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Pirmieji svečiai naujame Sydnėjaus Liet. Klube

Šeštadienį, rugsėjo 16 d., duris atvėrė naujasis Sydnėjaus Lietuvių Klubas. Tą dieną 
lankytojai jau galėjo pasivaišinti prie baro, pavalgyti kavinėje “Europa”, pažaisti po
kerio mašinomis. O sekmadienį Klubas sutraukė ir daugiau lankytojų, nes tą dieną 
įvyko Klubo narių metinis susirinkimas. Po jo niekas neskubėjo skirstytis ir šnekučia
vosi prie staliukų (žiūr. nuotr. viršuje). Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Afganistanui - dabar daugiau nėra iš ko

Svarbus 
posėdis
Vilniuje
Rugsėjo pir

momis dienomis 
Vilniuje rinkosi 
Europos šalių 
Konstitucinių 
teismų pirmi
ninkai ir teisėjai Į 

konferenciją susirinkusius svečius pasvei
kino Prezidentas Valdas Adamkus. Jis
pasidžiaugė, kad pirmininkauti tokiam 
autoritetingam susivienijimui patikėjo 
Lietuvos konstituciniam teismui.

Savo sveikinimo kalboje Prezidentas 
pareiškė, kad Konstitucija ne tik teisinis 
dokumentas, didingas tautos bendro gy
venimo projektas, bet ir veikianti teisė, 
kuri rikiuoja ir kreipia visą valstybiškai or
ganizuotos visuomenės gyvenimą - teisė, 
kuri apibrėžia valdžios galias ir saugo as
mens teises.Prezidentas pareiškė, kad 
“Lietuvoje galime pasidžiaugti demokra
tinės sistemos veikimu, sėkmingu kons
titucinės justicijos įsitvirtinimu. Konsti
tucinio Teismo, reikšmės pripažinimu. Ki
ta vertus, lieka ir nuolatinis nerimas dėl 
demokratinių institutų trapumo, galimų 
populizmo “epidemijų”, pareigūnų nesu
gebėjimo atsakingai priimti sprendimus.”

Kalbėdamas apie teisinę kultūrą šaly
je,jis sakė, jog nebus pagarbos teisei pilie
čių sąmonėje, jei jos negerbs politikai, vi
sų lygių pareigūnai. Teismai turi būti kiek 
galimai arčiau visuomenės. Teismo nepri
klausomumas, sąžiningumas ir nešališku
mas turi nekelti abejonių. Konstitucijos sta
bilumas - didžiulė teisinė vertybė.

NATO iš Lietuvos pareikalavo 
įsipareigojimų vykdymo

Jau kuris laikas Lietuvos Vyriausybė 

nukreipia biudžete skirtas lėšas gynybai 
kita kryptimi, kaip kompiuteriams 
mokyklose ir 1.1. NATO vadovai nesyk 
kritikavo Lietuvą dėl nepakankamo gy
nybos finansavimo.

Rugsėjo 8 d. NATO būstinėje Briusely
je susitiko NATO generalinis sekretorius 
Jaap de Hoop Scheffer ir Lietuvos Min. 
Pirm. Gediminas Kirkilas. Pokalbio me
tu G. Kirkilas pabrėžė, kad Lietuva iš
tesės savo įsipareigojimus NATO ir 
nuosekliai didins finansavimą gynybai iki 
2% bendrojo vidaus produkto (BVD).

Šiemet tiesiogiai gynybai skirta tik 
1.23% BVD. Tai toli nuo užsibrėžtų 1.8%. 
To pasėkoje Lietuva atidėjo savo kariuo
menės modernizavimą, bet tai neatitinka 
NATO standartams.

Premjeras G. Kirkilas informavo 
NATO gen. sekretorių apie Lietuvos ka
rinės misijos veiklą Afganistano Goro 
provincijoje. Lietuviai stiprina provicijos 
civilinį elementą, padedant ligoninėms, 
vandens tiekimui ir administracijai. Taip 
pat aptarė NATO oro policijos vykdymą 
Baltijos šalyse ir kitus saugumo klausimus. 
Gen. sekretorius pažadėjo ir toliau remti 
oro policijos misiją Baltijos valstybėse.

Susitiko Lietuvos ir Vengrijos 
prezidentai

Rugsėjo mėnesio pradžioje su valsty
biniu vizitu Vilniuje lankėsi Vengrijos pre- 
zidentas Laszlo Solyom. Prezidentai 
daugiausiai kalbėję apie ekonomiką. Dau
geliu atžvilgių nuomonės sutapo. Rugsėjo 
7 d. spaudos konferencijoje Vengrijos 
prezidentas pareiškė: “Vyšcgrado ketver
tuko susitikime aš paremsiu Lietuvą ir 
bandysiu įtikinti Lenkiją, kad ne tik tranzi
tas tarp Rytų ir Vakarų yra svarbus, bet ir 
tarp Šiaurės ir Pietų”.

Lietuva jau eilę metų ne tik kalba, bet ir
Nukelta į 2 pšl.

Rugsėjo 11 dieną NATO generalinis 
sekretorius Jaap de Hoop Scheffer kvietė 
sutelkti naują paramą Afganistano pietuo
se sunkumus patinantiems sąjunginin
kams. Anksčiau jau buvo priminta, kad 
sąjungininkai savo įsipareigojimus dabar 
vykdo tik 85 procentais. Šiame kontekste 
NATO pajėgų Europoje vadas generolas 
James Jones ragino į Afganistaną nusiųsti 
papildomai 2,500 karių

Tiek Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas, tiek kariuomenės vadas ge
nerolas majoras Valdas Tutkus pareiškė, 
kad Lietuva dalyvavimą NATO misijoje 
Afganistane laiko prioritetine užduotimi, 
tačiau pabrėžė, kad prisiimta Goro pro
vincijos atkūrimo grupės (PAG) misija pri
artino Lietuvą prie išgalių ribos.

“Nuo kitų metų prisiimame papildo
mus įsipareigojimus - PAG finansinį iš
laikymą perimame iš JAV, tuo pačiu at
palaiduodami amerikiečių išgales. Tačiau 
misijai Afganistane sueikvojame apie 90 % 
visų tarptautinėms misijoms skiriamų lė
šų. Todėl turime pirmiausia atsakingai 
susitvarkyti su savo darbais, neprisiimant 
papildomų”, - sakė ministras J. Olekas.

Išviso Lietuvos vadovaujamai PAG nuo 
jos įsteigimo 2005 m. birželį JAV skyrė 
daugiau kaip 30 mln. JAV dolerių (90 mln. 
litų). Ministras J.Olekas anksčiau teigė, jog 
planuojama, kad 2007-siais tarptautinių 
operacijų finansavimas sieks 10 % gynybos 
biudžeto - maždaug 90 milijonų litų, tai 
30 mln. arba 50% daugiau nei šiemet. 
Didžioji “prieaugio” dalis bus skiriama 
Goro PAG išlaikymui, aprūpinimui, karių 
tarnybos ir gyvenimo sąlygų gerinimui.

“Dalyvaudami PAG veikloje Gore, 
pasiekėme finansinių išgalių ribą. Jeigu 
Lietuvoje būtų priimtas politinis sprendi
mas skirti dar daugiau lėšų užsienio mi-

Kryžių kalnas
Antradienį, rugsėjo 12 d. vakare, ABC te

levizijos kanalas savo programoje “Foreign 
Correspondent” kelioliką minučių paskyrė 
reportažui apie Kryžių kalną. Lietuviai žiū
rovai, o gal ir kiti, nustebo ir net pasipiktino, 
kad beveik visi reportaže girdimi lietuvių 
pašnekovų pasakojimai vyko rusų kalba. Ne
žinome, ar formalių protestų buvo ir daugiau, 
tačiau netrukus ABC kanalo vadovams savo 
nepasitenkinimą raštu nusiuntė sydnėjiškiai 
Uuvilė ir Arvydas Zduo- 
bos Čia spausdiname jų laišką kartu su 
ABC TV kanalo atsakymu. Red.

To the producers and Emma Griffiths,
We would like to inquire why all of the 

people interviewed, except one elderly 
woman, on the Lithuania - Hill of Crosses 
program spoke in Russian? As members of 
the Lithuanian community in Sydney, we 
watched your programwith great interest, 
and were so disappointed that the 
interviewed guests did not speak in the 
language of the country that was being 
highlighted. Out of curiosity we wondered 
why? Were they asked to speak in Russian?

Lietuviai kariai Afganistane.

sijoms, tai kariuomenė svarstytų, kokius 
papildomus pajėgumus galėtų skirti są
jungininkams”, - sakė gen. maj. VTutkus.

Pasak vieno karinę patirtį turinčio 
Lietuvos karininko, mažai išmokyti ir dau
giausia tik lengvaisiais ginklais apsirūpinę 
talibų kovotojai patiria didelius nuostolius 
būtent tiesioginiuose susirėmimuose su 
Aljanso pajėgomis, kurias preciziškais 
smūgiais remia aviacija ir artilerija. Tačiau 
talibai sukelia daug problemų dėl parti
zaninių veiksmų taktikos - pasalų, mirti
ninkų susisprogdinimų, vis dažniau naudo
jamų pakelės bombų. Šį pavasarį Afganis
tane jau žuvo virš 90 Aljanso karių, iš jų 33 
britų kariai.

Lietuvoje nuogąstaujama, kad iš da
bartinių aštrių kovų Helmand provincijoje 
talibai gali persikelti į šiaurėje esančią 
palyginti saugią Goro provinciją. Krizės 
atveju Goro provincijos saugumui užtik
rinti nepakaktų dabar ten esančio nedide
lio lietuviško PAG kontingento. Q

■ su rusų kalba
Was it a matter of only having Russian 
interpreters? We can’t believe they would 
choose to speak Russian, especially for a 
program that would be aired for an 
Australian public. We and others of the 
Lithuanian community are completely 
stunned.

The program itself was presented 
beautifully and we appreciate you bringing 
it to air. Mr. & Mrs. A. D. Zduoba

Dear Mr and Mrs Zduoba,
We are sorry you were disappointed 

about the Russian speaking in our 
Lithuania story. As I understand it, most of 
the people interviewed spoke several 
languages including Russian and our 
correspondent Emma Griffiths can 
understand Russian but not Lithuanian - 
which meant that she could understand 
their answers directly, without having to 
rely on a translator.

This allowed for more flowing 
interviews - but on reflection we agree it 
would have probably been better to have 
used Lithuanian. Thanks for the contact. 
Yours Mavournecn Dineen (Producer)
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♦ Rugsėjo 10 d. 
Mercy ligoninėje 
Auckland, N. Ze
landijoje mirė 88 
metų amžiaus 
Tiipou IV, Tonga 
karalius. Jis pa
veldėjo sostą 1965 
metais po moti
nos karalienės 
Salote mirties.

Tonga valstybė Pacifike susideda iš virš 
170 salų ir turi 115 000 gyventojų, pasi
žyminčių savo svoriu. Pats karalius vienu 
metu svėrė virš 200 kg. Vėliau jis sveika
tos sumetimais numetė daug svorio ir ragi
no visus savo tautiečius sekti jo pavyzdžiu.
♦ Rugsėjo 11d. savo gimtinėje Hisarak 
kaime Afganistane buvo palaidotas Taliban 
nužudytas Paktia gubernatorius Hakim 
Taniwal, buvęs Melbourno Universiteto 
socialinių mokslų profesorius. Laidotuvių 
metu susisprogdino kitas Taliban savižu- 
dys, apie 16 metų amžiaus vaikinas, už
mušdamas 5 policininkus ir sužeisdamas 
30 laidotuvių dalyvių.
♦ Rugsėjo 12d. Saliamono salų ministras 
pirmininkas Manasseh Sogavare paskelbė 
Australijos Aukštąjį komisionierių Patrick 
Cole “persona non grata”, nes jis būk tai 
per daug kalbėjosi su opozicijos vadovais 
ir kritiškai atsiliepė apie vyriausybės 
sudarytą komisiją tirti balandžio mėnesio 
riaušes Honiaroje. Australija yra užpyk- 
džiusi dabartinę Saliamono salų vyriau
sybę dėl savo pastangų sutramdyti įsiga
lėjusią korupciją ir duodamų pašalpų 
piktnaudojimą, gi Australijos nuomone 
specialioji komisija buvo sudaryta tam, 
kad iš teismo jurisdikcijos būtų išimti dėl 
riaušių sukėlimo kaltinami du ministro 
pirmininko šalininkai.
Australija nusiuntė į Saliamono salas ypa

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
uoliai dirba prie automagistralės “Via 
Baltica”, jungiančią Baltijos šalis per Len
kiją su Europos Sąjungos šalimis. Lietu
voje darbai turėtų būti baigti dar šiemet. 
Magistralės darbai Lenkijoje įstrigę. Balti
jos valstybės suinteresuotos, kad šis eu
ropinis projektas būtų kuo greičiau įvyk
dytas. Laukia ir kitas europrojektas - 
“Rail Baltica".

