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Susirinko Auksinės Pakrantės lietuviai

Rugsėjo vidury Auksinės Pakrantės lietuviai surengė išvyką į Cascades Gardens, kur 
kartu įvyko ir Gold Coast lietuvių seniūnijos metinis susirinkimas.
Nuotraukoje viršuje - Auksinės Pakrantės lietuviai.

Vincas 
Bakaitis Lietuvos Įvykių apžvalga

Aptartas vizų 
klausimas

(ELTA). Tę
siant JAV ir Lie
tuvos pareigūnų 
bendradarbia
vimą Lietuvai 
siekiant bevizio 
režimo su JAV, 
Užsienio reikalų 

ministerijos sekretorius Oskaras Jusys ir 
Konsulinio departamento direktorius Vai
dotas Verba su JAV Kongreso nariais ir 
administracijos atstovais aptarė Lietuvos 
pasirengimą dalyvauti JAV bevizių kelio
nių programoje.

Washington’e rugsėjo 19-20 dienomis 
Lietuvos diplomatai susitiko su JAV Kon
greso Atstovų rūmų Teisėtvarkos komite
to pirmininku James Sensenbrenner, kon
gresmenu John Shimkus, valstybės sek
retorės padėjėja konsuliniams reikalams 
Maura Harty, kitais Valstybės departa
mento ir Krašto saugumo departamento 
pareigūnais.

Susitikimuose supažindinta su Lietu
vos pažanga dirbant pagal JAV prezidento 
George W. Bush pasiūlytą “Kelio gairių” 
planą, kuriuo siekiama paruošti Lietuvą 
beviziam režimui su JAV JAV pareigūnai 
buvo informuoti apie Lietuvos pasirengimą 
jungtis prie Šengeno sutarčių. Jie sveikino 
Lietuvos įdirbį užtikrinant asmens kelio
nių dokumentų patikimumą ir apsaugą, pa
brėžė su bevizių kelionių programa susi
jusių antiterorislinio saugumo aspektų svarbą.

V. Muntianas išsaugojo Seimo 
Pirmininko postą

(ELTA). “Pilietininkų” lyderis Vikto
ras Muntianas išsaugojo Seimo Pirmininko 
pareigas. Tai paaiškėjo rugsėjo 21 d. su
sumavus Seime vykusio slapto balsavimo 
rezultatus.

Nutarimo projektas, kuriame siūloma 
V. Muntianą atleisti iš Seimo Pirmininko 

pareigų, nesulaukė parlamentarų palai
kymo. Už nušalinimą balsavo 36 Seimo 
nariai,.22 - buvo prieš, 11 biuletenių ne
galiojančių. Už V. Muntiano atstatydini
mą aiškiai pasisakė tik liberaldemokratai 
ir “darbiečiai”. Valdančiųjų frakcijų atsto
vai pareiškė, kad nedalyvaus balsavime.

Dalis opozicijai priklausančių Seimo 
narių nusprendė pareikšti nepasitikėjimą 
parlamento vadovu po to, kai birželio pa
baigoje Vyriausiasis administracinis teis
mas nustatė, kad V. Muntianas, viešai ko
mentuodamas eksprezidento Rolando Pak- 
so rėmėjo Jurijaus Borisovo išsiuntimo iš 
Lietuvos bylą, pažeidė Konstituciją ir Teis
mų įstatymą. Tarp 29 parlamentarų, pasiū
liusių pradėti nepasitikėjimo Seimo Pirmi
ninku V. Muntianu procedūrą, buvo frak
cijos “Tvarka ir teisingumas (liberalai de
mokratai)” nariai, taip pat Seimo Darbo par- 
t ijos bei Naujosios sąjungos frakcijų atstovai

Aukurai Latvijos ir Lietuvos 
pasienyje

(ELTA). Rugsėjo 21 d. vakarą - Baltų 
vienybės dienos, rudens lygiadienio išva
karėse - minint senovinę Alutinio šventę, 
ant 35 piliakalnių Lietuvos ir Latvijos pa
sienyje bus uždegti laužai, simbolizuojan
tys baltų tautų beižemių sujungimo siekį. 
Šią dieną visi baltų palikuonys skatinami 
degti vienybės ugnis ant piliakalnių.

Minint Baltų vienybės dieną, Rygoje 
rugsėjo 21-22 dienomis rengiamas Lietu
vos ir Latvijos forumo antrasis suvažia
vimas. Jame dalyvaus Lietuvos ir Latvijos 
užsienio reikalų ministerijų, Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) Letonikos cen
tro, Vilniaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto, Latvijos 
universiteto akademikai, abiejų valstybių 
kultūros ir meno atstovai.

Suvažiavimo metu vyko plenarinis po
sėdis, vėliau dalyviai dviejose darbo gru
pėse svarstė aktualius dvišalius klausimus 
- naująją Lietuvos ir Latvijos užsienio po-

. Nukelta Į 2 psL

Lietuva Jungtinėse Tautose -15 metų
(ELTA). Rugsėjo 17-ąją Lietuvos na

rystei Jungtinėse Tautose (JT) sukako 15 
metų. Didžiausios tarptautinės organi
zacijos nare Lietuva tapo 1991 metais. Po 
metų Vilniuje buvo įsteigta Jungtinių Tau
tų koordinatoriaus atstovybė ir Jungtinių 
Tautų vystymo programa (JTVP). Jungti
nių Tautų vystymo programa yra pagrin
dinė JT agentūra, koordinuojanti didžiąją 
dalį Jungtinių Tautų projektų Lietuvoje.

Nuo 1992 m. Vystymo programa pa
rengė keturias bendradarbiavimo su Lie
tuva programas, kurios buvo finansuojamos 
iš JTVP išteklių ir kitų donorų. Per 13 
veiklos metų - nuo 1992 iki 2005 - per 
JTVP Lietuvos vystymuisi buvo suteikta 
beveik 30 milijonų JAV dolerių paramos.

Afganistano misijai prašoma 5 mln. litų
Kaip praneša ELTA, Seimo NATO ko

misija prašo, kad ilgalaikiams Afganista
no Goro provincijos projektams įgyven
dinti nuo 2007 metų būtų skirta ne ma
žiau kaip 4 mln. litų, o greito poveikio 
(trumpalaikiams) projektams - milijoną 
litų. Tai susieta su tuo, kad JAV admi
nistracija bando sumažinti savo milžiniš
kas ir todėl nepopuliarias išlaidas Vidu
riniuose Rytuose. Dėl šios priežasties JAV 
kreipiasi ir į NATO, o ši savo ruožtu - j ka
rinėse misijose dalyvaujančias valstybes.

LR Seimo komisija siūlo Vyriausybei 
nuo 2007 m. kasmetiniame valstybės biu
džete iki Lietuvos įsipareigojimo Goro 
provincijoje baigties numatyti atskirą pa
galbos Afganistanui eilutę. Šią eilutę ad

Užsieniui -120 mokytojų
Naujuosius mokslo metus rugsėjo 

pradžioje 120 mokytojų - lietuvių kairi is, 
etnokultūros ir kitų dalykų specialist^- - 
sutiks už Lietuvos ribų. Jie laimėjo Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento 
skelbtą konkursą mokytojams, dėstyto
jams bei kultūros ir meno darbuotojams, 
vykstantiems j užsienio valstybes dirbti 
lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukš
tųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos 
centruose ir lietuvių bendruomenėse.

Apie 30 mokytojų mokys lietuvių 
kilmės vaikus 25-iuose kaimyninio Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus krašto mokyk
lų lietuvių kalbos ir etnokultūros pasirin

Mokykloms - šimtai milijonų
(ELTA). Kalbėdamas mokyklų tobu

linimo konferencijoje, Prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė dabar vykdomą di
džiulį Lietuvos bendrojo lavinimo inves
ticinį projektą. Jis jį laiko ne tik švietimo, 
bet ir visos Lietuvos laimėjimu ir pasidi
džiavimu.

Projekto biudžetas siekia 180 mln. li
tų, iš kurių per 100 mln. litų sudaro Pasau
lio Banko paskola, kuri bus pradėta grą
žinti 2007-aisiais, o baigta - 2019 metais. 
Iš Pasaulio banko pasiskolintomis lėšo
mis Lietuvos mokykloms nupirkta šiuo
laikiškų mokymo priemonių, programi

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 
JTVP nebeskiria naujų lėšų programoms 
Lietuvoje, bet įgyvendina projektus, kurie 
finansuojami valstybės, savivaldybių ir ki
tų donorų lėšomis. Per 13 veiklos metų 
JTVP sukaupė nemažą patirtį socialinės 
aprėpties, ŽIV/AIDS, aplinkosaugos, sa
vivaldybių gebėjimų stiprinimo, kovos su 
korupcija, žmogaus teisių apsaugos, ne
pilnamečių justicijos, privataus sektoriaus 
plėtros ir kitose srityse. Šiuo metu JTVP 
administruoja arba įgyvendina 25 pro
jektus. JTVP biuro vykdomų projektų 
biudžetas 2006 m. siekia 2 mln. JAV 
dolerių. 2007 metais JTVP patvirtinti ir 
planuojami projektai sudaro beveik 4 mln. 
JAV dolerių. ELTA, LGITIC 

ministruotų Užsienio reikalų ministerija, 
atskirai nuo karinių išlaidų.

