarta, kad ši IV-oji 
olimpiada yra paskutinė ir daugiau jos 
nebus rengiamos. Pagrindinė priežastis 
yra, kad šiuose Lietuvos olimpiniuose 
žaidimuose gali dalyvauti tik aukštą 
sportinį lygį turintys sportininkai. To nei 
mes (Australijos lietuviai), nei kitų vals
tybių atstovai negali pasiekti, išskyrus gal 
kelis sportininkus iš Amerikos. Todėl 
ateityje vyks tik Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, kuriose gali dalyvauti visi. Se
kančios vyks Vilniuje 2009 m., švenčiant 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.

Žalgiriada Palangoje ir 
Klaipėdoje

Liepos 15 dieną Palangoje pasibaigė 
Lietuvos “Žalgirio” sporto draugijos lau
ko teniso varžybos. Jose iš viso dalyvavo 
virš 400 tenisininkų ir baigminės rungty
nės vyko gražiame Palangos miesto teniso 
aikštyne. Nors vasaros saulutė buvo tikrai 
australiška, tačiau žaidžiant matėsi dau
giau vidurinio amžiaus žaidėjų, prakaitė
liui tekant kone mažais upeliais.

Liepos 16 dieną Klaipėdoje vyko 2006 
m. “Žalgirio” sporto žaidynės. Kiekvienais 
metais šios žaidynės vis gausėja, nes jose 
gali dalyvauti ir miestų, ir rajonų bei mies
telių sportininkai mėgėjai. Profesionalai 
dalyvauti negali. Buvo varžomasi septy
niose sporto šakose. Dalyvavo apie 2000 
dalyvių.

Atidarymas vyko naujai atremontuo
tame miesto stadione. Klaipėdos dūdų 
orkestrui grojant lietuviškus maršus, įžy
giavo sportininkai. Vėliau juos pasveikino 
miesto meras R. Taraškevičius, o “Žal
girio” prezidentas V. Nėnius atidarė šventę.

Pasaulio lietuvių sporto konferencijoje. Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direk
torius Algirdas Raslanas (pirmas iš dešinės) su Venezuelos, Ispanijos, Lietuvos, JA\ Ru
sijos ir Australijos (Antanas Laukaitis - pirmas iš kairės) atstovais.

Gimtinėje Leipalingyje
Apie 10 kilometrų nuo garsiųjų Drus

kininkų, šioje Nemuno pusėje, yra gražus 
Leipalingio miestelis, kur gimiau ir pra
leidau pirmas vaikystės dienas. Šiais me
tais Leipalingis šventė vidurinės mokyk
los 60-mctį.

Leipalingio gimnazija per visą gyva
vimo laiką išleido 19 abiturientų laidų. 
Šią vasarą (birželio 17 dieną) čia vyko 
abiturientų laidų sąskrydis.

Šventė prasidėjo iškilmingomis pamal
domis, kurias atlaikė ilgametis klebonas 
kun. J. Alesius. Po pamaldų, Leipalingio 
laisvalaikio salėje prasidėjo konferencija 
- “Mes čia - iš kur išėjome” ir šventinis 
koncertas. Pirmasis susirinkusius gražiu 
žodžiu pasveikino mokyklos direktorius 
J. Margelis, pasidžiaugdamas tokiu gražiu 
mokyklos darbu ir matydamas tiek daug 
buvusių jos mokinių.

Buvau pakviestas tarti žodį. Pasveiki
nęs buvusius ir esamus moksleivius, kaip 
ir anksčiau įteikiau direktoriui voką su 
pinigais, kuriuos suaukojo mano draugai 
Australijoje. Paprašiau, kad tuos pinigus 
padalintų našlaičiams ir pripažintam ge
riausiu Lietuvoje - Leipalingio kraštoty
ros muziejui.

Savo žodyje paminėjau, kad gana ne
mažai baigusių mokyklą, dabar jau pasi
turinčių žmonių beveik neparemia besi
mokančių našlaičių, neturtingų vaikų ir 
muziejaus, įsikūrusio sename dvare, rei
kalingame didelio remonto.