Abu Europos transporto koridoriai yra 
labai svarbūs ne tik Lietuvai, bet ir visam 
Baltijos regionui. Vengrijos prezidentas tai 
supranta ir pasiruošęs paraginti Europos 
Sąjungos ir Lenkijos vadovus.

Lietuvos Seimo rudens sesija
Rugsėjo 10 d. Lietuvos Seimo nariai 

susirinko į eilinę rudens sesiją, kuri žada 
būti sudėtinga, reikalaujanti daug susi
klausymo Lietuvos valstybės labui. Pirmą 
kartą Lietuvos Respublikos istorijoje Vy
riausybė buvo sudaryta iš mažumos Sei
mo narių, priklausančių partijoms. Val
dančioji koalicija Seime turi 55 vietas iš 
141. Ministras Pirmininkas Gediminas 
Kirkilas tikisi, kad jo vadovaujama Vyriau
sybė sugebės kontroliuoti situaciją. Dėl 
paramos valdančiosios koalicijos ini
ciatyvoms bus tariamasi su opozicinėmis 
jėgomis, ypač su konservatoriais. Už bor
to turėtų likti Darbo partija, atsidūrusi 
teisėsaugos akiratyje.

Seimo pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas kalbėjo apie būtinybę parlamentui 

'dirbti stabiliau Mažumos Vyriausybės 
sąlygomis svarbu, kad “pozicija” ir “opozi
cija” rastų bendrą kalbą.

Dabartinis Darbo partijos pirmininkas

Mūsų Pastogė Nr. 37, 2006.09.20, psl. 

tingą ambasadorių - Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriaus pavaduotoją David 
Ritchie. Jam nepasisekus sustabdyti Patrick 
Cole ištrėniimo iš Honiaros, Australija su
stabdė vizų lengvatas Saliamono salų 
diplomatams.
♦ Rugsėjo 12d.keturiteroristaiužpuolė 
JAV amabasadą Sirijos sostinėje Damas
ke, panaudodami automatinius šautuvus, 
rankines granatas ir sprogmenų prikrautą 
automobilį. Ambasadą gindamas žuvo 
vienas Sirijos policininkas, sužeisti 14 žmo
nių, daugelis jų atsistiktiniai praeiviai. Si
rijos sargybiniai nukovė tris teroristus ir 
paėmė į nelaisvę sužeistą ketvirtąjį.
♦ Rugsėjo 12 d. popiežiaus Benedikto 
XVI užuomina apie musulmonų jihad 
(šventąjį karą) kalboje Regensburgo Uni
versitete Vokietijoje sukėlė audrą musul
monų pasaulyje. Popiežius kalbėjo prieš 
religijos plėtimą smurtu, cituodamas 14-to 
šimtmečio Bizantijos imperatoriaus Ma- 
nuclio 11 Paleologo argumentus jo pokal
byje su persų išminčiumi. Kadangi citata 
užsiminė apie Mahometo mokslo skleidi
mą kardu, musulmonai reikalauja popie
žiaus atsiprašymo už pranašo įžeidimą. 
Pavojuje atsidūrė popiežiaus numatytas 
vizitas Turkijoje. Rugsėjo 16 -17 d.d. buvo 
užpultos 8 krikščionių bažnyčios Palesti
nos Vakariniame Krante, gi žinomas So- 
malijos musulmonų dvasiškis Sheik Abu- 
bukar Hassan Malin reikalavo, kad musul
monai “sumedžiotų” ir nužudytų popiežių.
♦ Rugsėjo 17 d. popiežius Benediktas
XVI išreiškė apgailetavimą, kad citata iš 
viduramžių įžeidė kai kuriuos musulmo
nus, nes pati kalba buvo kvietimas į atviras 
diskusijas, abiems šalims gerbiant viena 
kitos įsitikinimus. Dalis musulmonų orga
nizacijų buvo patenkintos popiežiaus pa
reiškimu bei rugsėjo 16 d. oficialiu Vatika
no pasisakymu. □

Kęstutis Daukšys mėgino derėtis su kitų 
partijų vadovais - įsiskverbti į bendrą 
opoziciją, tačiau pritarėjų nerado.

Prezidentas Valdas Adamkus buvo iš
vykęs {užsienį ir negalėjo kreiptis į Seimo 
narius. Prieš išvykdamas, rugsėjo 9 d. 
Prezidentas kreipėsi į tautą per televiziją. 
Pažymėjo, kad Seimas, įveikęs savo ka
dencijos pusiaukelę, pradeda labai atsa
kingą veiklos etapą. Jis tikįs, kad politiš
kai persigrupavęs Seimas susitelks darbui 
ir vadovausis valstybės, o ne siaurais 
partiniais interesais: “Tolesni tarpusavio 
barniai, greito politinio revanšo siekis ku
riant naujas koalicijas neturi tapti nuo
latiniu reiškiniu. Tai gali nuvesti į niekur - 
tik į idėjų aklavietę ir stagnaciją”.

Mažeikiai importavo naftą iš 
Venezuelos

Jau kuris laikas, “Mažeikių nafta” 
tiesioginiu vamzdynu negauna žaliavos iš 
Rusijos. Rugsėjo 10 d. vakare iš tanklaivio 
baigė krauti 70,000 tonų venezueliškos 
naftos “Mesa - 30”. Bendrovės vadovas 
neatskleidė, ar šis tanklaivis bus vieninte
lis krovinys iš Venezuelos. Paaiškino, jog 
nafta paprastai importuojama iš ten, kur 
rinkos sąlygos yra geriausios ir labiausiai 
ekonomiškai naudingos. Rusijos paaiški
nimas dėl nutraukto tiekimo - esą įvyko 
vamzdyno avarijos Rusijos teritorijoje.

Būtingės naftos terminalas buvo pirmą 
kartą per paskutinius penkerius metus 
panaudotas naftos importu L Ūkio ministras 
teigia, jog “Mažeikių naftos” vadovybe de-. ’ 
talų žaliavos tiekimo planą yra sudariusi 
mažiausiai iki spalio mėnesio vidurio. 
Katgianl aptvaJgif naudotasi Lietuvos spau- 

_da,aTA,fWS,tXirTKiruHcn>anguai”. \

Kaip pranešė Europos Komisijos 
atstovybė Lietuvoje, Lietuvos kaimo 
pažangai sekančių 7 metų laikotarpiui 
(2007 - 2013 metams) Europos Komisija 
paskyrė virš 6 milijardų litų Europos 
Sąjungos (ES) lėšų.

Akivaizdžiau, tai reiškia virš 6 tūks
tančių milijonų litų. Kadangi Europos 
Sąjunga skaičiuoja eurais, tai yra 1.743 
mlrd. eurų.

2007 metais Lietuvai atiteks 260,974 
mln. eurų (= 901 mln. litų), 2008 metais -

Pensininkai reikalavo grąžinti pensijas
(ELTA) Rugsėjo 12 dieną prie Seimo 

susirinko pensininkai reikalauti, kad 
valstybė jiems išmokėtų tą pensijos dalį, 
kurios jie negavo, kai Vyriausybė neteisė
tai nusprendė riboti pensijas dirbantiems 
pensininkams.

Susirinkusieji jokių konkrečių pažadų 
neišgirdo, nes Vyriausybės atstovų ne
pasirodė. Kalbėti išėję Darbo partijos 
atstovai K Daukšys ir L. Graužinienė buvo 
sutikti švilpimu. Mitingo pradžioje dar 
buvo perskaityta pašiepianti odė Lietuvos 
politikui, kuris labai mylėjo Lietuvos žmo
nes ir jiems labai daug padėjo, tačiau da
bar sėdi Rusijoje. Iš teksto nesunku buvo 
atpažinti šiuo metu Rusijoje nuo Lietuvos 
teisėsaugos besislapstantį buvusį Darbo 
partijos pirmininką ViktorUspaskich’ą.

Tačiau labiausiai prie Seimo susirin
kusius pensininkus pralinksmino daina 
apie tai, kaip premjeras, ministrė ir visi 
vagys išėjo į mišką, ten rado pensininką, 
kurį nupešė, valgė, tačiau juo paspringo.

Du Seimo nariai G. Šileikis ir A, Matu
levičius buvo sutikti šiltai. Šie Seimo na
riai surinko daugiau kaip pusantro tūks
tančių pensininkų parašų su reikalavimu 
išmokėti nesumokėtą pensijos dalį bei 
inicijavo įstatymo projektą, pagal kurį 
neišmokėtos pensijos būtų grąžintos iki 
2008 m. .L

Susirinkusiems reikalaujant socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės Vilijos Blin-

V. Uspaskich - sulaikytas ir paleistas?
Kaip pranešė Lietuvos televizija, nak

tį į penktadienį, rugsėjo 15 d., Maskvoje 
sulaikytas Viktor Uspaskich. V Uspas- 
kich’as, anksčiau dėl skandalų netekęs 
ūkio ministro ir Seimo nario postų, Rusijo
je slapstėsi nuo Lietuvos teisėsaugos, kuri 
jį įtaria neskaidria partine buhalterija. 
Rugsėjo 11d. Lietuvos generalinė proku
ratūra jau buvo išdavusi tarptautinį Us- 
paskich’o Europos arešto orderį. Migraci
jos departamentas taip pat aiškinasi, ar V 
Uspaskich neturi Rusijos pilietybės.

Vėlesnėmis žiniomis, naktį į penkta
dienį Maskvoje sulaikytas buvęs Darbo 
partijos pirmininkas Viktor Uspaskich yra 
paleistas už užstatą. Rusijos teisėsaugos 
sprendimo motyvai kol kas nežinomi. V. 
Uspaskich’as buvęs sulaikytas Maskvoje 
apie 2 valandą nakties važiuojantis auto
mobiliu. Tačiau Rusijos generalinė pro
kuratūra teigia nieko nežinanti apie V. 
Uspaskich’o sulaikymą.

Dar vėlesnėmis žiniomis, buvęs Darbo 

Didelė byla klastotojams
Kaip praneša “Respublika", Generali- 2004 metų lapkričio Kaune. Pinigų 

nė prokuratūra perdavė Kauno apygardos ' klastotės buvo puikios kokybės, turėjo 
teismui 62 tomų baudžiamąją bylą dėl daugelį tikriems banknotams būdingų 
didelio kiekio eurų ir JAV dolerių garny- apsaugos požymių.
bos, laikymo ir realizavimo. Pogrindinė spaustuvė veikė kaip tikra

Netikrų pinigų spausdinimo fabrikėlis įmonė L turėjo direktorių, buhalteriją? 
Kaune buvo demaskuotas 2004 metų Bylos duomenimis, iš jos į Europos šalis 
lapkritį.. • \ iškeliavonemažiaukaipl2mln.eurųver-
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248,836 mln. eurų (= 859 mln. litų), 2009- 
aisiais - 236,928 mln. eurų (= 818 mln. 
litų) paramos.

2010 metais Lietuvos kaimo plėtrai bus 
skirta 244,741 mln. eurų, 2011-aisiais - 
248,433 mln. eurų, 2012-aisiais - 250,278 
mln. eurų, o 2013-aisiais - 253,598 mln. 
eurų ES paramos.