Tačiau Seimo NATO reikalų komisija 
taip pat siūlo kasmet didinti ir krašto 
apsaugai skiriamą procentą nuo šalies 
bendrojo vidaus produkto (BVP). Ilgainiui 
siekiama, kad krašto apsaugos sistemai 
būtų skiriama ne mažiau kaip 2% Lietu
vos BVP. Šiuo metu Lietuvos vadovai tei
gia, kad Lietuva neturi pakankamai ka
rinių lėšų, kad galėtų efektyviau įsijungti i 
operacijas Irake bei Afganistane.

Lietuvos vadovaujama Goro provinci
jos atkūrimo grupė Afganistane NATO 
pajėgų operacijoje pradėjo veikti praėjusių 
metų birželį.

ELTA, LGITIC

kimuose.
Naujų mokytojų iš Lietuvos sulauks 

Baltarusijos Pelesos nevalstybinės lietu
vių bendrojo lavinimo vidurinės mokyk
los, Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lie
tuvių mokomąja kalba, Latvijos, Ukrainos 
ir kitų šalių lietuvių ugdymo įstaigų vai
kai

Praėjusiais mokslo metais 25 užsienio 
šalyse veikė 150 lietuvių ugdymo įstaigų, o 
jose mokėsi apie 5,700 vaikų. Daugiausia 
ugdymo įstaigų yra Rusijos Federacijos 
Karaliaučiaus krašte - 28 ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose - 21.

(TMID)

nės įrangos, 161 geltonasis autobusiukas, 
atnaujintos 63 mokyklos, finansuotos už- 
sienio.specialistų konsultacijos.

Pasak Prezidento, Lietuva tapo pavyz
džiu, nes sugebėjo sukurti ir Įgyvendinti 
skaidrią bei efektyviai veikiančią progra
mą. Svarbu tai, kad per šiuos metus pa
vyko ne tik atnaujinti mokyklų materia
linę bazę, bet ir pagerinti mokymo koky
bę bei pritaikyti modernius švietimo va
dybos principus. “Norėčiau, kad ir kitos 
lėšos, tenkančios Lietuvai iš įvairių fon
dų, būtų panaudotos taip pat aiškiai ir 
skaidriai”, - pažymėjo V. Adamkus. □.

1



PatSK ■ Trapai iŠ visur
♦ Rugsėjo 18 d. 
10,000 žmonių 
minia Budapešte 
reikalavo min. 
pirmininko Fe
renc Gyurcsany 
atsistatydinimo. 
Ramiai prasi
dėjusi protesto 
demonstracija iš
siplėtė j riaušes,

kurias malšinant sužeista apie 150 žmo
nių.. Balandžio mėnesį min. pirmininko 
vadovaujama socialistų partija laimėjo 
rinkimus, žadant sumažinti mokesčius. 
Vietoje to. mokesčiai smarkiai padidinti, 
kad padengtų didžiulį deficitą, slėptą nuo 
tautos. Rugsėjo 17 d. opozicija pagarsino 
slaptą vaizdajuostę, kurioje min. pirmi
ninkas, kalbėdamas savo partijos nariams 

. prisipažino, kad dvcjusjnętųs sistemingą! __ 
melavo tautai, kad laimėtų rinkimus.
♦ Rugsėjo 18 d. Nigerijoje nukrito ir su
dužo karinis lėktuvas. Žuvo skridę 12žmo- 
nių, jų tarpe 10 Nigerijos generolų. Valsty
bėje paskelbtas trijų dienų gedulas.
♦ Rugsėjo 19 d. vakare Tailande įvyko 
bekraujis karinis perversmas. Nuversta 
bilijonieriaus ministro pirmininko Thak
sin Shinawatra vadovaujama vyriausybė, 
jam išvykus į Jungtinių Tautų plenumo 
posėdį New York’e. Valdžią perėmęs ka
riuomenės vadas generolas Sonthi Boonya;

' ratglin žada ją perleisti civilinei vyriausy
bei po dviejų savaičių bei pravesti krašte 
demokratinius rinkimus 2007 m. spalio 
mėn. Perversmui pravesti kariuomenės 
vadas turėjo Tailando karaliaus sutikimą.
♦ Rugsėjo 22 d. Indonezijos Sulawesi 
saloje buvo sušaudyti trys krikščionys ak-

- tyvistai, nuteisti mirti būk tai už žudynes- 
2000 metų gegužės mėnesį. Juos nuteisiant 
neatsižvelgta į tai, kad nebuvo liudininkų,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
litikos viziją bei Lietuvos ir Latvijos pa
sienio reikalus.

Lietuvos ir Latvijos forumo antrojo su
važiavimo proga Lietuvos užsienio reikalų 
-ministerija,’bendradarbiaudama su VDU 
Letonikos centru ir Latvijos spaustuve 
“Madris”, išleido lietuvių poeto Kristijono 
Donelaičio poemą “Metų laikai” lietuvių 
ir latvių kalbomis. Suvažiavime buvo pri
statytas poemos vertimas į latvių kalbą, 
poemos fragmentai buvo skaitomi lietuvių 
ir latvių kalbomis.

G. Jakavonis: nebegalima 
nepastebėti uždelsto veikimo 

bombos Baltijos jūroje
(ELTA). Seimo Aplinkos apsaugos ko

miteto pirmininko pavaduotojo Gedimi
no Jakavonio teigimu, jau prieita riba, kai 
nebegalima nepastebėti uždelsto veikimo 
bombos Baltijos jūroje -čia palaidota apie 
300,000 tonų cheminio ginklo.

Parlamentarą stebina intensyvėjančios 
tendencijos naudoti šios jūros dugną 
valstybių ekonominiams tikslams - pasi
rašyti konkretūs tarpvalstybiniai susita
rimai tiesti dujotiekį šios jūros dugnu ša
lia galimų cheminio ginklo sąvartynų. 
Keldamas cheminio ginklo Baltijos jūroje 
problemą jis pasiūlė papildyti Kiel mieste 
vykstančios tarptautinės konferencijos re
zoliuciją įsipareigojimu spręsti šią proble
mą tarptautiniu lygiu. Pasak jo, tarptau
tinėje Baltijos regiono šalių konferencijo
je “Europos jūrinė politika - Baltijos re
giono požiūris į ES Žaliąją knygą” plačiai 
nagrinėjamos ekonominės, socialinės, 
aplinkos apsaugos Baltijos jūroje proble Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
________________________________________ _da,ELTA, BNS, LGITICir“Benianlimii”. 
Mūsų Pastogė Nr. 38, 2006.09.27, psl. 2 ' ■

mačiusių juos ktfnors’žudant. Po mirties 
bausmės įvykdymo Sulawesi saloje prasi
dėjo riaušės. Krikščionių minios padeginė
jo automobilius ir pastatus, daužė valstybi
nių įstaigų langus.
♦ Rugsėjo 22 d. Libano sostinės Beimto 
pietinėje dalyje įvyko Hezbollah organiza
cijos pergalės mitingas, kuriame dalyvavo 
pusė milijono Hezbollah šalininkų. Hez
bollah vadovas Sayyed Hassan Nasrallah 
miniai pareiškė, kad jo organizacija nie
kuomet nesileis Jungtinių Tautų nuginkluo
jama ir kad Libano, vyriausybė turės persi-'' 
organizuoti ir skaitytis su Hezbollah. Šiuo 
metu Hezbollah esanti pilnai atsigavusi po 
karo su Izraeliu ir esanti dar stipresnė, negu 
prieš karo pradžią liepos mėn. 12 d. Ji vis 
dar turinti virš 20,000 raketų.
♦ Rugsėjo 22 d. graikų policija suėmė plė
šikavimu įtartą rumuną. Tardymo metu jis 
prisipažino su sėbrais rugpjūčio mėnesį 
įsilaužęs į garsi) Elona vienuolyną Pelo
ponese irpavogęs 700 metų senumo ikoną, 
Graikijos nepriklausomybės kovų prieš 
Turkiją 19-tamc šimtmetyje simbolį. Se
kančią dieną policija surado ikoną (šv. 
Mergelės ir kūdikio Jėzaus paveikslą) 
paslėptą nuošaliame kaime pietinėje 
Graikijoje. Kretos saloje policija suėmė 
kitą įsilaužimo dalyvį, irgi rumuną.
♦ Rugsėjo 23 d. Australijos moterų krep
šinio komanda (Opalai) laimėjo pasaulio 
moterų krepšinio pirmenybes Brazilijoje, 
finale įveikdama Rusijos komandą rezul
tatu 91: 74. JAV komanda laimėjo bronzos 
medalį, įveikusi Braziliją.
♦ Rugsėjo 23 d. Japonija iššovė j erdvę 
raketą, iškeldama į orbitą apie žemę “Solar 
- B” satelitą, kurio uždavinys bus ištirti 
saulės magnetinių laukų įtaką žemei.
♦ Rugsėjo 22d. Vokietijoje netoli Olandi
jos pasienio traukinio katastrofoje žuvo 23 
žmonės. □ 

mos ir jų kompleksinio sprendimo per
spektyvos, tačiau vis didesnę grėsmę visos 
Baltijos ekosistemai keliantis palaidotas 

* cheminis ginklas neminimas.
Naujas leidinys užsieniečiams
{ELTA). Artėjant Europos paveldo 

dit’homs ir Pasaulinei turizmo dienai, 
Lietuvos institutas išleido naują leidinį 
anglų kalba “Speculum of Old Lithuania” 
(“Senosios Lietuvos atspindys”), skirtą 
I .icjlpvos istorijai ir kultūros paveldui.