Net mokyklos direktorius paminėjo, 
kad daugiausia juos remia J. Šoliūnas (jau 
miręs) iš Amerikos ir A. Laukaitis iš Aus
tralijos. Abu jie yra žurnalistai ir gerai 
supranta mūsų našlaičių būklę.

Tęsinys kitame Ai? nr.

Kaip NKGB sekė
Tęsinys iš MP nr. 35

Saugumui pasitaikė galimybės suimti 
ir tuos asmenis, kurie ne tik stebėjo emig
racinį gyvenimą, bet ir aktyviai jame da
lyvavo. 1946 m. gruodžio mėn. Kaune bu
vo suimtas slapta iš Vokietijos parvykęs 
VLIK’o narys, atstovavęs jame Lietuvos 
nacionalistų partijai (LNP), Klemensas 
Brunius. Per jo tardymus ir iš savarankiš
kų parodymų MGB daug sužinojo apie 
emigracines organizacijas, jų sudėtį ir 
veiklą.

Sėkminga sovietinio saugumo opera
cija galima laikyti aktyvaus veikėjo J. 
Deksnio suėmimą 1949 m.. Tardomas jis 
palyginti išsamiai davė parodymus apie 
savo ir kitų asmenų veiklą, parašė kai ku
rių veikėjų charakteristikas, apibūdino 
užsienio žvalgybų veiklą Lietuvos atžvil
giu. Netaikus jis pats tapo saugumo apmo
kamu agentu. Agentūrinėmis priemonė
mis iš šio asmens gauta naudingos infor
macijos ir anksčiau. Pvyzdžiui, 1946 m. 
birželio mėn. atvykęs iš užsienio J. Dcksnys 
dalyvavo Lietuvos partizanų susitikime, 
kuriame perskaitė išsamų pranešimą apie 
emigrantų gyvenimą. Netrukus apie tai 
saugumui atraportavo tame pačiame su
sitikime dalyvavęs MGB agentas Ąžuolas 
(Juozas Markulis).

Galima spėti, kad daugiausia infor
macijos apie lietuvių karo pabėgėlių gy
venimą buvo surenkama iš laisvai priei
namų šaltinių, pirmiausia iš spaudos lei
dinių. Saugumo apskaičiavimais, DP 
stovyklose vien laikraščių ir žurnalų leis
ta 180pavadinimų. To meto spaudoje bu
vo galima rasti daug įvairios informacijos, 
kuri neturėjo jokio konfidencialumo. 
Sovietinis saugumas sugebėdavo gauti 
--------------------- a—•_—........ ■•—■ 
Mūsų Pastogė Nr. 36, 2006.09.13, psl. 

stovyklų lietuvius 
vertingų duomenų apie atskirų organi
zacijų ar asmenų veiklą.

Kalbant apie NKGB (MGB) 1-ojo 
skyriaus veiklą, reikėtų išskirti vieną jo 
poskyrį, kitaip dar vadinamą Berlyno 
operatyvine gnipe. Jos vadu buvo paskir
tas ir visą laiką išbuvo kapitonas (vėliau 
pulkininkas) Lietuvos žydas Aleksandras 
Slavinas, turėjęs teigiamą čekistinį parti
nį įvertinimą. To meto jo charakteristiko
je rašyta: “Į vykdomą darbą žiūri sąžinin
gai, drausmingai, ideologiškai nuoseklus, 
morališkai tvirtas [...], turi autoritetą tarp 
skyriaus darbuotojų”. Šitaip įvertinto sau
gumiečio vadovaujama grupė dalyvavo 
įvairiose akcijose, nukreiptose prieš Vo
kietijoje gyvenusius lietuvius.