Europos Komisija (EK) sprendimą dėl 
šitaip išdėstyto ES lėšų skyrimo Lietuvos 
kaimo pažangai bei plėtrai priėmė rugsė
jo 12 dieną. □ 

kevičiūtės pasirodymo, J. K Burdulis pa
aiškino, jog ministrė net ir nebuvo kvie
čiama. “Ji mums nieko naujo nepasakys, o 
kviesti vien tam, kad būtų nušvilpta, nėra 
ko”,-tvirtino jis.

Visi prie mikrofono ėję Seimo nariai, 
nesvarbu, kokiai partijai priklausytų, 
kalbėjo tą patį, vis nepamiršdami paminė
ti, jog būtent jų partija daro viską, kad 
pensininkų problemos būtų išspręstos. 
“Liberalų sąjūdis su jumis”, - kalbą pradė
jo G. Šileikis. “Mūsų partija ir frakcija Sei
me daro ir darys viską, kad savo pinigus 
atgautumėte”, - tikino pensininkus K. 
Daukšys.

Kalbėję pensininkai piktinosi valdi
ninkų neveiklumu ir kaltino juos specia
liai vilkinant laiką, kol bus sulaukta, kad 
visi pensininkai, kuriems yra skolinga 
valstybė, išmirs.

Kaip Eltai sakė G. Šileikis, šiuo metu 
dar net nėra aišku, kiek valstybė pensi
ninkams yra skolinga. “Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija kas kartą patei
kia vis kitokiusskaičius, kurie svyruoja 
nuo 300 iki 600 mln. litų. Iki šiol nėra at
likta jokių skaičiavimų”; - teigė G. Šileikis. 
Pasak jo, savo inicijuoto įstatymo projekto 
svarstymą jis sieks įtraukti į Seimo rudens 

- sesijos darbotvarke, nors pirminėje dar-’ 
betvarkėje šio klausimo ir nėra. Pagal šį 
projektą neišmokėtos pensijos gyvento
jams turės būti grąžintos iki 2008 m. □ 

partijos pirmininkas Viktor Uspaskich 
penktadienio vakarą pasiprašė politinio 
prieglobsčio Rusijoje.

Advokatas Vytautas Sviderskis, kuris 
savo klientui Viktor Uspaskich’ui atsto
vauja Lietuvoje, gavo atsakymą raštu. V. 
Sviderskiui įteiktas prokurorų nutarimas, 
kuriame teigiama, kad V. Uspaskich įta
riamas nusikaltęs pagal Baudžiamojo 
kodekso 220-ąjį (neteisingų duomenų apie 
pajamas, pelną ar turtą pateikimas) ir 222- 
ąjį (apgaulingas apskaitos tvarkymas) 
straipsnius. Už šias veikas baudžiama 
baudomis arba laisvės apribojimu, areštu 
ir laisvės atėmimu įvairiam laikotarpiui. 
Šie straipsniai yra Baudžiamojo kodekso 
skyriuje, kuriame įvardijami finansiniai 
nusikaltimai. Pasak V. Sviderskįo, nors 
Generalinė prokuratūra visomis priemo
nėmis stengiasi atsiriboti nuo V. Uspas
kich’o bylos politizavimo, tačiau ir “plika 
akimi matyti”, jog tai esąs politinis proce
sas. Pagal Lietuvos spaudą
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Bendruomenės baruose
Kugelinė Sodyboje

Isolda Požclaitč-Davis AM

Dangus lietučiu pliupo jau .kelias die
neles, kai artinosi rugsėjo 10-oji diena. 
Sodybos darbščių bitučių akys neramiai 
žvalgėsi į griausmingus, tamsius debesis.

aimanavo sodybietės..
O Kugelinė buvo neįtikėtinai pasiseku

si! Tiesa, lijo dažnai ir smarkiai, bet buvo 
ir protarpių. Tad reikėjo estafete bėgti 
nuo buto į seklyčių: Kartais pasisekdavo, o 
kartais, ir ne. O kai rankos vis ką nors ne

kuriu nesiliovė rinktis virš mūsų “Sody
bos”. “Kas bus -kas bus?”, - tyliai ir garsiai

Kugelį pjausto Onutė Dobbs.
Abi nuotraukos Rainučio Zakarevičiaus.

ša, tai negi skėtį ant nosies užsikabinsi?
Pirmoji atvyko ar ne tik mūsų garbi 

senjore ponia Cecilija (buvusi 200 m ir 400 
m Lietuvos bėgimo čempijonė). Kaip ir 
visados, atrodė puikiai ir buvo skoningai 
pasipuošusi. “Reikia save prižiūrėti ir ne
dejuoti”, - sakė ji. Taip! Tikrai taip, tegali 
išsilaikyti garbaus amžiaus senjorai. O 
paskui ją - mašina po mašinos gūžėjo į 
“Sodybos” plotus. Iš jų lipo vyresni ir jau
ni. Kaip malonu buvo matyti nemažai to 
gražaus jaunimo - motinos su dukromis, 
ar sūnumis ir antrosiomis pusėmis.

Staiga priartėjo būrelis žmonių, jų tar
pe - irgi nemažai jaunimo. Priekyje žings
niavo energingoji ponia Jūratė, ko ne visą 
giminę sukvietusi. Ji dairėsi ne staliuko, 
bet ilgo ilgo stalo. Tuo tarpu tautiečiai vis 
dažniau skverbėsi į seklyčią. Išeitį sura
do galbūt tas gražus jaunimėlis, pasiūlęs

Sodybos seklyčia vos galėjo sulaipinti suvažiavusius svečius. Rick Monk nuotr.

Sėdi iš kairės: Ramona Zakarevičienė, Janina Falkowski, 
stovi iš kairės: Isolda Poželaitė-Davis ir Nijolė Užubalienė.

kugelio porcijomis pasma
guriauti “Sodybos”jau
kiuose buteliuose.

Sodybos bičiulių srau
tas vis nemažėjo. Iš fede
ralinės sostinės atvyko Vi
da ir Algis; iš už Woollon- 
gong’o - ponia Rūta; iš 
Entrance Bay-Ramona 
su vyru ir drauge balerina. 
Ištikimasis Algis B. su po
nia Nijole nuo kalnų pa
pėdės atvyko. Choro rams
tis Antanas su Lėta, sve
čiais ir choristais nepabi
jojo lietaus.Vytautai su ir 
be žmonų pribuvo. Ach! 
Trūko tik to geelongiškio 
Vyto su Birute. O šaunioji 
Natalija jau iš vakaro at
vyko. Matyt, pabijojo, kad 
keliai neužplūstų. Tai nak
telę svečioje Sodyboje

Du susirinkimai Adelaidėje

praleidusi, su pirmais gaidžiais (“pardon” 
pamiršau, juk esame Australijoje) skuto ir 
tarkavo bulveles tiems skaniesiems ku
geliams! Neatsiliko ir vietos savanorės. 
Kaip gi galėjai atsilikti? Juk Onutės en
tuziazmas mus akino pasitempti.Vienos 
pyragus kepė, kitos kopūstėlius troškino 
bei spirgučius “čirškino”. Nuo jų visa So
dyba kvepėjo. Tuo tarpu Garry tempė sta
lus ir kėdes į seklyčią. Betgi vietų vis dar 
trūko. Tad drąsiausi, jų tarpe ir Antanas su 
Lėta bei svečiu, atsisėdo už terasos stalo. 
Ačiū Jums, kad nepabūgote šalto, bet gai
vinančio oro. Pasišventimas tų visų bite
lių ir bitinų, šefo Vytauto - nepamainomo 
kugelių ir iešminių kepėjo. Ačiū joms ir 
jam! O kitų svečių atsiprašau - kaip ade- 
laidiškė, dar Sydnėjuje neapsipratau. Bet
gi ačiū visiems, Draugijos narėms ir so- 
dybietėms, kurie prisidėjo darbu, fantais, 
prizais ir atvykimu I

Richard’as, mūsų naujasis “sommelier” 
- tai būdavo Vyto specialybė - neturėjo 
laiko nė atsikvėpti. Vyną ir stipresnius 
gėrimus j taures vis pilstė. Ne stebuklas, 
kad salė ūžti pradėjo. Moterų Draugijos 
narių balsai jų “nepergalėjo.” O skelbimas 
buvo svarbus. Tad aukštoji, lieknoji Onutė 
ėmėsi iniciatyvos. Jai pakluso salės sve
čiai. “ Pirmo prizo loterija”, - paskelbė ji 
balsiai. O pirmasis prizas - puiki Leekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff akvarelė ir dar 
nemaža. Ačiū, Jums Lceka, kad nepamirš
tate mūsų ir turbūt įgaliojote savo brolįpa- 
veikslą atvežti “Sodybon”. Mačiau jį su 
drauge svečių tarpe.

O kas gi laimėjo tą meno vertybę?

Kristina Dičiūnicnė su sodybiečių numylė
tinėmis papūgėlėmis. Rick Monk nuotr.

Richard’as “Sodybos” sommelier ir foto
grafas. Vaikinas gražiai nuaugęs ir man
dagus. Tad gražiu žestu dovanojo paveiks
lą savo močiutei - mūsų Onutei Laiminga 
Onutė, kad turi tokį anūką. Betgi ji ir užsi
tarnavo padėkos už savo darbą “Sodyboj”.

Antras ir trečias prizai buvo irgi ver
tingi, tad paaukojusiems/oms didelis ačiū 
kaip ir visiems/oms - už fantais nusėtą 
stalą. 2006 metų kugelinė praėjo geroje 
nuotaikoje. Tikimės, kad sveteliai buvo 
patenkinti, nes laimėjo fantų ir pasistiprino 
skanėstais bei neblogu vyneliu. □

Viktoras Baltutis
Tęsinys iš “M.P.” nr. 36

Š. m. rugpjūčio 26 dieną Lietuvių 
Namuose įvyko Adelaidės Lietuvių Są
jungos Ine. metinis susirinkimas. Daly
vavo virš 30 narių. Susirinkimui pirminin
kavo Ramūnas Dunda.

Pirmininkas Donatas Dunda savo pra
nešime paminėjo, kad šiuo metu Lietuvių 
Namuose sekmadieniais ruošiami pietūs, 
kurie sūtfkukia nemažą skiiičių jįie tail to
jų iš lietuvių ir kitatataučiųtafpd/PriėŠ po
rą metų visuotiniame susirinkime buvo 
nutarta pakeisti Sąjungos įstatus, kad būtų 
išvengta didelių valdžios mokesčių, kurie 
privalomi sąjungoms; jei jos Savo Veiklą 
apriboja tam tikra žmonių grupe, jiuo at
veju - lietuviais. Nors susirinkime atsira
do asmenų, kurie tarų nepritarė, be t dau
guma nutarė ir įstatai buvo pakeisti—pa
pildyti. Nors didelių valdžios mokesčių 
nepavyko išvengti, bet Multiciilturė De
partamentas suteikia metinę paramą, kuri 
apmoka didelę dalį, ypač aukštų žemės 
mokesčių.

■ Pagrindimai LTė'tdviųNamūbšė'yykš- 
tantys renginiai: miriėjhhdų'jię'fišihinkų 
ruošiami'itiejiitiai,' čhb'fo kdnėertai; po

rnos viršijo išlaidas $1,804, dėka gautos iš 
Multiculture Departamento $17,155 para
mos. Finansinių metų pabaigoje kasos 
stovis - $293.473. Multiculture Departa
mento paramai nutrūkus, Sąjungos meti
nės pajamos nebepadengtų išlaidų. Ben
dras Sąjungos turtas $1,599,400.

Po pranešimų diskusijų nebuvo. Visus 
pranešimus ir apyskaitą susirinkimas vien
balsiai priėmė. Kaip ir kiekvienos lietu
viškos organizacijos rinkimuose, taip pat 
ir Stįjungos, nesulaukiama naujų kandidatų 
išjaiinimd tarpo, todėl teko perrinkti bai
gusius kadenciją Valdybos narius. Be ke
lių paklausimų ir pasisakymų, nauji; idė
jų ateičiai nesulaukt a.

Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro: 
pirmininkas Donatas Dunda, 
vicepirmininkai: Jonas Mikužis ir

Leonas Urmonas, 
sekretorius Edvardas Gudelis, 
antra sekretorė Laima Fuller, 
iždininkas Adomas Mačiukas, 
antras iždininkas Romas Urmonas, 
turfb globėjas ir baro vedėjas Romas

Pocius.
Abiejų pagrindinių Adelaidės orga- 

rfižacijų tmšlHnkihiai'parode; kad -mūsų 
j’aiitfimiišTiėka abuojiis lietuviškai veiklai

Kugelinėą, metų. Iš kairės:-Petras Burokas, Vytautas'Burokas, Vytautas Stelemekas ir 
Jadvyga Burokięnė. . . - ■ Rick Monk nuotr.

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

būviai ir kt., kurie irgi retėja. Per pasku
tinius finansinius Sąjungos metus turėta 
$46,260 pajamų ir $44,456 išlaidų. Paja-

ir ja mažai domisi. Nei viename susirin
kime nesurasta būdų kaip susigrąžinti vis 
tolstančią mūsų jaunąją kartą. □

Skaityte “Mūsų Pastogę” — viską žinosi!
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Lietuviai pasaulyje
„Ecos de Lituania“ gavo premiją

Nuotraukoje iš kairės: Juan Jose Fourment, Juan Ignacio Fourment Kalvelis (programos 
vedėjas) ir Isabel Kalvelytė Fourment.

Mokslo metų pradžia Vasario 16-osios
Gimnazijoje

Lietuviškai radijo programai „Ecos de 
Lituania“ („Lietuvos aidai“) rugpjūčio 4 d. 
Chaco provincijoje, Resistencia mieste 
buvo įteikta „Dorada“ premija už geriausią 
2005-2006 m. Argentinos radijo programą 
kitataučių bendruomenių kategorijoje.

„Ecos de Lituania“ ir toliau skina lau
rus įvairiuose konkursuose tiek Argen
tinos, tiek įvairiose lietuviškose organiza
cijose. Be to, ji reprezentuoja Lietuvą vi
soje Argentinoje, siekia, kad visižinotų kas 
yra mūsų brangi Lietuva. Taip pat atsto
vauja mūsų miestui (Bcrisso) kaip „Imi
grantų provincijos sostinei“, kurioje jau 
nuo seno gyvena gausi ir aktyvi lietuvių 
bendruomenė.

Laidos prisistatymas ir apdovanojimas 
bei šventinė vakarienė įvyko „Ei Cast illito“, 
Chaco provincijos banko pastatuose, ste
bint nemažam būriui žiūrovų.

Ši premija skirta pirmą kartą, tačiau 
finale dalyvavo net 153 programos iš visos 
Argentinos.

„Ecos de Lituania” veikia jau 29 metus 
ir šitas pavadinimas yra labai svarbus Ar
gentinos Lietuvių Bendniomcnei, kadangi 
Ceferino lujncvich Juknevičius net 25 me

Kauno universitetuose studentų iš 
užsienio nemažėja

Kauno aukštosiose mokyklose šiais 
mokslo metais studijuos beveik pusė 
tūkstančio atvykėlių iš užsienio.

Kauno medicinos universiteto Tarptau
tinių programų koordinatorės Rūtos 
Antanaitienės teigimu, apie 250 šių stu
dentų antrajame Lietuvos mieste studijuo
ja savo lėšomis. Likusieji atvykę pagal Eu
ropos Komisijos finansuojamas Socrates/ 
Erasmus studijų mainų programas, todėl 
jie studijuoja nemokamai.

“Kaune esame bene vienintelė aukšto
ji mokykla, kurioje užsieniečiai turi ga
limybę studijuoti ne tik pusmetį ar metus, 
bet ir čia baigti mokslus. Tačiau tokio po
būdžio studijos nefinansuojamos. Studijų 
metai medicinos universitete studentams 
iš užsienio kainuoja 5-6 tūkstančius eurų”, 
- teigė R. Antanaitienė.

Mokytis medicinos laikinojoje sosti
nėje dažniausiai pageidauja Libano ir

Lietuvos plaukikui - bronza
Brazilijoje vykusiose pasaulio jaunių 

(iki 17 metų) plaukimo pirmenybėse 
anykštėnas Giedrius Titcnis dalyvavo 
keturių rungčių varžybose, bet geriausiai 
pasirodė plaukdamas 200 m krūtine. Jis 
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tus vedė „Ecos de Lituania”.
Reikia pabrėžti, kad p. Juan Martin 

Daujotas (LR Garbės konsulas Argen
tinoje), p. Arvydas Naujokaitis (LR Amba
sados Argentinoje patarėjas) bei LR kon
sulatas Venezueloje paskelbė šią progra
mą kaip „Kultūros paveldą“. Dabartinis 
mūsų miesto meras p. Enrique Slezack 
šią programą įtraukė į „Municipalinio 
paveldo“ sąrašus, o kaip „Visuomenės pa
veldas“ programa buvo įvertinta Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės. Taip pat Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės šią programą pažy
mėjo specialiu apdovanojimu.

„Ecos de Lituania“ prodiuseriai: Isabel 
Kalvelytė Fourment, Juan Jose Fourment 
ir vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Mūsų kontaktai yra:
ecosdelituania@yahoo.com.ar 
info@ecosdelituania.com. ar.
Mūsų prodiuserių tel. nr.: 
(namų) +54 221 464 1483. 
(radijo stoties) +54221464 3940.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
“ECOS DE LITUANIA” vedėjas

Izraelio piliečiai.
Tolimųjų kraštų studentai varsto ir Vy

tauto Didžiojo universiteto bei Kauno 
technologijos universiteto duris. VDU 
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos Astos 
Ambrasaitės nuomone, kasmet didėjanti 
tautybių įvairovė rodo, jog Lietuvos uni
versitetai sulaukia pripažinimo visame 
pasaulyje.

“Kadaise daugiausia studentų būdavo 
iš kaimyninių šalių - Latvijos, Lenkijos, 
Estijos. Dabar besimokančiųjų gimtines 
galime skaičiuoti dešimtimis. Neretai 
studentus į Kauną atvilioja ir pažįstamų 
patirtis”, - pasakojo VDU atstovė.

Tuo tarpu Lietuvos žemės ūkio univer
siteto Socrates/Erasmus programų koor
dinatorius Raimondas Rukuiža įsitikinęs, 
jog užsieniečius į Lietuvą atvilioja gera 
studijų kokybė.

ELTA.LGITIC

distanciją nuplaukė per 2:16,57 min. ir 
laimėjo bronzos medaĘ. “Mano didžiausia 
svajonė dalyvauti olimpiadoje. Pats tikiuosi 
dalyvauti jau Pekino olimpinėse žaidynėse, 
nes manau, kad turiu realias galimybes”, -
sakė Giedrius Titenis. ‘Sportas'

Rugsėjo 4 d. Vasario 16-osios Gimna
zija pradėjo naujus mokslo metus. Pilies 
bokšte plevėsuojanti Lietuvos trispalvė 
plačiai skelbė apie ypatingą dieną. Šventė 
praėjo jaukiai šeimyniškai, bet kartu ir 
daug iškilmingiau nei kitais kartais, nes 
joje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, šv. Cecilijos sakralinės muzikos 
ansamblis, o taip pat delegacija iš Kelmės 
su Antanu Raču, kuris pirmasis atstova
vo Lietuvai Vokietijoje, vadovaudamas 
Gimnazijoje įsteigtam Informacijos biu
rui 1990 metais.

Ansamblio pučiamų ragų gaudesys pra
dėjo atidarymo ceremoniją. Giedant him
nus, buvo pakeltos Lietuvos, Vokietijos ir 
Europos vėliavos.

Paskui prisirinko pilnutėlė Huettenfeld 
katalikų bažnyčia: lietuviai ir vokiečiai, 
katalikai ir evangelikai mokiniai, jų tėve
liai, mokytojai ir svečiai dalyvavo ekume
ninėse pamaldose, kurias laikė evangeli
kų kapelionas kun. Reinaid Fuhr, katalikų 
kapelionas kun. Jonas Dėdinas ir Jo Eksce
lencija vysk.Eugenijus Bartulis. Buvo gie
damos lietuviškos ir vokiškos giesmės, vėl 
gaudė ansambliečių ragai, skambėjo jų 
kanklės. Visi trys dvasininkai pasakė daug 
gražių ir prasmingų žodžių. “Susirinkome 
prie didžiojo Mokytojo kojų prašyti palai
mos siekiant mokslo”, - sakė vyskupas. 
“Rinkimės kas sekmadienį į jo meilės pa
moką”. Linkėdamas visiems prasmingo 
gyvenimo, užbaigė poeto žodžiais "Įženk į 
mūsų kelią, Jėzau, jei eisime ne tuo keliu”.

Bendrabučio salėje direktorius An
drius Šmitas pasveikino visus, ypač nau

Vasario 16-osios Gimnazijoje. Kairėje - Gimnazijos direktorius Andrius Šmitas.

Norvegijoje - lietuviai su metamfetaminu
Kaip praneša BNS, Norvegijoje su 6 

kilogramais metamfetamino sulaikyti du 
Alytaus rajono gyventojai. Manoma, kad 
jie tiekė sintetinius narkotikus per Šve
diją į Norvegiją. Ar narkotikai pagaminti 
Lietuvoje, turėtų nustatyti tyrimas.

Lietuvoje pastaraisiais metais buvo 
likviduota ne viena sintetinių narkotikų 
gamybos laboratorija. Jose pagaminti 
narkotikai yra aukštos kokybės ir dažnai 
išvežami prekybai į įvairias užsienio ša
lis. Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
pareigūnai sakė kol kas negalį nei paneig
ti, nei patvirtinti fakto, kad dabar minimas 
metamfetaminas pagamintas Lietuvoje.

Plėšikavo Suomijoje
Suomijoje sulaikyta plėšikų iš Lietuvos 

gauja, kuri įtariama pagrobusi iš kelių 
dešimčių kailių ir aukso dirbinių parduo
tuvių prekių už daugiau nei vieną milijoną 
eurų. Vyrai iš Vilniaus plėšė parduotuves 
Suomijos pietuose ir vakaruose 2005 m. ir 
šių metų pavasarį.

Plėšikų elgesys buvo vienodas - iš
dauždavo parduotuvių vitrinas ir greitai 

jokėlius. Kalbėdamas apie Gimnazijos 
tikslus, jis pažymėjo, kad Vasario 16-osios 
Gimnazijos tikslas nėra “sušveicuoti” tau
tas. “Mes norime išmokyti jaunimą puo
selėti savo kultūrą, o taip pat gerbti kitos 
tautos kultūrą, išmokyti gyventi kartu, 
neatsisakant savųjų vertybių”, - sakė jis.

Tryliktos klasės mokiniai penktokė
liams įteikė dovanų, kad pirmoji diena šioje 
mokykloje būtų kuo malonesnė. Jų išgy
venimai patys giliausi. Iš mišrios šeimos 
atėjęs berniukas verkia, kad nepakanka
mai moka lietuviškai, labai susirūpinęs, 
kaip čia dabar jis susišnekės. Kitas, žiūrėk, 
laisvai kalba abiem kalbomis, tik per vi
sas ceremonijas labai ištroškęs ir neranda 
kur atsigerti. Ateityje globėjų grupė ma
žesniuosius prižiūrės, kad jie gerai jaustų
si, padės spręsti iškilusias problemas.

Kelmės rajono meras K. Arvasevičius 
sveikino gimnazistus, įteikė dovanų lėlytę 
Kelmytę irpatikėjo ją globoti penktokams. 
Jų, o ir kitų žemesniųjų klasių lietuvių mo
kinių skaičiai mūsų Gimnazijoje rekordi
niai. Šiemet mokslo metus pradeda 96 
lietuviai mokiniai ir 104 vokiečiai.

Antanas Račas savo sveikinime pažy
mėjo, kad Vasario 16-osios Gimnazija vi
su sovietmečio laikotarpiu buvo Lietuvos 
ambasada. Jis pakvietė gimnazistus ir to
liau būti Lietuvos ambasadoriais.