Naujasis leidinys pirmiausia skiriamas 
užsienio skaitytojams, norintiems geriau 
pažinti Lietuvą. Jame siekiama profesio
naliai, šiuolaikiškai ir patraukliai pateikti 
svarbiausius šalies istorijos faktus, at
skleisti aktualiausius Lietuvos kultūros 
istorijos reiškinius. Pavadinimas “Speculum 
of Old Lithuania” nurodo, kad remiantis 
Lietuvos paveldu kuriamas I Jetuvos atvaiz
das, atspindys, veidrodis - juk kultūros 
paminklai tarsi veidrodžiai atspindi vis ki
tų tos pačios Lietuvos profilį, vis kitą jos 
sudėtingo ir dinamiško, nuolat kintančio 
mūsų pačių sąmonėje paveldo bruožą.

Leidinyje neapsiribojama kokia nors 
viena epocha, paminklų grupe ar rūšimi. 
Per atskirus reiškinius ir objektus patei
kiami Lietuvos istorijos ir kultūros faktai 
nuo pirmojo jos paminėjimo 1009 metais 
iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio. Visi 
leidinį sudarantys straipsniai, kurių autoriai 
-kultūrologai Nerijus Milerius, Vytautas 
Poškus, T. Račiūnaitė, nėra užbaigtos 
studijos, bet traktuotini kaip saviti atspir
ties taškai galimoms kelionėms po praeities 
paminklų liudijamą Lietuvą ir Vilnių.

Karalienės vizitas artėja
Kaip praneša BNS, Prezidento kance

liarijai^ Vadovybės apsaugoj dępąrta- 
mentui (VAD) iš Vyriausybės rezervo 
skirta po 700,000 litų, kurie bus panau
doti rengiantis Didžiosios Britanijos 
karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) 
vizitui Lietuvoje.

Kaip sakė VAD direktorius Raimun
das Kairys, už šias lėšas bus perkama 
karalienės saugumui užtikrinti reikalinga 
įranga ir kitos priemonės. Bus perkamas 
ir limuzinas, kuriuo po Vilnių bus vežio
jama monarche. Tačiau R.Kairys nekon
kretizavo, kokios markės bus automobi- 
lis ir kaip jis btis perkamas. Jis tik patiki
no, kad VAD spės įsigyti limuziną iki po 
mėnesio įvyksiančio karalienės vizito. 
Lietuvos vadovai ir aukščiausio rango ša
lies svečiai paprastai yra vežiojami “Au
di”, BMW arba “Mercedes Benz” markės

- JAV vizos - tik elektroniškai
Nuo šių metų spalio 10 dienos visi 

besikreipiantieji.neimigracinių JAV vizų 
visose JAV ambasadose ir konsulatuose 
visame pasaulyje privalės prieš atvykda
mi į pokalbį užpildyti elektronines vizos 
paraiškos anketas.-Naujoji tvarka leis 
pasinaudoti skaitmeninių technologijų 
privalumais paraiškų teikimo procese ir 
sutrumpinti tam skirtą laiką.

Nuo spalio 10 dienos bus naudojama 
neimigracinė ElcctronicVisa Application 
Form, kurią galima rasti internete adresu

Teisiama lietuvio
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, lietuvio 

vadovaujama gauja, padedama Rostock’o 
(buv. Rytų Vokietija) Universitete teisę 
studijuojančios 26 metų lietuvės studen-.. 
tės, “išplovė” (legalizavo) iš prostitucijos 
ir reketo uždirbtus daugiau kaip tris mi
lijonus eurų. „Tai amžiaus procesas! “ - ant
raštėmis mirga Vokietijos spauda.

Teisiamųjų suole sėdi 9 nusikaltėliai. 
Kai buvo surinkta pakankamai įrodymų, 
daugelyje Vokietijos vietovių apie 350 
pareigūnų vienu metu šturmavo namus, 
viešnamius, viešbučius ir tt. Už grotų pa
kliuvo 21 žmogus, susijęs su gaujos veikla.

Gaujai vadovavo 1999 metais j svarbų 
Vokietijos uostą Rostock’ą iš Lietuvos 
atvykęs 31 metų Artūras Bri. Tikėtina, kad . 
tai antroji vyriškio pavardė - ankstesnę jis 
pakeitė, nes galėjo turėti problemų su 
Lietuvos teisėsauga.

Prostitucijos magnatu tituhiojams vy
ras ir jo bendrai kaltinami iš Rytų Euro
pos į Vokietiją vežę moteris prostitucijai. 
Jau anksčiau buvo žinoma, kad Rostock’o 
uosto raudonųjų žibintų kvartale bei vieš
namiuose, tarp gal 2000 darbuotojų, buvo

Gandrai nepaiso moterų amžiaus
(ELTA). Dažniausiai Lietuvoje gimdo 

20-24 metų moterys, tačiau pasitaiko ir 
tokių, kurios mamomis tampa sulauku
sios 12 ar 49 metų.

Lietuvos statistikos departamento duo
menimis, dažniausiai pirmą kartą gimdy
ti pasiryžta 25-erių metų moterys. Esant 
dabartiniam gimstamumui, tikėtina, kad 
kiekviena 15-49 metų moteris gali pagim
dyti 1.27 vaiko.Dažniausiai, apie 67.2 %, 
moterų gimdo būdamos 20-24 metų, kiek 
mažiau, apie 53.7% moterų, sulaukusios 
30-34 metų amžiaus. Gimdyti ryžtasi ir 

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

automobiliais.
..... BNS žiniomis,.pp vizito naujuoju limu
zinu, kuris liks VAD žinioje, ketinama ve
žioti Prezidentą Valdą Adamkų, o jo sena
sis automobilis “Audi A8L” atiteks buvu
siam Prcmjenti, kadenciją baigusiam Pre
zidentui Algirdui Brazauskui. 2005 metais 
pirktas limuzinas nėra šarvuotas, tačiau 
keturiais ratais varomas automobilis yra 
nestandartinis, jo kėbulas pailgintas 15 cm.

Pasak Prezidentūros kanclerio Osval
do Markevičiaus, už jiems skirtas lėšas bus 
ar jau buvo nudažytas Prezidentūros pasta
to fasadas, sutvarkytos pastato prieigos, 
vyks miesto papuošimas, sudarytos darbo 
sąlygos žurnalistams. Didžiosios Britani
jos karalienė Lietuvoje lankysis spalio 16- 
18 dienomis. Tai bus pirmasis Didžiosios 
Britanijos karalienės vizitas Lietuvoje per 
visą dvišalių sa ntykių istoriją. □ 

http://cvisafornis.statc.gov arba ati
tinkamo krašto JAV ambasados svetainėje.

Elektroninė JAV vizos anketa leis 
besikreipiantiems vizų'žmonėms užpildy
ti paraiškas internete ir jas atsispausdinti. 
Atlikus šią procedūrą, anketos trečiame 
puslapyje atsiras brūkšninis kodas, kuria
me bus kiekvieno pareiškėjo anketoje 
pateikta informacija. Atvykus j ambasadą 
brūkšninis kodas bus skenuojamas - taip 
bus trumpinamas vizos proceso laikas, 
teigiama JAV ambasados pranešime.

gauja Vokietijoje
ypač daug merginų iš Lietuvos. Nusikaltė
liai taip pat vertėsi narkotikų prekyba ir 
parduotuvių,naktinių klubų bei paplūdi
miuose įsikūrusitj pasilinksmininjo vietų 
reketu.

Teisme apklausiamas A. Bri prisipa
žino, jog nelegaliai vežė merginas iš Bal
tijos šalių ir kitų buvusių Sovietų Sąjun
gos respublikų. „Tačiau nė prieš vieną iš 
jų nebuvo vartojama prievarta. Visos ži
nojo, kad dirbs prostitutėmis, be to, už 
darbą gaudavo atlyginimą“, - per teismo 
posėdį tvirtino jis.