Pagal A. Slavino prisiminimus, iš 
pradžių jis turėjo ieškoti karinių nusi
kaltėlių ir privalėjo pradėti veikti kuo 
anksčiau, kad ieškomi asmenys negalėtų 
pabėgti iš sovietinės okupacinės zonos. 
Praktinė veikla parodė, kad gnipė ne tik 
persekiojo asmenis, kaltinamus kariniais 
nusikaltimais, bet kartu sekė, suiminėjo ir 
siuntė į Lietuvos teritoriją lietuvių emig
rantus, kurie domino sovietinį saugumą. 
Neretai sovietų valdžia, neturėdama pa
grįstų įrodymų, apkaltindavo daugelį 
emigrantų bendradarbiavimu su naciais 
ir juos automatiškai prilygindavo karo 
nusikaltėliams bei “kitam antisovieti- 
niam elementui”.

Nėra visai aiški pačios Berlyno opera
tyvinės grupės sudėtis, nežinomas tikslus 
jos narių skaičius. Šiuo klausimu negali 
padėti grupės vado prisiminimai, nes juo
se daugelis grupės narių minimi tik var
dais; neatmetama galimybė, kad ir jie gali 
būti ne tikri, o užkoduoti. Vienuose ope

ratyvinės grupės vado prisiminimuose ■ 
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minimi Berlyno grupės nariai yra vyr. Itn. 
A. Litvinavičius, kpt. I. Blochas.vainioto- 
jas Jura; pagal kitus, vėlesnius to paties 
autoriaus prisiminimus, veiklos pradžioje 
grupė susidėjo iš vyr. Itn. Vitoldo, Itn. Lit- 
vinavičiaus, kpt. Blocho, vainiotojo Juros, 
radisto Nikolajaus. Kaip matome, prisi
minimai nedaug ką gali pagelbėti. Tikė
tina, kad NKGB (MGB) operatyvinės gni- 
pės sudėtis buvo nepastovi, dažnai vieni 
nariai keitė kitus. Pagal NKGB finansų 
skyriaus skirtas lėšas komandiruotei Vo
kietijoje, 1945 m. lapkričio mėn. grupę 
galėjo sudaryti 6 nariai: 1 -ojo skyriaus vir
šininko pavaduotojas A. Slavinas, vyr. 
operatyvinis įgaliotinis A. Litvinavičius, 
vainiotojai R Romaškinas, L. Rubcovas, V. 
Gudvilis ir M. Bėgtinas. Bet greičiausiai 
čia minimi ne visi jos nariai. Šioje ataskai
toje neužsimenama apie grupės vado bro
lį saugumo jaun. Itn. Julijų Slaviną, oficia
liai buvusį komandiruotėje Vokietijoje 
nuo 1945 m. liepos mėn. iki 1946 m. ba
landžio mėn. Kituose sovietinio saugumo 
dokumentuose minimos ir kitos pavardės 
žmonių, kurie tais metais dirbo Vokietijo
je. Todėl grupės sudėčiai nustatyti dar 
reikia išsamesnio istorinio tyrimo. Iš Lie
tuvos atvykę saugumo darbuotojai nepa
sikliovė vien savo jėgomis, jie glaudžiai 
bendradarbiavo su kitomis sovietinio sau
gumo stniktūromis, dislokuotomis Vokie
tijoje. Ieškota ir surasta pagalbininkų iš 
buvusių rusų karo belaisvių bei vietinių 
vokiečių. Operatyvinei grupei talkino 
užverbuoti agentai, tarp kurių buvo 4 
lietuviai, 2 vokiečiai, rusas ir žydas.