Galiausiai savo linkėjimus žodžiais ir 
daina išsakė Jo ekscelencija vyskupas ir 
ansamblio dainininkai: “Th statai bendruo
menę. Perplauk vandenyną, perplauki 
marias, grįžk į savo kraštą ir statyk namus.”

V. 16 Gint. inf.

Kartu su lietuviais buvo sulaikyti keli 
Norvegijos gyventojai, taip pat išeiviai iš 
kitų šalių. Sulaikant įtariamuosius, ben
dradarbiavo Lietuvos kriminalinės polici
jos biuro, Alytaus miesto policijos, Švedi
jos, Norvegijos policijos bei muitinės 
pareigūnai. i»w,xi»K-n

Sulaikyti lietuviai - 25 mėtų N.N. ir 30- 
metis LŽanksčiau Lietuvoje jau teisti už 
įvairius nusikaltimus. Iš jų konfiskuotų nar
kotikų vietinės rinkos vertė siekia 360,000 
Norvegijos kronų (apie 160,000 litų).

Šiais metais per bendras tarptautines 
operacijas Lietuvos policijos pareigūnai 
konfiskavo 111 kg sintetinių narkotikų.

sprukdavo vogtu automobiliu. Didžioji 
grobio dalis dar nerasta.

Dalis gaujos ir jos vadeiva buvo sulaikyti 
gegužę. Vadeivos teismas numatytas rugsėjo 
vidury, jam bus pateikta per 20 kaltinimų. 
Pranešime nenurodomas sulaikytų plėšikų 
iš Lietuvos skaičius, tačiau policijos duo
menimis, vyrai iš Vilniaus plėšikavo ir 
kitose Europos šalyse. □
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IS NESENOS ISTORIJOS

Kaip Lietuvos Vyriausybė galėjo ruoštis karui...
Praėjus Antram pasauliniam karui ir Lietuvai likus Sovietų Sąjungos okupuotai, išeivi

joje kilo aštrių klausimų bei priekaištų, kodėl gi - net karui jau besiplečiant - tuometinė 
Lietuvos Vyriausybė nedaug samprotavo apie karo įtaką Lietuvai, ypač jos nepriklauso
mybei. Pavyzdžiui, kodėl to meto Lietuvos Vyriausybė iš anksto nepasirūpino, kad užsie
niuose būtų įkurti Lietuvos egzilinio atstovavimo taškai, jei Lietuva taptų okupuota? Kodėl 
tokiam atstovavimui nebuvo parūpinta piniginių lėšų (įtik vėliau, pvz. Lietuvos ambasada 
Washingtone išsilaikė tik dėka Latvijos diplomatų paskolinto aukso)? Ir taip toliau.

Neseniai archyvuose buvo rasti du to meto LR Užsienio Reikalų Ministerijai skirti, bet 
nepasirašyti raštai, kurie kaip tik iš anksto svarsto Lietuvos padėtį besiplečiančio karo 
metu ir teikia pasiūlymus. Šiuos raštus, vadinamus pro memoria, neseniai atspausdino 
Žurnalas “Kultūros barai”. Raštų autorystė dar spėjama, bet jų autoriais galėjo būti tik 
aukšti to meto LR diplomatai ar asmenys Užsienio Reikalų Ministerijoje.

Čia perspausdiname vienų iš šiųdviejų raštų, datuotą 1940 m. vasario 4 dieną. Pri
mename, kad Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dienų, kai Vokietija 
užpuolė Lenkiją, o Sovietų Sąjungą Vilniaus krašto dalį Lietuvai už bazes perleido 1939 me
tų spalio 10 dieną. Red.

Jo širdies dama

Kaunas, 1940 vasario 4 d. Visai slaptai. 
Pro memoria (ateities perspektyvų klau
simais)

Vidaus balso raginamas radau tikslin
ga suformuluoti kai kurias, iš gilaus 
įsitikinimo kylančias, mintis Lietuvos 
nepriklausomo būvio klausimais.

1. Mano giliausis įsitikinimas, remia
mas taip pat visos mano būtybės nujauti
mo, man sako, kad Lietuvos nepriklau
somas būvis yra neatrezgiamai susijęs su 
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karo 
prieš Vokietiją ir... SSSR laimėjimu ar 
pralaimėjimu. Vakarų demokratijoms ka
rą laimėjus ir Europos gangsterius paklup
džius, Lietuva išlaikys savo nepriklauso
mą valstybinį būvį. Priešingu atsitikimu - 
jai gresia juoda vergija ilgiems metams ar 
dešimtmečiams.

2. Iš tokio įsitikinimo eina išvada, kad 
jaudabarprivalome ruošti įvairiais keliais 
ir priemonėmis savo politines pozicijas 
Vakarų kraštuose ir neutraliose valstybėse.

3. Tas pozicijų ruošimas turėtų pasi
reikšti: aj sukūrimu bent keliuose Vakarų 
Europos punktuose informacinių ir spau
dos židinių, sutelkus juose geriausias mū
sų jėgas toje srityje; hj‘paruošimu reika
lingos literatūros, memorandumų, straips
nių būsimai taikos konferencijai arba tra
giškam okupacijos momentui pritaikytų; 
c) diskretišku išaiškinimu patikimiau- 
siems įtakingiems V. Europos spaudos 
žmonėms ir politikams Lietuvių Tautos 
aspiracijų išlaikyti nepriklausomą būvį, 
jos savijautą dabartiniu metu, jos ryžtin
gumą gintis; d) sudarymu, kad ir nedidelio 
kariško savanorių - „neklaužadų“ branduolio.

4. Reikalinga jau dabar sudaryti tra
giškam atsitikimui Geležinį Fondą reika
lingai akcijai finansuoti ir jį turėti užsienyje.

Tokio Fondo sudarymas man atrodo 
paprastesnis, kaip savo laiku atrodė tą 
mintį svarstant. Galima be mažiausio 
triukšmo padidinti Min. Pirmininko ir Užs. 
R. Ministro slaptus kreditus po stambes
nę sumą ir, susitarus su Liet. Banko Val
dytoju ir Valiutų Direktorium, pervesti į 
kurį Banką užsienyje, pirma slaptu keliu 
įspėjus, kieno dispozicijon tie pinigai 
pavedamu

Fondą reikėtų paskirstyti į dvi dalis: 
vieną dalį padėti J. Š. Amerikos Valstybėse, 
antrąją - kurioje neutralioje Europos šalyje.

Disponavimas Fondo lėšomis priklau
sytų, kol Lietuvoje tebėra teisėta Vyriau
sybė: Min. Pirm-ui, Užs. Reikalų Ministrui 
solidariai, o okupacijos metu iš anksto 
numatytiems užsienyje esantiems trims 
pasiuntiniams.

Lietuvai tebesant nepriklausomai tik- 
tai5% to Fondo sumų galėtų būti panau
dotos paruošiamai akcijai vyriausiems 
Fondo disponentams leidus, tačiau ir tie 
5% turėtų būti papildyti dviejų mėnesių 
trūkyje.

5. Vokiečiams su Sovietais arba vie
niems iš jų karą laimėjus Lietuvai gresia 

aiškus ir neabejotinas, baisus ir neper
maldaujamas barbaruos antplūdis. Todėl 
tenka su visu giliausiu įsitikinimu laikyti 
abu kaimynu Lietuvos priešais Nr. 1 ir 2 
arba Nr. 2 iri.

6. Tenka laikyti aksiomatiniu dalyku, 
kad Sovietai įvairiais keliais ir formomis 
ieškos panaikinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Nėra mažiausios abejonės, kad bus 
dedamos pastangos sprogdinti mus iš vi
daus. Tokio sprogdinimo pasisekimas ar 
nepasisekimas, žinoma, priklausys nuo 
mūsų vidaus politikos, nuo mūsų susiklau
symo, tautinio ir valstybinio solidarumų.

Tačiau nusivylimas sprogdinimu iš vi
daus nepanaikina bandymų ir vykdymų 
įvairių provokacinių incidentų, galinčių 
sudaryti pretekstą įgulų intervencijai ar 
išorinei okupacijai.

Išskirti tokius galimumus reikštų visiš
kai pamiršti bolševikišką dorovės supra
timą, paneigti sovietiškai rusiškai-komu- 
nistinį imperializmą ir pamiršti visus bar
bariškus metodus, taikomus jau trečia 
dešimtis metų Rusijos vidaus gyvenime.

Pasitikėti sovietų parašu ir duotu garbės 
žodžiu būtų nusikalstamai naivu ir len
gvapėdiška. ♦

Sovietai mūsų nepriklausomybę gerbs 
tol, kol turės didesnių rūpesnių kituose 
sektoriuose. TIį rūpesnių jiems gali suda
ryti: arba galvosūkingai karą laiminti 
Vokietija, arba Vakarų valstybės. Pirmuo
ju atsitikimu Lietuvai gresia kita, ne ma
žiau baisi, barbarija ir eksterminacija bei 
vergija, antruoju gi atsitikimu Lietuvai 
gresia susidūrimas su Lenkijos užmačio
mis. Tačiau, atsiminus, kad vis dėlto pati 
Lenkija bus labai nusilpninta ir, be to, be 
Vakarų valstybių paramos, pati viena ne
pajėgs atsitiesti, todėl antrasis pavojus 
atrodo žymiai mažesnis.

Tačiau ir šiam pavojui susilpninti ten
ka jau dabar imtis darbo dviem linkmėm: 
Vakarų šalyse ir neutralėse valstybėse, 
kaip aukščiau minėta, ir santykių su len
kų tauta plotmėje.

Pastaruoju reikalu reikalinga peržiū
rėti kai kuriuos mūsų nusivylimus. Visų 
pirmiausia mūsų politika Vilniaus krašte 
reikalinga atsargios revizijos. Reikia su
rasti kontaktas su lenkų visuomenės rim
tais atstovais, atsisakyti nuo per staigaus ir 
beatodairinio, nors iš esmės tiktai pavir
šutinio, „lietuvinimo“, pripažinti, kad Vil
niaus krašto atlenkinimo programa gali
ma tiktai per eilę metų, susigyventi su iš
mintingu lenkiškai jaučiančio ir galvojan
čio elemento, kuris sudaro to krašto aiš
kią daugumą, kultūrinių reikalų patenki
nimo mintimi ir sutelkti visas savo jėgas 
tiktai į kovą su diversantais ir patriotiškai 
ekzaltuotais teroristais.

Paraleliai reikalinga palaikyti nuolati
nį kontaktą su Angero lenkų vyriausybe, 
toleruoti jos neoficialų atstovą ir spirti 
daryti raminančios įtakos į lenkų visuo
menę Vilniaus krašte.

Nijolė Jankutė
Viduramžių riteriai savo širdies da

moms dainuodavo romansus ir siųsdavo 
rožių puokštes. Šiais neromantiškais lai
kais nei riterių, nei jų damų nebėra. O ta
čiau - pasitaiko vienas, kitas! Apie tokį 
čia ir noriu pasakyti keletą žodžių. Taigi, 
daugeliui Australijos lietuvių pažįstamas 
“riteris” yra dr. Algimantas Taškūnas, jo 
širdies dama - lietuvių kalba, o jai skirta 
“rožių puokštė” - knyga “Lithuanian 
Studies in Australia”.

Rimčiau kalbant, ši knyga nei roman
sas, nei romanas, o rimta, išsami studija apie 
pastangas, sėkmes bei nesėkmes norint 
įvesti lietuvių kalbos kursus į Australijos - 
Tasmanijos universitetus. Kaip autorius 
sako, “tai atvejis mažo pareikalavimo kal
bų bei kultūrų kursams švietimo įstaigose”.

Ši vadovėlio formato ir skoningos rim
tos išvaizdos knyga anglų kalba išleista 
1992 m Tasmanijos Universiteto Lietuvių 
Kaltos Studijų Draugijos. Nedidelėje, 172 
psl. apimtyje, ši knyga paliečia daugelį 
svarbių lietuvių kalbos išlikimo išeivijo
je faktorių: reikalą, pastangas ir galimy
bes įvest lietuvių kalbą j aukštąsias Aus
tralijos mokyklas.