Jo draugė, būsima teisininkė, buvo įval
džiusi pinigų legalizavimo būdą - iš pros
titucijos ir narkotikų prekybos gautus 
eurus ji pervesdavo į Rusiją ir vienai Kip
ro bendrovei, turinčiai tik pašto dėžutę. 
Vėliau šie pinigai kaip legalūs grįždavo į 
Vokietiją.

Numatyta, kad teismo procesas, Ros- 
tock’e trunkantis jau keletą mėnesių, vyks 
iki kitų metų kovo. Gaujos kaltinamąjį 
aktą sudaro 370 puslapių, nusikaltėliams 
jau priskiriami net 153 nusikaltimai.

Pagal “L.r.”

apie 18.3 % 15-19 metų moterų. Jauniausiai 
gimdyvei buvo vos 12 metų.

Pernai pagimdė 583 moterys 40-44 
metų. Iš jų 74 vaikučio susilaukė pirmą 
kartą, 2005 metais mamomis tapo ir 26 vy
resnės nei 45 metų moterys.

Trečiojo tūkstantmečio vyriausia ma
ma tapo 49 metų moteris. Ji vaikučio su
silaukė 2001 metais.

Smarkiai ūgtelėjo ne santuokoje gimu
sių vaikų skaičius. 2001 metais tokių vai
kučių buvo vos 7 %, tuo tarpu pastaraisiais 
metais gimsta apie 28 % tokių kūdikių. □
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Bendruomenės baruose
Klubo “Dainava” durys atvertos

Pagaliau po tiek mėnesių mes, syd- 
nėjiškiai, vėl turime Namus, kur galime 
susirinkti ir pabendrauti. Tie Namai - tai 
užuovėja mums: ir gėrikams, ir lošikams, 
ir mėgstantiems pasigardžiuoti lietuviš
kais valgiais. Jie atviri kiekvieną dieną.

0 ką jau bekalbėti apie kitus mūsų 
norus - čia yra turtinga lietuviškų knygų 
biblioteka, finansinis kooperatyvas “Tal
ka”, ir vėl visiems prieinama mūsų savait
raščio “Mūsų Pastogė” redakcija.

Taigi, su džiaugsmu rinkomės i mūsų 
Klubą sekmadieni, rugsėjo 17 dienos 
popietę, išklausyti Klubo vadovų metinio 
veiklos pranešimo, ateities planų, na ir iš

Sydnėjaus Lietuvių Klubo metinis narių .susirinkimas. Prezidiumas ir dalis susirinkusių
Klubo narių. Rainučio Zakarevičiaus nuotrauka.

Ir kas patikėtų....?
Isolda l’ožclaitė-Davis AM

Ir kas patikėtų, kad mūsų mielam dr. 
Beniui Vingiliui jau suėjo SO metų? Atro
do jis šauniai. Vyras iš stuomens ir iš 
liemens. Tai kam čia reikia garbę pripa
žinti? Genams, aišku, pirmoje vietoje. 
Gimė jis Marijampolėje, tautos kamieno - 
ūkininko šeimoje, 1926 metais liepos 15 
dieną. Gimti ir užaugti Suvalkų krašte - 
tai dar viena neįkainojama dovana, kurią 
jam skyrė likimas. Kaip malonu klausy
tis jo suvalkietiškos tarmės. Juk ji ir tapo 
mūsų literatūrine kalba. O grįžtant prie 

. kamieno, tai, jei jis tvirtas, tai ii; šakos 
galingos bei lapai puošiasi sodriu žalumu. 
Kaip ši gamtos aksioma vykusiai atsi
spindi Beniaus ir Tamaros šeimoje! Dukra 
kaip liepti gražiai nuaugusi, supūs kaip 
ąžuolai, o vaikaičiai kaip tie lapai -judrūs 
ir gyvybingi. Betgi neatsilieka nuo jų ir 
Beniaus išsirinktoji Tamara, nors ji gal ir 
pati mažiausia iš jų visų. O jei vyras gerai 
atrodo ir sveikai jaučiasi, tai kieno čia 
nuopelnas? Aišku žmonos!

Daktaras jis buvo ir yra geras. Taip 
girdėjau žmonės šneka. O kaip jis nebus 
geras? Juk australai nepripažino jo studi
jų Gottingen Universiletc/Vokietijoje. Tai 
Benius ir vėl nuo pirmo kurso šešerius 
metus mediciną studijavo Sydnėjaus 
Universitete. O tai nėra jau taip lengva, kai 
šeimoje yra ir prieauglio. Nors Benius yra 
oficialiai pasitraukęs iš savo profesijos, bet 
neatsisako padėti, kai reikalas yra svarbus.

Zūklautojas jis buvęs aistringas, taip 
bent antroji pusė jo sako. O dabar, atrodo, 
Benius žvejybą iškeitė į sodininkystę. Gė- 

, lių
ir bujoti).' Žabų pirštų sodininkas tik pa
moja jiems piršteliu, ir žiūrėk, kaip ka
reivėliai žaliuoja išsirikiavę eilėse. Sodi
ninkystė malonus užsiėmimas ir vis lauke. 

'■Tai bent tyru Oru gali kvėpuoti gyvenda
mas didmiestyje. Mat ant kalnelio pasta- 

girsti mūši) narių klausimų bei pasiūlymų.
Prezidiume sėdėjo visi statybų kovų 

užgrūdinti paskutinių metų direktoriai 
veteranai. Tai-pirmininkas Alis Migus, 
sekretorius Kęstas Protas ir nariai: Armi
nas Šepokas, Petras Vegys bei neseniai 
kooptuota Venta Protaitė.

Prezidiumą papildė Klubo menedže
ris Gurioj Beccera ir klubo finansų vedėjas 
- auditorius.

Metinį susirinkimą atidarė Klubo pir
mininkas Alis Migus. Susirinkime daly
vavo 94 finansiniai nariai, nors Klube 
matėsi ir daugiau tautiečių, atvykusių į 
naująjį Klubą šį pirmąjį sekmadienį.

Dr. Benius Vingilis.

tyli jo erdvūs namai, skoningai papuošti 
paveikslais.

Betgi lietuvybės puoselėjimui jis pa
šventė ir nemažai metų. Buvo jis ir Lietuvių 
Spaudos Sąjungos ilgametis narys, ir pir
mininkas. Ar ne tris kartus pirmininkavo 
Lietuvių Dienoms Sydnėjuje. Ėjo jis ir Syd
nėjaus Apylinkės Valdyboj vicepirmi
ninko pareigas. O jei neklystu, tai. ir 
Lietuvoje pabuvojo keletą kartų drauge su 
Tamara.

Tad buvo labai prasminga, kad lietuvių 
kolonijai ir profesiniai pasitarnaudamas, ir 

-savanoriškai dirbdamas bei eidamas 
įvairias pareigas, Beniaus neeilinis gim
tadienis buvo atšvęstas naujame Lietuvių 
Klube “Dainava”. Jame mus pasitiko 
didelė Vytis, solenizantas su žtųona, Klu- ~ 
Iro pirmininkas su ponia ir nemažas bū-*' 
relis svečių. Patyrusių šefų parengti pa
tiekalai lepino gomurėlj, o tinkamai 
parinkti vynai kaitino svečių skruostelius.

Ačiū Beniui ir Tamarai už neeilinį " 
renginį!

Naujasis Sydnėjaus Lietuvių Klubas Bankstownc. Rainučio Zakarevičiaus nuotr.

Metinio susirinkimo pradžioje tylos 
minute pagerbėme keturis per paskuti
nius metus mirusius Klubo narius, pri
ėmėme praėjusių metų veiklos pranešimą 
ir deklaraciją dėl septynių direktorių šių 
metų Klubo vadovavimui. Balsavimo 
nebuvo, nes tik 7 asmenys ir kandidatavo. 
Po to išklausėme Klubo Valdybos prane
šimą apie Klubo padėtį ir ateities per
spektyvas.

2006 - 2007 metų laikotarpiui Klubo 
vadovais/direktoriais tapo (pagal abėcėlę):

Aistis Bieri,
Alis Migus.
Venta Protaitė,
Kęstas Protas,
Arminas Šepokas. 
Paulius Šliogeris, 
Petras Vegys.
Džiaugiamės, kad net4direktoriaiyra 

jaunesnės kartos.
Naujajai Valdybai (nors Klubas finansiš

kai yra labai stiprus) prieš akis yra visa 
eilė įvairių Klubo priežiūros problemų. Iš 
jų paminėtinos: oro kondicionavimo 
įrengimo pozicija ir triukšmas bei vir
tuvės oro trauktuvė.
■ Susirinkimo dalyviai padėkojo tiek 
daug padariusiems direktoriams, prisi
mindami ir jau pasitraukusius. Taip pat 
padėkojo savanoriams Klubo padėjėjams, 
kurie daug dirbo persikrausiant ir užda
rant senąjį Klubą. Ypač'didelė padėka 
bibliotekos darbuotojams.