Praktinę grupės veiklą atskleidžiantys 
dokumentai rodo, kad jos nariai ne tik 
suiminėjo antisovietiškai nusiteikusius 
asmenis, darė kratas įtariamųjų gyvena
mosiose ar darbo vietose, atliko pirmi
nius jų tardymus, bet ir dirbo kitą žvalgy-: 

binį darbą. Berlyno operatyvinės grupės 
nariai įvairiais būdais rinko visą juos 
dominančią informaciją apie lietuvių 
emigrantus, gyvenančius DP stovyklose 
anglų, arnęųįkicčių ir pracūzų okupacinė
se zonose. Tą liudija grupės vado j Lietuvą 
atsiųstos žvalgybinio darbo ataskaitos. 
Tokio pobūdžio darbą lengvino galimybė 
grapės bendradarbiams, turintiems ati
tinkamus dokumentus, laisvai keliauti po 
Vakarų Vokietijos okupacines zonas ir 
vietoje susitikinėti su savo agentūra, aiš
kintis susidariusią padėtį.

Užverbuota užsienio agentūra suge
bėdavo atlikti ne viską. Nemažai faktų jai 
likdavo nežinomi arba kas nors būdavo 
klaidingai suprasta. Pavėluotas duomenų 
siuntimas į centrą taip pat duodavo nei
giamus rezultatus.

Nesėkmes darbe lėmė atskirų NKGB 
(MGB) skyrių nesusikalbėjimas. Kartais 
vienas skyrius, turėdamas agentūrinių 
duomenų, nepasidalydavo su kitu sky
riumi, kuriam tie duomenys būtų buvę 
reikalingi. Didelio nesusikalbėjimo, ne
pasidalijimo svarbiomis žiniomis apie 
emigracines organizacijas būta tarp cen
trinio LSSR saugumo aparato ir apskri
čių skyrių.

Dėl šių ir panašių priežasčių pirmai
siais pokario metais saugumui likdavo 
daug kas neaišku apie emigracijos gy
venimą. 1945 m. net nebuvo žinomos 
daugelio saugumą dominančių asmenų 
buvimo vietos, todėl įvairiuose doku
mentuose prie jų pavardžių prirašydavo, 
kad “buvimo vieta neaiški”.

Panašūs įrašai išliko ir ir vėlesnių me
tų dokumentuose. Kai kurių asmenų gy
venamosios vietos nepavykdavo nusta
tyti iki pat XX a. penktojo dešimtmečio 
pabaigos.
•’.iv Tęsinys kitame .!//’nr.
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Sukilimai išardė Gulagą
Išleista dar viena vertinga knyga “Pa

minklai Lietuvos gyventojų tremties ir 
kalinimo vietose 1940 - 1958”. Ji 
prieinama skaitantiems lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis. Tai praplečia pateiktos 
informacijos ribas, plačiųjų visuomenę 
supažindina su lietuvių tautos patirtomis 
represijomis.

Tremties ir kalinimo vietose pastatyti 
paminklai byloja apie lietuvių tautos 
tragiškų praeitį, jos vargus ir kančias, įvar
dija bolševikinio teroro mastų. Knygos 
autorius atliko didelį darbą siekdamas 
įamžinti istorinį atminimą ateities kar
toms, tuo pačiu išreiškė protestą nežmo
niškom skriaudoms ir pažeminimui, ku
riuos patyrė lietuvių tauta.

Esu 1953 m. Norilsko politinių kali
nių sukilimo dalyvis. Norėčiau pateikti ke
letą pastabų apie spaudoje aprašytų 1953 
metų Norilsko, Vorkutos, Kcngyro įvykių 
reikšmę. Reikia tikėtis, kad R. Racėno 
knyga “Paminklai Lietuvos gyventojų trem
ties ir kalinimo vietose 1940 - 1958” pa
siekė A. Sacharovo muziejų Maskvoje ir 
“Memorialą”, Norilsko memorialinį mu
ziejų. Labai svarbu, kad vietovėse prie 
paminklų informacija neprasilenktų su 
įvardyta dokumentuose.

Remdamasis dokumentais iš MVD 
archyvų, norėčiau chronologine tvarka 
pateikti tikslią įvykių sekų Gorlagc, Rcč- 
lageirSteplage.