“Lithuanian Studies in Australia” tu
rinys turtingas trumpais, bet asmeniška 
patirtimi ir faktais pagrįstais straipsniais, 
kaip pvz.: “Lietuviai Australijoje”, “Lietu
vių Kaltos Studijų Komitetas Melbour
ne mieste”, “Lietuvių Kalbos Studijų 
Draugija Tasmanijos Universitete”; 
“Etninė lietuvių bendruomenė”, “Lietuvių 
kaltos ir kultūros gyvybingumo reikalas”; 
“Pažinimo vertė ir išsaugojimas”; “Lietuva: 
pagrindiniai faktai”. Knygos prieduose: 
Lietuvių Kalbos Studijų Draugija, akade
miniai projektai ryšium su lietuvių k. 
studijomis ir t.t. .......... ....

Išsamų įvadą šiam leidiniui parašė LR

7. Šiaip ar taip paversime klausimą, 
tačiau, pasverti^reikalą grynai aritmetiš- 
kai, atrodo, kad iš trijų mūsų kaimynų- 
priešų, nepaisant optinių iliuzijų, lenkas 
yra silpniausias ir mažiausiai pavojingas. 
Ir štai kodėl: mūsų geri santykiai ir nuo
latiniai nusileidimai Reichui mums kai
navo Klaipėdos, mūsų per 20 metų kul
tivuoti draugingi santykiai su SSSR mums 
kainavo sui generis okupacijos, o mūsų 
politinės kovos su Lenkija dėl Vilniaus 
mums tekainavo 1938 m. kovo 18 d. sa
votiško ultimatumo užmegzti normalius 
santykius. Iš čia tenka daryti išvadą, kad 
iš karo griuvėsių prisikeliančioji Lenkija 
bus mums dar mažiau pavojinga. Taip 
atrodo galimos perspektyvos svarstant jas 
politiniai realiu požiūriu, be jausmų kuž
dėjimo ir be karčių reminiscencijų sine ira 
et studio.

8. Labai intensyviai jusdamas galimus 
pavojus, esu įsitikinęs, kad pasiruošimo 
darbų, kuriuose paliečiau, nereikėtų nė 
vienos nereikalingos dienos vilkinti, kadan
gi pavasaris gali atnešti didelių staigmenų.

9. Konkrečiai aukščiau suminėtus in
formacinius ir spaudos židinius numa-

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

TUrint klausinių, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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UTHUAN1AN STUDIES
IN AUSTRALIA

gen. konsulas Melbourne Andrius Ži
linskas. Knyga dedikuota atminčiai Anta
no Pacevičiaus, sunkiais įsikūrimo Aus
tralijoje metais padėjusiam įsidarbinti 
daugeliui lietuvių. Iliustracijos: straipsnių 
turiniui atitinkančios nuotraukos; pažy
mėta turtinga bibliografija.

Baigdama šį trumpą žvilgsnį į vertingą 
dr. A. Taškūno įnašą mokslinėn literatū- 
ron anglų kalba, linkėčiau, kad 
“Lithuanian Studies in Australia” būtų 
plačiau panagrinėta - pakomentuota 
Australijos švietimo įstaigose dirbančių 
lietuviškos kilmės tos srities specialistų. 
Taip pat, kaip skaitytoja, dėkoju dr. Al
gimantui Taškūnui už jo reto pasišventi
mo, retos energijos triūsą, skirtą jo Širdies 
Damai - Lietuvių Kalbai.

Kaip autorius vieno straipsnio įžan
goje rašo: “Scientia est potentia - mokslas 
- žinia yra galia”, o kiekvienam iš mūsų ži
nių apie tėvų kalbą tikrai niekad nebus 
per daug! □ 

tyčiau įsteigti šiuose Europos punktuose:
1. Romoje, dėl to, kad Italija ir Šv. Sos

tas yra užėmę solidarią poziciją bolševiz
mo atžvilgiu.

2. Šveicarijoje, dėl to, kad ten yra įvai
rių informacijų kryžkelė ir pati šalis iš 
neutralių neutrali. Be to, ten Tautų Sąjunga 
ir įvairios kitos pasaulinės organizacijos 
turi savo centrus.

3. Londone, kuris vadovauja ir duoda 
toną kovai su totalizmais.

4. Paryžiuje, kuris yra visų už savo lais
vę kovojančių tautų kontinento centras.

5. Amerikoje, kur turime reikalo ir 
prievolės atsiremti į mūsų išeiviją, o be to, 
numatyti Amerikos įtaką Europos likimui.

10. Mano giliu įsitikinimu, nereikėtų 
pasibaidyti, atsidūrus į sąmatinius sun
kumus, nes siūlomasis planas gali netrukus 
pasidaryti dramatiškai reikalingas ir būtų 
Tautai skaudu, jei jo nebus pradėję ir 
pagrindę tie, kurių pareiga ex professo - 
numatyti.

[Dokumentas nepasirašytas.] [HIA, 
ET., B.7, F-LMFA. Originalas. Mašin
raštis.]

5



Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

jo' ■■■

Atostogos Lietuvoje
Tęsinys iš MP nr35.

Zalgiriada Dzūkijoje
Visai netoli Leipalingio, kitoje Ne

muno pusėje, dabar labai išaugęs ir iš- 
gražėjęs kurortinis miestas - Druskinin
kai, pasižymintis ne tik gražia gamta, bet 
ir kultūriniais, meniniais bei sportiniais 
renginiais. Visa tai nepavargstančio mies
to mero V. Malinausko dėka. Niekur kitur 
nemačiau pagrindinėse gatvėse ant elek
tros stulpų kybančių gyvų gėlių pintinių, 
kurios vakare apšviestos ir labai gražiai 
atrodo.

Aplankiau neseniai iš Australijos su 
šeima sugrįžusius Rimą ir Liną Kuekai- 
lius. Po 9 metų gyvenimo ir darbo Sydnė- 
juje, nepaprastai pasiilgę gimtinės ir ar
timųjų jie grįžo Lietuvon, nors turėjo dar
bą ir leidimą pastoviai gyventi Australi
joje. Tėvas su broliu pradėjo dviejų namų 
statybą. Juos pastatę, nuomos turistams, nes 
jau dabar sanatorijose vietų trūksta. Abu 
sūnūs, išmokę Sydnėjuje dirbti tinkuoto
jais, kartu dar su pora sydnėjiškių Vilniuje 
įsteigė tinkavimo firmą. Gerai užsireko
mendavę, užsakymų turi daug Bėda tik ta, 
kaip jie sako, kad labai sunku gauti 
darbininkų. O ir tie, gavę atlyginimą, ke
lias dienas neateina į darbą. Neturėdami 
kitos išeities, jie išnuomavo namą ir dar
bininkus pirmadieniais atsiveža iš Aly
taus. Šeštadieniais juos parveža namo.

Buvau gavęs pasiūlymą savaitę laiko 
pailsėti geriausioje Druskininkų sanato

rijoje, bet dėl susiklosčiusių šeimyninių 
aplinkybių negalėjau pasinaudoti.

Vieną dieną aplankiau; ir garsiąją 
•■"Dzūkijos Liškiavą, kur yra.dar gerai iš
silaikęs senas vienuolynas,' gražus pi
liakalnis ir puikios Nemuno pakrantės.

.Atvykus j Dzūkiją, neaplankyti jos sos
tinės, būtų didelė nuodėmė. Alytus man 
primena jaunystę, gimnaziją, kurioje be
simokydamas pradėjau .žaisti krepšinį, 
stalo tenisą ir tapau broliuku skautu. Šian
dien gimnazija vadinasi J. Ramanausko - 
Vanago (garsaus partizanų vado) vardu. 
Lietuvių kalbą gimnazijoje dėsto Rita 
Ališauskienė, kuri lankėsi Australijoje.

Jau kcleri metai, kaip šioje vidurinėje 
mokykloje krepšininkai varžosi dėl mano 
vardo įsteigtos taurės. Alytuje lankiausi su 
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pir
mininku būsimų Australijos Lietuvių Die
nų vadovu Stasiu Šutu. Vaišinomės, žuva
vome, plaukiojome po gražų Daugų eže
rą, aplankėme gražias Alytaus apylinkes 
kartu su mūsų šeimininkais ir gerais drau
gais - Snieguole ir Eugenijumi Vichrovais. 
Prieš kelis metus jie lankėsi Australijoje, 
susidraugavo su dukros Reginos ir Šutų 
šeimomis Geelonge, taip pat ir su mani
mi. Tai ypatinga šeima -viena turtingiau
sių Alytuje, bet tokia paprasta ir nuoširdi - 
tikri dzūkai.

Susitikome draugus iš Sydnejaus - Al
vydą Pačėsienę ir Gintarą Auglį, kurių ir 
vestuves atšventėme Alytuje. Vestuvėse 
dalyvavo ir Alvydos sūnus Tomas - krepši
ninkas. Dabar jis žaidžia Lenkijoje. Jo 
komanda jau trečią kartą laimi Lenkijos 
krepšinio pirmenybes.

Ir vėl Vilniuje
Grįžus į sostinę, visas dienas stebėjau 

vykusias Lietuvos, Rusijos, Izraelio ir 
Senegalo vyrų krepšinio varžybas, pava-

Iš Australijos Lietuvon sugrįžę Lina ir Rimas Kuckailiai prie Nemuno.

dintas “Federacijų supertaurės” turnyru. 
Šiose varžybose nauja Lietuvos rinktinė 
bandė savuosius žaidėjus. Visus susitiki
mus laimėjo, tačiau pats įdomiausias ir 
labiausiai laukiamas buvo susitikimas su 
Rusijos komanda. Pilna “Siemens” arenos 
salė tiesiog ūžė, būgnais, trimitais bei ki
tokiais garso prietaisais, palydint lietuvių 
įmetamus kamuolius.Po gana įtemptos 
kovos, lietuviai gražiu rezultatu nugalėjo 
rusų komandą ir tapo turnyro nugalėtojais. 
Antrą vietą užėmė nišų komanda, o 3- čią 
- Izraelio. Senegalui atiteko 4-oji vieta.

Pertraukų metu, kviestiniams svečiams 
įrengtame bufete lengvus užkandžius, vy
ną ir alų gavome nemokamai. Susitikau 
seną bičiulį Šarūną Marčiulionį, sporto ir 
olimpinius vadovus, veteranus sporti
ninkus, o taip pat ir ministrą pirmininką 
Gediminą Kirkilą, su kuriuo jau anksčiau 
buvau susitikęs “Žalgirio” renginiuose, jam 
žaidžiant tenisą, žuvaujant ir visa tai 
nuplaunant alaus putele, kartu su mano

geru draugu, “Žalgirio” prezidentu Vytu 
Nėniumi. Palinkėjau Premjerui daug sėk
mės jo sunkiame Vyriausybės darbe.
Pasaulio Lietuvių Sporto vadovų 

suvažiavimas
I .ietuvos Sporto departamentas ntgpjū- 

čio 4 dieną kartu su Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentu surengė pasaaulio 
sporto vadovams specialų seminnarą. 
Pagrindinis jo tikslas buvo supažimdinti 
svečius su sporto vadyba, metodiika ir 
praktine patirtimi. Seminare daljyvavo 
Airijos, Anglijos, Argentinos, Austra-tlįjos, 
Baltarusijos, Kaliningrado, Latvrijos, 
Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir Veneztuelos 
atstovai.

Seminaro atidaryme svečius sveikino 
Kūno kultūros ir sporto departamento 
gen. direktorius Algirdas Raslanas ir 
Tautinių mažumų ir išeivijos departannen- 
to gen. direktorius Antanas Petrauskas.

Tęsinys kitame MP nr.

žvalgybos centrais, vykdo priešišką veiklą 
prieš Tarybų Lietuvą”. Kartais dar nie
kinčiau apie emigrantus atsiliepdavo že
mesnio rango saugumiečiai. Antai Alek
sandras Slavinas viename laiške rašė: 
”Kckšynai, spekuliacijos lizdai, asocialių 
žmonių, tinginių ir baisių karo nusikaltė
lių bei kriminalistų centrai yra DP stovyk
los Vakarų Vokietijoje”. Taigi sovietųų pa
skelbtų priešų sąrašas buvo gana diddelis, 
nes į jį pateko beveik visi emigravę lietoviai.