Nariai klausinėjo Valdybą ir apie Klube 
jau veikiančią kavinę “Europa”. Paaiškinta,
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Klubo virtuvėje darbuojasi Garry Dono
van. Alio Migaus nuotr.

kad “meniu” yra kavinės šeimininkų Algio . 
Venckaus ir Garry Donovan rankose.

Su džiaugsmu išgirdome, kad greitai 
Klubo baras lankytojams galės pasiūlyti- 
Lietuvoje pagaminto ir buteliuose išpils
tyto alaus “Švyturys” ir “Ekstra” bei įvairių 
stipresnių lietuviškų gėrimų, kaip pvz. 
“Krupnikas”. Nariai galės nusipirkti šiuos 
gėrimus ir išsinešimui.

Metinį Klubo narių susirinkimą užbai
gėme džiaugdamiesi, kad Klubas jau at
sidarė, ir linkėdami jam šviesios ateities. 
Ištroškę pasinaudojome Klubo direktorių 
išduotais kuponais baro gėrimams.

Vis dėlto buvo labai miela ilgiau pa
būti naujajame Klube ir po ilgo laiko vėl 
matyti mielus lietuviškus veidus,pasišne- .. .- 
kučiuoti lietuviškai.

Vytenis Šliogeris
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Lietuva iš arti_______ ________
Amerikos lietuvių verslas Lietuvoje

Emilijos Pliaterytės sukaktis

Po nepriklausomybės atgavimo i Lie
tuvi) plūstelėjo Amerikos lietuviai, trau
kiami nostalgijos tėvų žemei ir kupini 
ryžto kurti savo verslą ir ateitį Lietuvoje. 
Tačiau pastaruoju metu Amerikos lietu
vių verslininkų susidomėjimas mūsų šali
mi stipriai sumažėjo. Iš dalies taip atsitiko 
todėl, kad realybė tėvų žemėje pasirodė 
esanti kitokia, nei įsivaizduota. Kita ver
tus, nesėkmingo verslo Lietuvoje istorijos 
plačiai paplito už Atlanto ir šiandien prieš 
investuodami Amerikos lietuviai daug ati
džiau išstudijuoja mūsų šalies įstatymus 
bei verslo sąlygas.

Vienas iš pir
mųjų Amerikos 
lietuvių, Marius 
Jakulis Jason 
(žiūr. nuotr. deši
nėje), Lietuvoje 
pirmąją savo įmo
nę įkūrė 1992 me
tais. Prieš atvažiuodamas į Lietuvą, M. 
Jakulis Jason buvo advokatų firmos New 
Yorke bendrasavininkis, tačiau ryžosi 
palikti penkiolikos metų įdirbį „svajonių 
šalyje“ ir pradėti naują gyvenimą tėvų 
žemėje.

„Kai nusprendžiau palikti New Yorką 
ir pasakiau vyriausiam partneriui, kodėl 
nusprendžiau parduoti savo dalį įmonės ir 
kad išvažiuoju dirbti į Lietuvą, kuri anks
čiau priklausė Tarybų Sąjungai, jis iškart 
pasakė: „you arc crazy”, nes jis manė, kad 
čia uždirbsiu tik rublių, tačiau aš buvau 
įsitikinęs, kad uždirbsiu dolerių,“ - pasa
koja M. Jakulis Jason. Jis pripažįsta, kad 
darbo pradžia Lietuvoje nebuvo lengva. 
Jam teko patirti ir blokados nemalonumus, 
ir perprasti mentaliteto skirtumus. Tačiau 
šiandien M. Jakuliui Jason priklauso ne tik 
advokatų kontora, bet ir prabangūs vieš
bučiai, naktiniai klubai, vaikų mokyklos 
ir daugybė kitų įstaigų.

Tačiau tai tik viena sėkmingo verslo 
istorijų Lietuvoje. „Daugybė mano pažįs
tamų verslininkų, ne tik iš JAV, bet ir iš 

.Kjfiados, Australijos bei kitų šalių, ban- 
džjįįių'steigti verslą Lietuvoje, paliko Lie- 
tui^Tsu nuostoliais kišenėje,“ - tvirtina M. 
Jakulis Jason.

„American 
Chamber of Com
merce in Lithu
ania“ valdytos pir
mininkas Rim
tautas Vizgirda 
(žiūr. nuotr. deši- 

. nėję) tvirtina, kad 
skaičiuojant pagal investicijų dydį ir gautų 
pelną, Amerikos lietuvių verslą Lietuvoje 
būtų galima vadinti sėkmingu, tačiau 
pripažįsta, kad nesėkmių atvejų taip pat 
būta nemažai

„Vedini nostalgijos tėvų žemei, Ame
rikos lietuviai ne visada apskaičiuodavo ir 
skirdavo pakankamai dėmesio savo inves
ticijoms Lietuvoje. Tai viena priežasčių, 
kodėl jiems nepasisekė. Negali viena koja 
būti Lietuvoje, kita - Amerikoje.“ - teigia 
R. Vizgirda. Anot jo, dabar Amerikos lie
tuviai nebesiverčią investuoti Lietuvoje. 
„Jie visi labai gerai gyvena, turi verslą 
Amerikoje, visi turtuoliai, kam jiems ri
zikuoti? - retoriškai klausia jis.

■ Rimtautas Vizgirda buvo vienas iš 
Amerikos lietuvių, kurių verslas čia ne
nusisekė. Pradėjus pelningą namų statybą 
ir jų pardavimą, verslininkui teko atsisa
kyti šios veiklos. „Vienas Lietuvos bankų 
labai nekokybiškai su mumis elgėsi, jie 
davė mums visokių pažadų ir nė vieno iš jų 
neįvykdė. Amerikoje tokį banką galėtum į 
teismą paduot ir jie tau tikrai atlygintų ža

Mūsų Pastogė Nr. 38, 2006.09.27, psl.4

lą. Bet mes vis tiek pardavinėjom ir sta
tėm, o jie įšaldė pinigus. Man buvo šokas. 
Amerikoje bankas - tavo partneris, o ne 
priešas. Lietuvoje bankas tapo mūsų prie
šu,“-pasakoja R. Vizgirda.

Tačiau pasak verslininkų, dar didesnių 
sunkumų, nei nepatikimi verslo partneriai, 
kelia Lietuvos įstatymai, kurie, pasak 
Amerikos lietuvių, daugiau trukdo, nei pa
deda kurti verslą. Tai ir nepalanki mokes
čių sistema, ir kliūtys laikinai įdarbinti 
studentus, ir kitos biurokratinės kliūtys. 
„Amerikoje gali įsteigti firmą per interne
tą su kreditine kortele už maždaug 300 
dolerių ir rytoj turėsi biznį. Uždaryti tas 
pats: atsiskaitai su mokesčių inspekcija ir 
baigta. rIbo tarpu Lietuvoje tai kažkoks 
siaubas,“ - dalinasi įspūdžiais „American 
Chamber“ vadovas.

Tąpatį tvirtina 
ir vienas sėkmin
giausių Amerikos 
lietuvių verslinin
kų Juozas Kazic
kas (žiūr. nuotr. 
dešinėje). Jo many
mu. ir biurokra
tija, ir vis dar gaji 
korupcija atbaido potencialius investuo
tojus nuo mūsų šalies. „Pasaulinis eko
nominės laisvės indeksas rodo, kad Estija 
yra pirmoje vietoje, o Lietuva tik šešio
liktoje. Tai reiškia, kad suvaržymai Lietu
voje yra daug didesni, o tai tikrai nežavi 
užsienio investitorių,“ - tvirtina jis. Bene 
vienintelis dalykas,'džiuginantis Amerikds 
lietuvius Lietuvoje - tai atsidavę, darbštūs 
ir sumanūs darbuotojai, kuriems verslinin
kai iš už Atlanto negaili gerų žodžių. Beje, 
atrodo, kad šis jausmas abipusis. Naujo 
naktinio kiūto Vilniuje direktorius Stepas 
Visockis pasakoja gerokai nustebęs, kai, 
prie kavos puodelio išgirdęs jo idėjas, 
Amerikos lietuvis pasisiūlė paversti jas 
realybe. „Atėjau kone žmogus iš gatvės, 
pasiūliau projektą ir staiga žmogus sako 
duosiąs man akcijų paketą, parems fi
nansiškai, kad tik aš imčiausi įgyvendinti 
tą idėją.“ - pasakoja jis.