1953 -1954 metai: Norilsko sukilimas 
1953 m. gegužės 28 d. -1953 m. rugpjūčio 
4 d. Gorlage apėmė šešis skyrius. Jame 
dalyvavo 20,000 politinių kalinių. Oficialus

Vasario 16-osios Gimnazija išleido 20 abituriantų
Vokietijoje veikianti lietuvių Vasario 16 

-osios Gimnazija šiais metais išleido 20 
abiturientų -14 lietuvių ir 6 vokiečius. Abi
tūros egzaminų rašto darbai buvo rašomi 
prieš Velykų atostogas, o žodiniai egza
minai vyko nuo birželio 12 d. iki 14 d. 
Jiems vadovavo vokiečių paskirta egza
minų komisija. Gimnazijos direktorius 
Andrius Smitas, pranešdamas egzaminų 
rezultatus pasidžiaugė, kad šiais metais 
gimnazistai baigė' egzaminus-gerais pa
žymiais. Pažymių vidurkis pagal vokiečių 
pažymių skalę buvo 2.2 - tai geresnis nei 
kaimyninių gimnazijų.

Buvo egzaminuojama taip pat lietuvių 

Linkėjimai is Toskanijos Italijoje
Neapsakomas karštis degina ne tik turėtume išvysti Lietuvą. Prisimename

keliaujančiųjų ir nešančių KRYŽIŲ mal
dininkų pakaušius, bet ir vynuogienojus, 
alyvmedžius ir kitus žalumynus.

Tačiau nepaisant nieko, dešimtys ir 
šimtai kilometrų, o jų jau susidarė 1350, 
pagal tikslią dienotvarkę kasdien daugėja. 
Jau pereitos per keturis mėnesius šešios 
šalys, liko dar du mėnesiai ir viena dvi 
šalys.

Jei Dievas ir toliau mums padės, jūsų 
maldos mus lydės, spalio pabaigoje 

žuvusių skaičius -150 žmonių; mūsų duo
menimis - apie 250 politinių kalinių. Ka
linių, nušautų į nugarą ne atakos metu, mir
ties priežastimis nurodytos įvairios ligos.

Vorkutos (Rečlago) sukilimas įvyko
1953 m. rugpjūčio 1 d. Jur-Šoro lageryje 
(šachta Nr. 29). Kariuomenė politinių 
kalinių pasipriešinimą palaužė ginklu. 
Žuvo 11 lietuvių.

Kengyro (Steplago) sukilimas įvyko
1954 gegužės 16 d. - birželio 26 d. 1953 m. 
pabaigoje į Kengyro 3 lagerį pateko No
rilsko ir Vorkutos sukilėliai - apie 100 
politinių kalinių. Jų patirtis panaudota ren
giantis 1954 m. įvykiams. 1954 m. gegužės 
14 d. griaunant lagerius skiriančią sieną 
žuvo per 40 politinių kalinių. Istorikų duo
menimis, slopinant tų pačių metų birželio 
26 d. sukilimą nužudyti 62, sužeisti apie 
300 žmonių.

Lagerių sukilimų tyrinėtojai teigia, kad 
sukilimai Gorlage, Rečlage, Steplage bu
vo lemtingi - sugriovė stalininį Gulagą. 
Apie tai byloja ir poeto V. Cinausko eilės: 
“Mes kritome, bet žuvome ne veltui / Ži
nodami, tikėdami tvirtai: / Imperijos suiro 
pamatai”.

Susiformavo naujas nacionalinio iš
sivadavimo kovos taktikos suvokimas. Tai 
liečia Vakarų ukrainiečius, lietuvius, su
dariusius pasipriešinimo branduolį prieš 
stalininių lagerių režimą. Jų netenkino so
vietinės imperijos fasado perdažymas, jie 
atkūrė nepriklausomą Lietuvą ir nepriklau
somą Ukrainą.