Daugelis antisovietine veikla pagarsė
jusių žmonių nesusigundė sovietų valdžios 
raginimais repatrijuoti [Lietuvą, todėl sau
gumas privalėjo sekti juos, rinkti apie juos j
įvairiausią medžiagą. Pokario metais de- . 
šimtims žmonių pradėtos agentūrinės pa
ieškos bylos. Jas pagal konkretaus asmens | 
svarbumą pradėdavo SSRS NKGB (MGB) 
centrinis aparatas, respublikinė LSSR mi
nisterija ar apskrities NKGB (MGB)

Veikla prieš konkrečius 
asmenis

Tikslaus lietuvių pabėgėlių skaičiaus 
nežinojo ir patys sovietinio saugumo va
dovai. Vienose jų ataskaitose minimas 
skaičius 150,000, kitose - 200,000. Iš tiesų 
tai buvo perdėti skaičiai. IRO (Interna
tional Refugee Organization[angl.| - 
Tarptautinė pabėgėlių globos organizaci
ja) patikimais duomenimis, 1946 m. DP 
stovyklose, esančiose amerikiečių, anglų ir 
prancūzų okupacinėse zonose, gyveno apie 
60,000 lietuvių. Kaip matome, sovietinio 
saugumo turimų duomenų paklaida buvo 
nemaža.

Tarp pasitraukusiųjų buvo daug sovie- 
tineisistemai nepalankių asmenų. Į NKGB 
(MGB) akiratį patekdavo ne tik asmenys, 
tarnavę karinėse ir civilinėse struktūrose 
nacistinės okupacijos metais (pastariesiems 
buvo skiriamas ypač didelis dėmesys), bet skyrius. Kuo aukštesnis skyritis, tūd kva- 
ir tarpukario Lietuvos politiniai,“ kariniai lifikūbčiau jis rinkdav'o fbjkalingus duo- 
ar visuomenės veikėjai, taip' pat Lietuvos mėhiš? Žvalgybinis darbas buvo vykdomas
diplomatinių atstovybių pareigūnai, kartais [Vairiais galimais būdais. Pirmiausia stemg-”
vadinti “nesugrįžėliais”, Sovietinių saugu-, jtasįįeškoti “kompromituojančios medžia- 
miečių terminais kalbant, į Vakarus bego gos”, kuri dažniausiai reiškė apkaltinimą 

su bendradarbiavimu su nacistine valdžia, 
todėl pradėta daug bylų asmenims, tar
navusiems vokiečių vadovaujamose ka- 
rinėsė'dalysc ir policijoje.

Rasti “kompromituojančią medžiaagą“^ 
apie juos nebuvo ypač sunku. Pokkarid- 
metais įvairaus lygio saugumo skyriaippra- 
dėjo agentūrinės paieškos bylas genetrolų“ 
Jonė Černiaus,Teodoro Daukanto, Poovilo 
Plechavičiaus, Stasio Raštikio, karinintakų“ 
Brimittuš’Aiišidtd; ■IgKd‘MtlSėikib,,'JcJb'n6 ■

Kaip NKGB sekė stovyklų lietuvius
Tęsinys iš MP nr. 35

Tai rodo kad ir toks konkretus pavyz
dys. Pokario metais sovietiniai saugumo 
organai buvo pradėję agentūrinę paieškos 
bylą pik. Antanui Šovai. Jie ilgai nesu
gebėjo išsiaiškinti buvusio karininko bu
vimo vietos. Nieko nepadėjo ir užverbuoti 
vietiniai agentai, kurie remdamiesi įvai
riomis paskalomis tik klaidino sovietinio 
saugumo organus. Štai agento Kūkalio 
duomenimis, A Šova vadovavo partizanų 
būriui Lietuvoje, o pasak Kliono, jis galėjo 
dirbti kur nors Lietuvoje svetima pavar
de. Tokiais ir panašiais agentų duomeni
mis suabejodavo ir pati jų vadovybė. Agen
tas Žvaigždė pranešė, kad A. Šova su gen. 
Teodoru Daukantu gyvena Vilniuje ir lei
džia laikraštį “Tėvynės golgota”. Nieko 
panašaus negalėjo būti, nes abu minimi 
asmenys dar 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 
Tokia, rodos, tikslia agento pateikta in
formacija suabejoję saugumiečiai įparei
gojo agentą patikslinti faktą ir jo teisin
gumą, Apibendrinant galima teigti, kad 
MGB daug klaidžiojo, kol jai galutinai 
pavyko nustatyti A Šovos buvimo vietą 
ij)51 m. t; ■ j ... . „

■» Panašių paieškos šyli) asmenims, pasi- netrukus šis padalinys is viso buyo panai, 
traukusiems [užsienį, galima rasti ne vie- kihtas, o jovadovas A Slavinas atleistas iš: 
ną. Dažnai pasitaikanti klaida buvo ieško*' pareigų dėl“kompromitudjančios medžią-;, 
jimasžmonitj Lietuvoje, nors iš tikrųjų jie ’ goš”: Prie atlėidiino neabejotinai prisidėjo^ 
jau gyveito užsienyje. Tai dar kartą rodo ir jo veikla Vokietijoje. js
sovietĮijio saugumo žvalgybinio darbo ,.,.ApibgpdŲnąn.t puikią pasakyti, kad 
trūkumus. 1945 -1950 iii. sovietinis saugumas nesu-

Daug kritikos sulaukdavo ir Berlyno . gętsėjovęįksmingaįorggųfeįiptjžvalgybi- 
nio darpo, nukreipto prieš lietuvių pabė- .    .__________ __

gelius Vokietijoje. NKGB (MGB) darbe; nybomis. Apie įdš'ltnliusttašR'KapftifS:’ PyWgraūš'irkf:atžrilgitt?BėtpMteikydltiavb' 
atsirasdavo daug trūkumų, kurių šiūolai- —<- •< •• •••
kotarpiu nesugebėta pašalinti. Tai turėjo 
neigiamą įtaką praktinei veiklai. Išanks
tiniai siekiai neretai likdavo neįgyvendinti.

. Mv ai onnfi no on nd 6_____

nedrausmingai. Saugumiečių terminais 
kalbant, kai kuriems darbuotojams stigo 
“čekistinės drausmės”. Galbūt šie žodžiai 
galėjo reikšti tik žmogaus silpnybes, ku
rios tapo stipresnės už sovietišką draus
mę. Šį teiginį gali iliustruoti konkretus at
sitikimas. 1945 m. operatyvinės grupės 
narys Jonas Pumputis, būdamas Berlyne, 
užmezgė artimus santykius su antisovie
tine veikla kaltinamomis seserimis Milda 
ir Ramute Alseikaitėmis.

Jis sutiko pervežti į Lietuvą ir iš čia iš
vežti seserų asmeninius laiškus. Saugu
miečiai net įtarė, kad jų kolega galėjo in
formuoti M. ir R. Alseikaites apie jas 
šnipinėjantį asmenį. Neaišku, kokią nuo
baudą už tai gavo operatyvinės gntpės na- 
tys, bet, žinoma, už tai nebuvo apdovanotas.

Apie7 Berlyno operatyvinės grupės 
darbo nesėkmes galima spręsti iš aukštes
nės vadovybės, kritikos, Tiesioginis jos; 
viršininkas, vadovavęs MGB 1-ajarn sky-: 
riui, Stanislovas Vaupšasovas 1947 m. apie. 

. šią grupękalbėjo: “Nesėkmingi reikalai yrą 
su Berlyno grupe, jie ten dykinėja, jų dar
be esama išsišifravimo”. Vadovas net siū-

;.lė Berlyno grupęperorganizuoti, tačiau

operatyvinė grupė, kurios vęįkltj.savo 
atsiminimuose iSgyrė pats jos vadas. Jau 
1945m., jos darbinės veiklos pradžioje, 
pasitaikė daug nesklandumų. Kai kurie 
grupės nariai dirbo nekompetentingai ir

asmenys, tarnavę vokiečiams, Voldcmari- 
ninkai, LAFo nariai, priklausę “baltiesiems 
partizanams” (1941 m. Birželio sukilė
liams), buržuazinių partijų nariai, buržua
zinė nacionalistinė inteligentija; kunigai, 
buvę karininkai ir smetoninės Lietuvos 
pareigūnai, buožės; prekybininkai ir kiti 
antisovietiškai nusiteikę ašmeliys. Vėliau 
prie NKGB (MGB) priešų dar bus pri-- 
skirti asmenys, apkaltinti bendradarbia
vimu su Vakarų Valstybių žviilgybės' ta?-7

vaš kalbėjo:”Lietuvių liaudies išdavikai, atvejų;Ibaft^ldkbiiviVprildefOS&rtkinlfffiB','
buržuaziniai nacionalistai, įvairiu laiku tik žodžiu ar raštu kovojusiems su so.ovie- 
pabėge į užsienį, suartėjo su reakciniais tų valdžia, 
anglų ir amerikiečių sluoksniais, jų Tęsinys kitame MPP nr.
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Iš Redakcijos pašto
Gerbiama p. Redaktore,

Šių metų rugsėjo 12 dieną (antradienį) 
Australijos ABC televizijos stotis parodė 
įdomią programą apie visų lietuvių pasi
didžiavimą - Kryžių kalną.

Pats kalnas ir apylinkė buvo nufilmuo
ti meniškai. Iš arti matėme kryžių iš Aus
tralijos, matėme liūdnų asmeniškų įrašų 
bei kitų detalių. Mūsų šventovės kryžiai- 

. maži ir dideli-buvo parodyti su pagarba, 
pavieniai ir grupėmis. Matėme maldinin
kus, liaudies dievdirbį.

Programos komentatorė tiksliai nupa
sakojo Kryžių kalno praeitį ir paminėjo, 
kaip sovietai žiauriai žudė mūsų tautą. 
Žodžiu, apie 20 minučių ilgio filmas buvo 
dailus ir neiškraipytas, vertas parodyti

“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo ir 
Jaugiau laiškų, kuriuos parakė tautiečiai, 
nepatenkinti, kad laidoje apie Kryžių kalną 
vietiniai gyventojai kalbėjo rusiškai. Žemiau 
perspausdiname Nijolės J. Šalkūnienės laiš
kų, kurį ji nusiuntė laidos “Foreign Cor
respondent” Unit Manager. Red.

Dear Unit Manager,
It was with great joy and anticipation 

that our family and friends waited to view 
the above listed program. At long past, we 
thought, people will get to see something 
really remarkable. For so many years, 
since their incorporation into the Soviet 
Union, Lithuanian Catholics had kept up 
a fight to secure rights of religious believers. 
And, despite overwhelming support from 
the Lithuanian population, who had 
signed protest petions by the thousands, 
their campaign remained quite unknown 
until recently.

Since regaining her independence, 
much more is now being learnt about this 
extraordinary country.

We assumed that one of the aims of 
your program was to enable the Catholics

Laiškas užsienio lietuvių 
spaudai

Rašome jums laiškelį iš Lietuvos Ku
piškio miesto. Kupiškis yra šiaurės rytų 
Aukštaitijoje, 130 km nuo Vilniaus.

Kreipiamės į jūsų Redakciją ir labai 
prašome paskelbti šią mūsų žinutę jūsų 
laikraštyje. Ieškome kultūrinių partnerių 

j bendroms tarptautinėms programoms 
įgyvendinti. Kultūros, švietimo, turizmo, 
leidybos, vaizduojamųjų menų ir kitose 
srityse. Pageidautina, kad tai būtų suau
gusių žmonių kultūrinė veikla. Mūsų 
projektus vykdo suaugusių aktorių teat
ras, kuris vadinasi “Provincija” . Teatras 
stato lietuvių nacionalinę dramaturgiją, 
šalia teatro veikia kaimiškos muzikos
kapela. kūrybinės sėkmės, telaimina jus Dievas jū-

Tačiau teikiame paraiškas į kultūros sų kilniuose darbuose ir supa jus tikgera- 
rėmimo fondus ir vykdome jaunimo noriškižmonės.
projektus, narkomanijos prevenciją, pa- Režisierė Nįjolė Katkienė

Paminklas Lietuvos ir Latvijos partizanams
Rugsėjo 15 d. Subatėje, Latvijos pa

sienyje su Lietuva, surengtos kartu kovo- 
> jusiu ir Žuvusių Lietuvos ir Latvijos par

tizanų atminimo įamžinimo iškilmės - 
Subatės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. 
Mišios ir šventinamas paminklas.