4 Šiuo dar ne itin mums įprastu Amerikos 
lietuvių pasitikėjimu žmonėmis kažkada 
stebėjosi ir teisininkė Otilija Klimaitienė. 
Prieš dešimtmetį kaip eilinė darbuotoja 
Amerikos lietuvio įmonėje pradėjusi dirb
ti JP. Klimaitienė, šiandien yra lygiavertė 
firmos partnerė. „Mūsų įmonėje visiškai 
natūralu, kad neišskiriant nei darbuotojų, 
nei savininkų, egzistuoja lygiateisiškumas 
ir pasitikėjimas vieni kitais bet kokiose 
situacijose“ - tvirtina teisininkė.

Tačiau kad verslo kultūra ir jo su
pratimas Lietuvoje visiškai skirtingas nei 
už Atlanto, Amerikos lietuviai tvirtina 
vienbalsiai. Juos Lietuvoje baugina mil
žiniškos knygos sutarčių, kai Amerikoje 
sutartis teužima vos kelis puslapius. Arba 
žodinio susitarimo nesilaikymas, nes esą 
už Atlanto rankos paspaudimas traktuo
jamas taip pat, kaip ir rašytinė sutartis, 
kurios nevalia laužyti.

Kaip sąžiningų ir geranoriškų verslo 
santykių pavyzdį Amerikos lietuviai mini 
seną istoriją, nutikusią Juozui Kazickui, kai 
jis tiesiog davė patarimą verslininkui keisti 
prekybos sritį į finansus, o patarimas pa
sirodė buvęs vertingas ir pelningas. „O po 
kurio laiko gavau laišką su padėka už gerą 
idėją ir tos padėkos išraiška - dviejų mi
lijonų dolerių čekį, nors nebuvo jokio su
sitarimo, jokio kontrakto,” - pasakoja J. 
Kazickas.

„American Chamber“ vadovas ironiš
kai klausia: „O kaip manote, Lietuvoje kas 
nors porą milijonų už dyką atsiųs?“ Čia pat 
pats ir atsako: „Ne“.

Vida Račiūnaitė, “Pinigų karta”

Rugsėjo 16 dieną Kapčiamiestyje 
(Lazdijų rajone) buvo paminėtos 1831 m. 
sukilimo dalyvės Emilijos Pliaterytės 200- 
osios gimimo metinės.

Emilija Pliaterytė gimė garsių didikų 
grafų Pliaterių giminėje, kilusioje iš Vo
kietijos. Išsiskyrus tėvams mažoji Emilija 
kartu su motina apsigyveno giminių dva
re Liksnoje, netoli Daugpilio. Čia busimo
ji karžygė augo patriotiškai nusiteikusio
je aplinkoje, mokėsi mėgiamų istorijos ir 
matematikos disciplinų, išmoko taikliai 
šaudyti, mikliai fechtuotis ir šauniai jo
dinėti, skaitė ir žavėjosi Adomo Mickevi
čiaus poemų Gražina, Živile, bendravo su 
valstiečių vaikais bei pati juos mokė len
kų, prancūzų kalbų.

Pradėjus Lenkijoje ir Lietuvoje stiprė
ti nacionalinio išsivadavimo idėjoms ir 
bręsti sukilimo planams, Emilija įstojo į 
slaptą sukilimo rengimo organizaciją. 
Sukilimą Lietuvoje pradėjo žemaičiai. 24- 
erių E. Pliaterytė aktyviai įsitraukė. 1831 
m. kovo 29 d. ji kartu su pusbroliu Cezariu

Mažėja gintaro populiarumas
Papuošalai iš gintaro ir moliniai dir

biniai vis mažiau domina Lietuvoje viešin
čius svečius iš užsienio, o jiems įteikti to
kie suvenyrai dūla stalčiuose. Įvaizdžio 
specialistai pastebi, kad lietuviai nesivar
gina ieškoti originalesnių suvenyrų sve
čiams iš svetur, todėl per šešiolika nepri
klausomybės metų svečiams bruka tas 
pačias įkyrėjusias ir nuvalkiotas dovanas, 
rašo dienraštis “Lietuvos rytas”.

Šią vasarą žemės ūkio ministrei Ka
zimierai Prunskienei teko gerokai pavarg
ti, kol 'lytuvėnuose tradicinėje lino šven
tėje ji šiaip ne taip rado lino suvenyrų 
Austrijos ambasadoriui. Jų pasiūlos be
veik nebuvo. Aplinkui - kičiniai gintaro ir 
molio dirbiniai.

Šiuolaikiškesni suvenyrai jų niekaip 
negali išstumti. Netgi mediniai Rūpintojė
liai Lietuvos suvenyrų rinkoje yra priversti 
konkuruoti su rusiškomis matrioškomls.

Lietuvos įvaizdžio meistrai įsitikinę, 
kad jau seniai atėjo laikas užsienio sve
čius nudžiuginti šiuolaikiškcsnėmis do
vanomis. Įvaizdžio specialisto manymu, 16

Grįžus sunku rasti darbą
Pusei dirbusiųjų užsienyje ir turinčių 

šeimas, sugrįžus sunku dirbti mažai mo
kamą darbą Lietuvoje, todėl jie vėl sten
giasi išvažiuoti. Du trečdaliai teigia, kad 
grįžus apskritai sunku susirasti naują dar
bą. Beveik ketvirtadalis išvykusiųjų dirbti 
į užsienį teigia, kad darbas užsienyje ir 
išsiskyrimas su šeima turėjo neigiamą įta
ką artimųjų santykiams, pusė sako, kad 
darbas svetur neišpildė visų lūkesčių.

Tokie rezultatai gauti Kaune atlikus 
migracijos priežasčių ir pasekmių tyrimą. 
Jo metu apklausta beveik 400 šeimų, 
turinčių bent vieną ikimokyklinio am
žiaus vaiką ir kurių bent vienas iš tėvų 
dirba arba dirbo užsienyje. Tokių šeimų 
Kauno mieste yra maždaug 5%. Apklau
sose dalyvavo visos Kauno ikimokyklinės 
įstaigos.

„Taip mažiausiai vienas iš tėvų pra
deda gyventi tarp dviejų šalių - padirba 
užsienyje, sugrįžta, neišeina prisitaikyti ir 
vėl išvažiuoja. Manau, vasarą šie skaičiai 
padidėja. Svarbu, kad didėja skaičius vai
kų, kuriuos svetur įsitvirtinę tėvai pasi
ima gyventi kartu“, - DELFI sakė tyrimo 
koordinatorius Gedas Malinauskas.

Jo teigimu, darbo migracija išspren
džia šeimos finansinius sunkumus, bet 
dažnai šeimos neįvertina, jog iškils sun
kumų su partneriu ir vaiku, ir kad bus 
sunku sugrįžus susirasti naują darbą, dirb

Dusetų bažnyčioje paskelbė sukilimo 
pradžią ir, vadovaudama būriui, drąsiai 
stojo į kovą. Balandžio 4 d., dalyvaujant E. 
Pliaterytės būriui, sukilėliai užėmė Za
rasus, tačiau vėliau teko trauktis. E. Plia
terytė išvyko j Ukmergę, kur buvo priimta 
į Konstantino Parčcvskio sukilėlių dali
nį, dar vėliau paskirta vadovauti 25-ojo 
pėstininkų pulko 1 kuopai, jai suteiktas 
kapitono laipsnis.

Silpstant sukilimui ir sukilėliams nu
sprendus trauktis Prūsijos link, Emilija su 
dalimi Lietuvos sukilėlių bandė prasiverž
ti į Varšuvą ir ten tęsti kovą.J’akeliui Emi
lija susirgo, o pasiekusios žinios apie 
pralaimėtą sukilimą ją galutinai palaužė. 
E. Pliaterytė mirė 1831 m. gruodžio mė
nesį, palaidota slapta svetima pavarde 
Kapčiamiesčio kapinėse. Liko užrašyti jos 
žodžiai: “Kiekviename mūšyje ieškojau 
mirties ir dėl įgimtos meilės, kurią jaučiu 
Lietuvai, ir dėl noro susijungti su savo 
motina”.

ELTA, LGITIC

metų nesikeičiantys suvenyrai sudaro 
konservatyvios šalies įspūdį.

Tačiau kiek kitokios nuomonės laiko
si Tiirizmo departamentas. „Tik mes patys 
įsitikinę, kad mūsų suvenyrai jau niekam 
neįdomūs. Iš tiesų svečiai iš užsienio la
bai pradžiunga, kai gauna dirbinių iš lino. 
Pasaulyje beveik niekur to nerasi O jei dar 
apjuosi užsienietį išausta juosta, kurioje jis 
gali įskaityti savo vardą, - širdis apsąla“, - 
tikino Valstybinio turizmo departamento 
specialistė Lidija Lukšytė.