Bronius Zlatkus,
Norilsko sukilimo dalyvis

kalba ir literatūra. Visi lietuviai mokiniai 
iki pat abitūros mokėsi lietuvių kalbos ir 
literatūros bei Lietuvos istorijos. Abitu
rientams bus įteiktas vokiškas brandos 
atestatas, kuris galioja visoje Europoje ir 
Amerikoje. Šia proga direktorius prane
šė, kad dėl didelio abiturientų skaičiaus, 
kuris išeina iš gimnazijos, mokinių skai
čius nesumažės. Lietuviams mokiniams re
gistracijos terminas dar nesibaigė, o jau 
dabar yra užsiregistravę 25 nauji lietuviai 
mokiniai, t.y. daugiau, negu išeina. Tad 
lietuvių mokinių skaičius ateinančiais 
mokslo metais padidės.

V. 16 Gintu, inf.

kasdien Jus visus prie altoriaus, kur 
aukojame šv. Mišias. Pasimelskite ir už 
mus. Dėkui. Visiems geriausi sveikini
mai.

Viešpaties malonė visada telydi jūsų 
darbus, kelius ir žingsnius. Teneišgąsdina 
jus nei lietus, nei vėjas, nei kitokios ne
gandos. Už jus suvalgysime ne tik po vieną 
vynuogę, bet ir po visą jų saują.

Garbė Jėzui Kristui
Kun. Kazimieras Ambrasas

Lietuvą užplūdo škotų entuziastai
Tęsiantis pasaulio futbolo čempiona

tui, pagal planą Kauno stadione susidūrė 
Lietuvos ir Škotijos komandos. Kaip per 
svarbias rungtynes įprasta, atvyko ir di
delis skaičius aistruolių, “sirgalių”. Apy
tikriais duomenimis, užsieniečių Lietu
von atskrido keli tūkstančiai, daugiausia 
škotų. Kaip rašo “Kauno diena”, daugiau
sia škotų sirgalių klubo “Tartan Army” 
narių apsigyveno Vilniuje, o rungtynėms 
atvyko į Kauną. Tokiose viešnagėse ne
trūksta išgėrimų, o po jų - įvairiausių links
mybių.

Viename Kauno Senamiesčio bare 
škotai įsivėlė į muštynes su lietuviais. 
Atrodo, kad daugiausia kliuvo patiems 
škotams, kurie išgėrę neįvertino savo jė
gų. Į policiją dėl šių įvykių niekas nesi
kreipė. Į Kauno klinikas buvo nugaben
tas vienas škotų sirgalius, kurį pareigū
nai aptiko gulintį ant autobusų stotelės 
suoliuko. Škotą buvo galima atpažinti iš 
jo ant nugaros užsmaukto kilto. “Vien 
sijonas, jokių apatinių kelnių”, - juokėsi 
Klinikų priėmimo skyriaus darbuotojos. 
Škotui buvo sumušta galva. Jambuvo pa
daryta rentgeno nuotrauka ir nustatyta, 
kad nėra pavojingi} sužeidimų. Futbolo 
aistruolis sakė, kad pats griuvo ir susiža
lojo, nickamneturi pretenzijų.

Du škotų aistruoliai pirmadienį tapo 
plėšikų aukomis Vilniuje. Į policininkus 
kreipėsi Škotijos pilietis, kuris teigė, kad 
išvakarėse Senamiestyje sutikti du jauni 
vyrai ir moteris pasisiūlė jį ir jo draugą 
parvežti į viešbutį. Tačiau raudonos spal
vos automobiliu “Opel Astra” jie buvo 
nuvežti ne į viešbutį, o į mišką miesto 
pakraštyje. Škotas teigė, kad naujieji 
“draugai” jį sumušė, atėmė 1400 svarų

Duonos kepalas - milžinas
Kaip praneša DELFI agentūra, Tarp

tautinėje žemės ūkio parodoje „AgroBalt 
2006“, vykstančioje Šiauliuose, lankyto
jams patiektas turbūt didžiausias Lietu
voje iškeptas duonos kepalas. Bendrovėje 
„Šiaulių duona“ paruoštas kepinys spe
cialiai buvo pristatytas į metrologijos cen
trą išmatuoti. Neišvengta sunkumų - di
džiulis kepalas, gulintis ant padėklo, 
netilpo pro duris. Tad, nepaisant lietaus 
bei vėjo, duoną, padėtą ant padėklo, teko 
sverti lauke.