Kaip pasakojo vienas iš idėjos auto
rių, Obelių istorijos muziejaus įkūrėjas, 
buvCT partizanas Andrius Dručkus, 5 met
rų aukščio baltas kryžius su granitine 
stela stovės netoli Subatės miestelio toje 
vietoje,' kur, kaip manoma, buvo užkasta; 
nemažai okupantų nužudytų Lietuvos ir

■■ 1 'ifšh'.T At 

kitiems.
Tik vienas kabliukas: įvairiose filmo 

vietose vyko pasikalbėjimai su lietuviais ir 
jie visi, išskyrus vieną moterį, kalbėjo ru
siškai! Kodėl? Ar filmo gamintojai jiems 
liepė kalbėti buvusio Lietuvos okupanto 
kalba? O gal mūsų tautiečių sprendimas - 
gal jie patys gėdyjasi savo gimtosios kal
bos? Ar gal yra dar kokia kita priežastis?

Ponia Redaktore, malonėkite susisiek
ti su savo kolegomis - redaktoriais Vilniuje 
ir Šiauliuose. Paprašykite jų, kad jie pasi
teirautų ir sužinotų atsakymą į šiuos klau
simus. Kitaip australai ir kiti svetimtau
čiai pradės galvoti, kad Lietuvos gyvento
jai jau nebemoka kalbėti lietuviškai.

Dr. Algimantas Taškūnas.

of Lithuania to present their case to the 
world in their own beloved language, their 
own words. Sadly, this did not happen. Why 
on earth did you present almost the entire 
program in Russian? (With English sub- 
titles).The language ol'lheoccupators? The 
language of the atheists who desecrated 
the hill and crosses? That’s not only 
insulting. That’s tragic!

It would be like presenting a program 
about Palestine, with the Palestinians 
speaking only Yiddish. Or a program about 
Israel with Israelis speaking only Arabic.

The Hill of Crosses, this remarkable 
hill, known as “Lithuanian’s Golgotha”, 
epitomises the unyielding attachment of 
the Lithuanian people to their religion. 
Despite persistent desecration, the crosses 
continued (and continue) to rise.

It would ndt suffice to explain that you 
presented the program that you received. 
You have a responsibility on the point of 
view that is presented, especially when it 
deals with such a sensitive and emotional 
issue as using the language of the 
occupators. Kindly, don’t do it again!

Nijolė J. Salkūnas

žintis su kitų šalių kultūromis, taip pat 
edukacinius ir pažintinio švietėjiško po
būdžio projektus.

Labai būtume dėkingi, jeigu mums 
atsilieptų švietimo įstaiga, katalikiška 
bendruomenė, lietuvių bendruomenės 
skyrius.

Kontaktai:
e-mail: nilrat@man.lt
adresas: Nijolė Katkienė

Vilniaus gatvė 28-3
LT-49119 Kupiškis 
Lithuania

tel.:. +370 8 682 18569
Tikimės, kad ši trumpa žinutė taps 

brandžiu projektu, reikšmingu darbu ir 
nuoširdžios draugystės pradžia. Su di
džiausia pagarba jūsų darbuotojams,

Latvijos partizanų. Steloje lietuvių ir lat
vių kalbomis iškaltas tekstas: “Sėlių kraš
to latvių ir lietuvių partizanams, kovoju
siems prieš komunistinį okupacinį reži
mą 1944-1953. m. Jie buvo vieningi ir kartu 
aukojo save laisvei”. . ■>

Simbolinis. kryžius primins dviejų 
tautų bendras kovas už gimtą žemę, pa
gerbs laisvės kovotojus. Daugumos jų, pa
sak A. Dručkaus, nežinomi vardai, taip pat 
nėra tikslių duomenų, kiek partizanų gali 
būti palaidota netoli Subatės.

ELTALGH1C

G. Kirkilas: “Mažeikių nafta” sėkminga
(ELTA). Atvykęs j Ma

žeikius ir susipažinęs su 
įmonės “Mažeikių nafta” 
veikla, Ministras Pirminin
kas Gediminas Kirkilas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) sakė esąs įsi
tikinęs, kad įmonė ne tik sėk
mingai dirba, bet ir turi pla
nus, kaip dirbs ateityje. Pa
sak jo, nepaisant besikeičiančios padėties 
pasaulinėje naftos ir naftos produktų 
rinkoje, “Mažeikių naftos” veikla išlieka 
pelninga. Jis taip pat pasidžiaugė, jog 
“Mažeikių nafta” vykdo rekonstrukciją ir 
kad jos produkcija iki 2009 metų atitiks 
visus Europos Sąjungos reikalavimus.

Dabartinis “Mažeikių naftos” vadovas 
Paul Nelson English Premjerui pristatė al
ternatyvius žaliavos tiekimo būdus. Pasak 
įmonės vadovo, nors kažkada Būtingės 
terminalas [per kurį jūros keliu galima at
sivežti naftą] sukėlė daugybę diskusijų, 
ginčų, net prieštaravimų, tačiau sprendi

Lietuviai turistai renkasi Tiirkiją ir Graikyą
Nors ši vasara Lietuvoje buvo neįpras

tai karšta ir sausa, atostogaujančių lietu
vių noras vykti į šiltuosius kraštus ne
išblėso, dažniausiai jie, kaip ir pernai, rin
kosi Tirrkijos kurortus. Kelionių organi
zatoriai tai aiškina geresniu kainos ir 
kokybės santykiu svetur ir tuo, kad ne visi 
Lietuvos dirbantieji gali pasirinkti atos
togų laiką.

Kelionių operatoriaus „Novaturo“ 
direktorius Rytis Šūmakaris sakė, kad 
populiariausiomis šalimis, kuriose šią 
vasarą ilsėjosi Lietuvos gyventojai, ir šie
met išlieka Turkija, Graikija ir Tunisas. 
„Nors Ispanija kol kas nepatenka į po
puliariausių šalių trejetuką, tačiau noras 
keliauti į šią šalį gerokai padidėjo“, - sakė 
R. Šūmakaris. Šiemet, anot jo, gerokai 
augo ir kelionių į Graikiją paklausa, ypač 
pažintinių kelionių į Salonikus ir poilsi
nių į Kretą.

Keliaujančių su „Novaturu” skaičius 
vasaros sezono metu šiemet pasiekė 
47,000, o 2005 m. vasarą lėktuvais ir au
tobusais kelįavo 41,000 lietuvių.

Šių metų vasaros sezono metu kartu 
su tarptautiniu kelionių organizatoriumi 
„Tez Tour“ bei padaliniu „Travelman“ 
ilsėtis į užsienio kurortus išvyko beveik 
78% daugiau poilsiautojų nei per tą patį 
praėjusių metų laikotarpį. Nuo vasaros 
sezono pradžios iki rugpjūčio 31 d. „Tez 
Tour“ ir „Travelman“ siūlomas keliones į 
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mas statyti tokį terminalą 
buvo labai geras.

“Šis pavyzdys rodo, kad 
kai kurie sudėtingi sprendi
mai, kuriuos kartais yra pri
versta priimti Vyriausybė, 
būna orientuoti į ateitį. Ši, 
14-oji, Vyriausybė taip pat 
pasirengusi priimti tokius 

sprendimus, kad užtikrintų sėkmingą “Ma
žeikių naftos” veiklą ateityje”, - sakė G. 
Kirkilas. Be to, kalbėdamas apie sutartį 
su Lenkijos koncernu “PKN Orlen”, sie
kiančiu įsigyti “Mažeikių naftą”, jis pa
reiškė įsitikinimą, kad sutartis bus baigta 
sėkmingai, ir tai neabejotinai prisidės prie 
sėkmingos tolesnės įmonės veiklos.

Viešėdamas “Mažeikių naftoje”, Prem
jeras buvo supažindintas su įmonės veik
la, jos perspektyvomis, finansiniais rodik
liais, tiekimo reikalais, Būtingės termina
lo darbu. Jis taip pat apsilankė ir pačiame 
terminale. ELTA, LGITIC 

užsienio kurortus rinkosi beveik 22,000 
poilsiautojų, o per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį išvyko daugiau nei 12,000 
poilsiautojų.

Paklausiausi tarp poilsiautojų išliko 
Turkijos kurortai, šiais metais siūlomi 9 
maršrutai. Teigiama, kad populiariausias, 
kaip ir ankščiau, išliko Antalijos regionas, 
čia savo atostogas leido beveik 10,000 
poilsiautojų.

Anot pranešimo, šiais metais daugiau 
nei du kartus išaugo norinčiųjų poilsiauti 
Ispanijos kurortuose skaičius. „Praėjusiais 
metais mūsų keliones pasirinkusių žmonių 
skaičius išaugo 30%. Ne mažesnio augi-mo 
tikė jomės ir šiais metais“, - sako „Tez Tour“ 
direktorius Martynas Laivys.

Jo teigimu, Lietuvoje taip pat daugėja 
žmonių, kurie leidžia sau į užsienio ku
rortus vykti keletą kartų per metus, renkasi 
aukštesnės klasės viešbučius, domisi to
limesnėmis ir egzotiškesnėmis kelionėmis.

Turizmo agentūros „Septynios mylios“ 
direktorė Jolanta Grigaliūnienė sakė, kad 
nors ir karšta buvo vasara, atostogaujantys 
lietuviai traukė į šiltuosius kraštus. Daž
niausiai keleiviai iš Lietuvos rinkosi Turkiją, 
antroje pagal populiarumą vietoje buvo 
Tunisas, toliau Graikijos salos, Ispanija, 
Kroatija, Bulgarija, Italija, Marokas. Pasi
rinkimą atostogų vykti į Turkiją, anot jos, 
lėmė kainos ir kokybės santykis, o į Grai
kijos salas - nauja kryptis. Pagal DELFI
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TALKA - SYDNEY 
dirba naujose patalpose: 

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

Darbo valandos:
Šeštadieniais, nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02 ) 9782 0082. 
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

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

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

“Dainava” patalpose (Function Room). Pradžia-2 vai. p. p.
Atkreipiame dėmesį, 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

0 j t n j ri
LITHUANIAN CLUB

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

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

KLUBAS JAU ATIDARYTAS
Ir veikla kiekvienų dieną nuo 11 vai. ryto.
Kviečiame narius ir svečius apsilankyti, apžiūrėti naujas patalpas bei 
įrengimus.
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo vidurdienio (12 vai.).
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

[Y7 to Y12), Saturdays, 8:30am - 1O:3Oam 
Strathfield Sris* High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-35B-1O7
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Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; motinėle 

sengalvėle, tėvelį, mergelę ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežerus,žalius laukus ir tamsius miškus,seną ąžuolą, svyruojantį 
berželį, vienišą pušelę, rūteles, bijūnėlius, alyvas, žibutes, 
lelijėles, ramunėles, rožes...

Maloniai kviečiame į Geelongą 2006 m. gruodžio 28 d., 
kada suvažiuos chorai iš Adelaidės, Melbourne ir Sydnėjaus,

ir kartu iškilmingai atšvęs

XXIV Australijos Lietuvių
Dainų Šventę

Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 6-30 v.v.
Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš į gimtuosius 

laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo virtuvės lietuviškų 
patiekalų sekcijai reikalinga virėja/as.

Teirautis pas Algį telefonu: 041767 4599 arba Klubo raštinėje.

“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 kol kas 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

“M11SU 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 Territoiy.
Mr Viktoras Šliteris, Honoraiy 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 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 'ftl.: (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
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. 
Ibi.: (02)9782 0080, Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: wwwaisers.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.Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
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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