Iš modernesnių Lietuvą pristatančių 
suvenyrų, atrodo, sėkmingiausias pavyzdys 
yra „Panevėžio stiklo“ išlietas stiklinis la
šas. Jo viduje - Lietuvos vėliavos spalvos. 
„Lašas simbolizuoja lietų, taigi ir Lietuvą. 
Aukšti užsienio svečiai, gavę dovanų šiuos 
suvenyrus, puikiai įvertino jų originalumą“, 
-pasakojo L.Lukšytė.

Užsienio šalių delegacijoms dovano
jami ir tradiciniai suvenyrai - kavos ir alaus 
padėkliukai, skėčiai, marškinėliai, pini
ginės, tušinukai.

“Lietuvos rytas”

ti už mažą atlyginimą.
Anot G. Malinausko, kas dešimtu ma

žamečiu, kurio tėvai išvykę dirbti svetur, 
rūpinasi močiutė, o ji dažnai nėra pajėgi 
visiškai pasirūpinti vaiku.

Daugiau nei trečdalis apklausoje daly
vavusių tėvų tvirtino, jog jų išvažiavimas 
vaikams sukėlė emocijų krizę, 12% tėvų 
teigė, kad jų vaikams išsiskyrimas pasi
reiškė elgesio krizėmis, beveik 9% vaikų 
patyrė ilgalaikes neigiamas pasekmes, 
pasireiškiančias tiek emocijų, tiek elgesio 
sutrikimais.

Anot jo, tėvai mano, kad ne visi vaikai 
patiria sunkumų bent vienam tėvui išvy
kus dirbti j užsienį. „Tai galima paaiškinti 
įvairiomis priežastimis - tėvai sugeba 
pasiruošti išsiskyrimo krizei ar jau iki 
emigracijos vienas iš tėvų buvo taip įsi
traukęs į darbą, kad vaikui nesvarbu, kur 
mama ar tėvas yra, palaikant pastovų 
kontaktą telefonu, o interneto programo
mis ryšys.laip pat nėra nutraukiamas“, - 
sakė specialistas.

Dažniausiai lietuviai svetur dirbti va
žiuoja dėl mažo atlyginimo, - taip atsakė 
73% dalyvavusiųjų tyrime. Pusė išvyks
tančiųjų nori greitai susikurti šeimos ge
rovę, penktadalis iš Lietuvos išvyksta dėl 
per mažos ir darbo rinkos poreikių neati
tinkančios kvalifikacijos.

Rasa Lukaitytė, DELFI
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Nuoširdžiai sveikiname buvusį “MūsųTastogės” redaktorių 

t?roHiuc Žalį, 
sulaukusį garbingo 85-mečio. Linkime Jam geros nuotaikos, 

stiprios sveikatos ir dar daug kūrybingų dienų.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir 

“Mūsų Pastogės” Redakcija

“ Į kitą PLB Seimą nevažiuosiu ?”
Vėliausias PLB Seimas vyko Vilniuje, š.m. rugpjūčio 7 - 9 dienomis. Niu> ankstesnių PLB 

Šeinių jis skyrėsi’tub, kadjame dalyvavo ne tik “senosios”, t.y.'pokarinčdieivijoS’dlstovai. 
Gan plačiai buvo atstovaujama jau naujiesiems emigrantdms iš dabartinės Lietuvos. Todėl 
ir reakcija į Seimo darbotvarkę bei jos pravedimą buvo spalvingesnė. Čia spausdiname iš
traukas iš ilgoko kritiško laiško, kurio autorius - dr. Rimtautas Macijauskas. Tai naujasis 
išeivis, po daugiau kaip 30 metų gyvenimo Lietuvoje dabar įsikūręs Kalifornijoje. Red.

Tikrai neverta skristi tūkstančių ki
lometrų į PLB Seimą tam, kad vien 
pakilnotum balsuotojo kortelę, kaip man 
prieš išskrendant patarė vienas kalifornie- 
tis - daugelio Seimų dalyvis. Bet aš, bū
damas optimistas, juo netikėjau ir galvo
jau, kad PLB Seime dalyvauti yra svarbu 
ir bus galima kažką naudinga nuveikti 
Lietuvos ir pasaulio lietuvių ryšiams stip
rinti, suvienyti organizaciją ir jos narius į 
labai efektyvų tinklą, išrinkti nepaprastai 
energingą irveiksmingą Valdybą.

Deja, po ilgos kelionės iš Amerikos 
per Rio de Janeiro (Brazilija), kur daly
vavau Tarptautiniame kosmetinės chirur
gijos kongrese, nors ir kiek pavėlavęs, at- 
skridau į PLB Seimą Vilniuje, kur vos pa
tekęs į A. Rugicniaus vadovaujamą sesiją, 
jam galvotrūkčiais lekia nt per programos 
punktus, pasijutau tarsi atsidūręs tarybi
nių laikų kolūkio pirmininko organizuo
tame susirinkime. O juk buvome suvažiavę 
ne viesulu pralėkti per neaišku kieno su
darytus programos punktus, o efektyviai 
apsvarstyti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei rūpimų aktualių klausimų, išklau
syti visų kraštų, kur yra įsikūrusios lietu
vių bendruomenės, pranešimų, išgirsti ji į 
problemas, padėti spręsti joms iškilusius 
klausimus, pasidžiaugti jų pasiekimais ir 1.1.

Deja, Seime nuskambėjo tik keleto 
bendruomenių mokyklų atstovų prane
šimai, istoriko paskaita - nors ir įdomūs, 
bet geriau tikę švietimo darbuotojų kon
ferencijai, o po to - Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento atstovo, mano 
draugo vilniečio, pavadinto senu komjau
nuoliu pranešimas - ir viskas. Siūlomos 
rezoliucijos buvo suplaktos į mišinį, 
neaišku, kieno siūlomos ar rengtos. Pa
teiktos tik pirmą kartą iš ryto ekrane, kur 
geriausiu atveju buvo galima ištaisyti 
gramatines klaidas, A. Rugicniaus buvo 
„pravarytos“ skubiu balsavimu.

Rinkimai j naują Valdybą irgi priminė 
komunistinius laikus - baisiausiai buvo 
bijoma kelių valdybų sąrašų, kuriuose 
kiekviena valdyba būtų galėjusi pristatyti 
savo programas, tikslus ir komandas 
tikslams pasiekti Gerai bent, kad vis dėlto, 
net pasirinkus balsuoti už vieną sąrašą, 
įvyko vardinis balsavimas, ir į Valdybą 
pavyko išrinkti daug jaunų aktyvių eu
ropiečių. Buvo sudaryta visiškai nauja 
PLB Valdyba.

Blogiausia turbūt, kad apie PLB Sei
mą niekas nežinojo - nors būdamas Lie
tuvoje kasdien skaitydavau,visus laikraš
čius. „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“ te
sugebėjo įsidėti vos kelių eilučių infor
macijas. Aišku, čia senos PLB Valdybos 
veiklos pasekmė, bet kartu tenka prisi
minti neseną Broniaus Nainio straipsnį 
„Amerikos lietuvyje“, kuriame autorius 
stebisi, kad birželio 14-tos - Gedulo ir 
vilties dienos iškilmės Seime, Nepriklau
somybės aikštėje bei Laisvės kovų dalyvių 

sąskrydis Ariogaloje Lietuvos spaudoje 
buvo visiškai ignoruojami. Aš tuo visiškai 
nesistebiu žinodamas, kieno rankose 
Lietuvos spauda ir kas jos leidėjai. Še
šioliktais nepriklausomybės metais di
diesiems laikraščiams, jų redaktoriams ir 
leidėjams svarbiausia - komercija. Patrio
tizmas ir pilietiškumas nepritrauks rek
lamos ir nepadidins tiražų, todėl viskas kaip 
senais gerais laikais - inercija, panaši j tą, 
kai vertė stoti į pionierius, komjaunuolius, 
kompartiją (čia jau -savo noru), kada kai 
kas bendradarbiavo su KGB, kurpė pais
talus spaudoje ar net buvo leidinių re
daktoriai, lankė revoliucines vietas, daly
vavo protarybiniuosc mitinguose ir t. t. 
Visi mes prisimename iš savo vaikystės ir 
jaunystės, bet skolą Tėvynei grąžinti pri
valu - nepriklausomoje Lietuvoje gyvenan
ti ar po pasaulį pasklidusi jaunoji karta - 
mūsų ateitis, mūsų darbas ir mūsų viltis.