81 kilogramas 636 gramai - tiek sve
ria kepalas, kartu su padėklu. Padėklą at
skirai bus galima pasverti, kai svečiai 
suvalgys duoną. Tik tada bus aišku, kiek 

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

sterlingų ir mobiliojo ryšio telefoną. Nuo
stolius jis įvertino 7,750 litų.

Skotų sirgaliai apsigyveno keliuose 
Kauno viešbučiuose. Ne visi viešbučiai 
laukė škotų. Viešbučio “Perkūno namai” 
vadovas Vidimantas Žekas sakė, jog 
paprastai škotų futbolo sirgalių stengiasi 
nepriimti. “Kartą apgyvendinome vienos 
Glasgow komandos sirgalius, o jie po per
galės visą naktį balkone grojo dūdmai
šiais. Tai nebuvo malonu nei viešbučio 
gyventojams, nei man, nes gyvenu šalia”, - 
sakė jis.

Futbolo rungtynės kai kuriems lietu
viams tapo proga susipažinti ir su Škoti
jos pinigais. Kaunietė Aldona A. prekiavo 
čeburekais šalia Autobusų stoties. “Pirmą 
kartą mačiau tokius pinigus. Matau, kad 
užrašyta, jog čia svarai sterlingų, tačiau jie 
škotiški. Dar paklausiau kitų žmonių, ar 
yra tokie pinigai. Paskui pamaniau, kad 
geriau paimsiu 10 svarų sterlingų bank
notą. Jiems grąžos daviau 45 litus. Neno
rėjau, kad škotai blogai pagalvotų apie 
Lietuvą, jeigu jie čia negalės savo pinigų 
panaudoti”,-sakėji nežinodama,jog dauge
lyje pasaulio valstybių gali nepavykti iš
sikeisti škotiškų pinigų.

Kitą dieną moteris apėjo visus Kaune 
esančius bankus. Ten jai pasakė, kad ško
tiškų pinigų nesuperka. “Pamaniau, kad 
teks susitaikyti su 50 litų nuostoliu. Ta
čiau “Kauno dienoje” perskaičiau, jog 
škotišką valiutą keičia “Ūkio bankas”. 
Nuėjau j Laisvės alėjoje esantį skyrių. Man 
pasakė, kad turėsiu sumokėti penkis litus 
komisinių. Sutikau, tačiau dar paprašė pa
so. Nesupratau, kam jis reikalingas. Juk 
atnešiau parduoti ne milijoną”, - stebėjosi 
moteris. □ 

svėrė patsai milžiniškas duonos kepalas. 
Užfiksuoti duomenys bus nusiųsti Lietuvos 
rekordų registravimo agentūrai „Factum“, 
kad kepalas būtų pripažintas didžiausiu 
iki šiol iškeptu Lietuvoje.

Didysis 1 metro 35.5 cm. ilgio bei 77.5 
cm pločio duonos kepalas patiektas 
tarptautinės parodos „AgroBalt 2006“ 
lankytojams. Šiaulių apskrities viršininko 
Alvydo Šedžiaus teigimu, duona puikiai 
tiko prie žemės ūkio ministrės Kazimiros 
Prunskienės verdamos žuvienės. Specialiai 
Šiaulių gimtadieniui užsakytas kepinys 
išmatuotas tik šiemet, nors Šiaulių duon
kepiai tokį milžinišką kepalą miesto gim
tadieniui kepa jau penktą kartą. □

Du susirinkimai
Atkelta iš 4 psl.
parapijos klebonas J.N. Petraitis MIC, sa
vo pranešime suminėjo mirusius (9) per 
praėjusius metus lietuvius, kurie buvo 
palaidoti iš Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Lietuvių vestuvių nebuvo, o krikštų tiktai 
pora. Be pastoracinio darbo lietuvių tar
pe, jis redaguoja dvisavaitinį Adelaidės 
lietuvių biuletenį, lanko ligonius, kurių 
niekuomet netrūksta.

Metiniame susirinkime reikia išrinkti 
pusę Lietuvių Caritas Ine. ir Šv. Kazimie
ro Parapijos Tarybos, t.y. šešis narius, o 
kandidatų atsirado tik du. Dabartinę Šv.

Kazimiero Parapijos ir Lietuvių Caritas 
Ine. Tarybą audaro:

garbės pirm. kun. J.N. Petraitis,
pirm. Viktoras Baltutis,
sekretorius Petras Gasiūnas, 
iždininkas Vytautas Vencius, 
ūkvedys Andrius Vitkūnas, 
baro vedėjas Vytautas Nekrošius 
ir dvi Adelaidės Lietuvių Katalikų 

Moterų Draugijos Valdybos narės lygiomis 
teisėmis.

Taigi, vietoje dvylikos narių, dirba tiktai 
septyni. Tarybos posėdžiai vyksta kartą į 
mėnesį. Susirinkimas baigtas malda ir 
Lietuvos himnu.

Tęsinys kitame MP Nr.

AfrA Tadui Grinčeliui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Eugenijai, dukrai Eugenijai, 

sūnui Andriui, anūkams ir artimiesiems.
Tamara ir Benius Vingiliai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 11.30 

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų! ■
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TALKA - SYDNEY
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: (02) 9782 0082. _
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

PjI INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
kviečia visus Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius j rengiamą

Metinį susirinkimą,
kuris jvyks šių metų spalio 22 dieną (sekmadienį) naujose Lietuvių Klubo 

“Dainava” patalpose (Function Room). Pradžia —2 vai. p. p.
Atkreipiame dėmėsi, kad šis susirinkimas yra itin svarbus, nes bus gvilde

nami Apylinkės gyvavimo ir ateities reikalai. Be oficialios dalies, numatoma kel
ti klausimą dėl dalyvavimo ALB Krašto Tarybos suvažiavime Geelonge šių metų 
gruodžio 28-30 dienomis, taip pat dėl galimybės Sydnėjuje rengti Australijos 
Lietuvių Dienas 2008 metais.

Visos organizacijos be išimties prašomos gausiai dalyvauti arba bent raštu 
pranešti savo nuomonę.

Prie įėjimo bus renkamas nario mokestis ($5) už 2006/2007 metus.
Valdybos vardu Teodoras J. Rotcas, pirmininkas

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio ('Pax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkų i tol.: (03) 9578 4319.

CRIME
STOPPERS

1 800 333 OOO ■ w ■

“Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

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

(Y7 toYli?), Saturdays, 8:3Dam - 1O:3Oam 
Strathfield Girls* High School 

for more information, please contact
Violeta Kondratienė 0413-358-107

Landscapes, portraits, flowers, figures, seascapes 
in watercolour, pastel, oil and tempera

Leeka’s Studio
Sale

Prices range from $50. Perfect gilts for Christmas.
45 Hillcrest Ave., Grecnacre (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 biggarden under the oak 
tree will be provided. Bring your friends.
For further information please ringLecka at 9796 8573 or 041 031 6916
e-mail: leckaartist@optusnet.com.au

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

kėlė j 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 kol kas lieka tas pats: mpastogc@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

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:....„.New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory. 
Mr Viktoras Šliteris, 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.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tcl-; (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.nct.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 Tcl. (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 pax; (oj) <,808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmclb@bigpond.com

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 
Redaktore Dalia Donicla

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr.36, 2006.09.13, psl.8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:leckaartist@optusnet.com.au
mailto:mpastogc@bigpond.com
mailto:jvabolis@chariot.nct.au
mailto:litconmclb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0001
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0002
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0003
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0004
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0005
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0006
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0007
	2006-09-13-MUSU-PASTOGE_0008