Gera buvo PLB Seime Vilniuje sutikti 
tos naujos, energingos, patriotinės kartos 
atstovus, atvykusius iš įvairių kraštų, 
stebinančius savo darbais, idėjomis, entu
ziazmu ir sumanymais. Dievo palaimos ir 
sėkmės jiems darbuose ateities Lietuvos 
labui! Tai turbūt šviesiausi įspūdžiai iš 
PLB Seimo Vilniuje. Dėl tokių pažinčių 
ir ryšių buvo verta nuvykti į Vilnių. Kai 
kurie iš jų -.-Dalia įlenke iš Vokietijos, 
Loreta Paulaii,sk/aitė-jš*Ispanijos, Jurga 
Vidugiricnė ir Arūnaš’'Ibišerskis iš Airi
jos - buvo išrinkti j naują PLB Valdybą. 
Tikėkimės, kad naujoji Valdyba taps mū
sų visų po platųjį pasaulį išsibarsčiusių 
trijų bangų lietuvių viltimi, rūpinsis, kad 
būtų suregistruotas ir įtrauktas į infor
macinį tinklą kiekvienas iš Lietuvos iš
vykęs pilietis, kad tėvynainiai aktyviai 
dalyvautų vietinėje veikloje, organizacijo
se, pagaliau rinkimuose į Lietuvos Seimą.

Viliuosi, kad PLB Valdyba sukurs ir pa
laikys efektyvią ir įdomią interneto sve
tainę, atkurs sumenkusį „Pasaulio lietu
vio“ skaitytojų būrį, sustiprins ir suakty
vins ryšjus su Lietuvos valdžia, kovos dėl 
PLB ir stambių lietuvių kolonijų atstovų 
išrinkimo į Lietuvos Seimą. Jeigu 3 mi
lijonai Lietuvoje turi 141 Seimo nario 
vietų, tai 300,000 už Lietuvos ribų gyve
nančių piliečių su Lietuvos pasais turi 
teisę išsirinkti bent 15, kurie jiems atsto
vautų Seime. Taip pat PLB turi rūpintis 
lėšų telkimu ir pagalba įvairių kraštų 
lietuvių bendruomenėms rūpimais orga
nizaciniais, socialiniais, medicinos, imig
racijos, švietimo, kultūros mainų ir kitais 
klausimais. Apie PLB veiklą ir problemas 
turi būti nuolat skelbiama spaudoje. Ti
kiu, kad Reginos Namšienės vadovau
jama Valdyba savo misiją įvykdys, PLB 
atgims ir taps reikšminga organizacija, 
patenkinančia mūsų visų lūkesčius, o aš 
pakeisiu savo nuomonę - į kitą PLB Sei
mą nevažiuoti - ir sugrįšiu į Vilnių.

(bemardinai.lt)

Keičiasi Australijos pilietybės 
gavimo taisyklės

Pastaruoju metu Australijos spaudoje ir TV daug kalbama apie naujus 
reikalavimus, kurie bus įvesti norint gauti Australijos pilietybę. Spausdiname dabar 
gautą ojlcialų pranešimą. Red.

NEW REQUIREMENTS FOR AUSTRALIAN 
CITIZENSHIP

17 September 2006
New residence requirements will mean migrants will have to wail a minimum 

of four years before being able to apply for Australian Citizenship. Currently the 
minimum period is two years? -

'Hie Parliamentary Secretary to the Minister for Immigration and Multicultural 
Affairs, Andrew Robb, said people would be required to have a minimumof four 
years lawful residence in Australia immediately prior to applying for Citizenship.

“This change together with the proposed citizenship test, with its English 
language requirement, will help ensure citizenship applicants have had sufficient 
time in Australia to become familiar with our way of life and appreciate the 
commitment they are makingwhen they become citizens,” Mr Robb said.

Mr Robb said the new requirements also recognised the changes in the 
migration programme over the past four years.

He said increasing numbers of people spent significant periods of time in 
Australia as temporaiy residents prior to becoming permanent residents - this was 
why only one of the four years spent in Australia had to be as a permanent resident.

Mr Robb said absences from Australia of up to 12 months would be allowed 
during the fouryear period but people would not be allowed to spend more than 
three months away from Australia in the year before applying for citizenship.

“People who are already permanent residents will only be required to meet 
the current two year residential qualifying period provided they apply for citizenship 
within three years of the commencement of the Act,” he said.

Mr Robb said the Government would be moving amendments to the 
citizenship legislation currently before the Parliament and he expected the new 
laws to come into effect in the newycar.

Antanas Mockus lankosi Lietuvoje
“Visi aplinkui 

kalba tik lietuviš
kai. Tarytum bū
čiau atvykęs j di
delės giminės su
sibūrimą“, - nuo
širdžiai stebėjosi 
vos iš lėktuvo 
Vilniaus oro uos
te išlipęs buvęs 
Kolumbijos sosti
nės Begotos meras Antanas Mockus (žifir. 
nuotr. viršuje).

Savo politine veikla ir ekscentrišikais
poelgiais Kolumbijoje garsėjantis A.Moc
kus Lietuvoje praleis penkias dienas. Po 
ilgos, dvi paras trukusios kelionės 54«nc- 
tų vyras neatrodė pavargęs, nors pallliui 
jis panoro apsilankyti Prahoje, kuri susi- 
jusisu jaunystėje didelę įtaką jam padariu
siu rašytoju Franz Kafka.

Kolumbijoje gimęs A.Mockus į savo 
tėvų gimtinę iki šiol buvo atvykęs tik kar
tą. Prieš 32 metus jis dalyvavo Vilniaus uni
versiteto rengiamuose vasaros kursuose 
užsienio lietuviams. Paklaustas, kodėl taip 
ilgai atidėliojo kelionę į Lietuvą, jis sakė 
nesiryžęs atvykti, nes baiminęsis stiprių 
išgyvenimų bei galimos įtakos jo pasau
lėžiūrai. Šįkart j Lietuvą jį atviliojo kvieti
mas skaityti pranešimą Palangoje vyksian
čioje konferencijoje „Chaosas ir tvarka”.

Antanas Mockus - labai populiari as
menybė Kolumbijoje, „ lai man patinka. 
Būdamas populiarus turi galimybę susi
pažinti ir pabendrauti su labai daug žmo
nių“, - sakė jis „Lietuvos rytui”. Per pirmą
sias Vilniuje praleistas valandas AMockus 
pamatė ne vieną smalsiai jį stebintį žvilgs
nį. „Būdamas visų atpažįstamas labai 
išmokau vertinti retas akimirkas, kai galiu 
pabūti vienas“, - prisipažino jis. Kolum
bijoje A.Mockus nuolat yra saugomas 
ginkluotų apsaugininkų, todėl džiaugėsi 
Lietuvoje galėsiąs vaikščioti laisvai.

„Lietuvos rytas“ svečiui priminė, jog 
prieš jo atvykimą Lietuvoje buvo paskleis
ta kalbų, kad jis neva gali pretenduoti į 
Vilniaus mero postą. Tai išgirdęs, AMoc-.

kus atsakė trumpai: „Manęs tai nedomina“.
Antanas Mockus, matematikas, j Ko

lumbijos politinę sceną užkopė 1994 m. 
Tais metais Kolumbijos universiteto rek
torius A.Mockus pirmą kartą tapo Bego
tos meru. Iš viso šiame poste jis buvo dvi 
kadencijas. Ekscentriškasis meras ėmėsi 
netradicinių veiksmų įvesti tvarką Kolum
bijos sostinėje, kurią smaugė nusikalstamu
mas, korupcija, automobilių spūstys. Pvz., 
norėdamas sutvarkyti chaotišką ir pavo
jingą Begotos eismą, meras buvo pasamdęs 
420 mimų reguliuoti judėjimą.

Bogotoje pritrūkus vandens, meras pa-
sirodė reklaminiame televizijos filme. Jis 
maudėsi duše ir muilindamasis užsuko 
vandenį, prašydamas miestiečių padaryti tą 
patį. Po to perdu mėnesius Bogotoje van
dens sunaudojimas sumažėjo 14%. Be to, 
AMockus bogotiečiųyra paprašęs savano
riškai sumokėti 10% daugiau mokesčių. 
Šiuo pasiūlymu pasinaudojo 63,000žmo
nių. Tačiau svarbiausiu savo nuopelnu jis 
laiko tai, kad jam būnant meni 70% pavyko 
sumažintižmogžudysčių skaičių Bogotoje.

„Aš esu įsitikinusi: jeigu Antanas dar 
kartą siektų mero posto, Bogotos gyvento
jai tikrai jį išrinktų“,-sakė „Lietuvos rytui“ 
ne vieną dešimtmetį Kolumbijos sostinėje 
pragyvenusi Laima Didžiulienė. Bet la
biausiai jį, pasak jos, miesto gyventojai my
lėjo už jo sąžiningumą. A.Mockui būnant 
mero poste, Bogota, kurioje yra apie 7 mln. 
gyventojų, iš esmės pasikeitė: mieste at
sirado daug naujų parkų, dviračių takų, bu
vo pažabotas nusikalstamumas, o barų 
darbo laikas apribotas iki 24 vai.

L.Didžiulienė iki šiol negali pamiršti A. 
Mockaus sumanymo vieną dieną per metus 
paskirti tiktai joms: „Tą dieną visos motciys 
galėdavo mesti bet kokius savo darbus ir 
laiką skirti tik sau”.

Šių metų gegužę AMockus dalyvavo 
Kolumbijos prezidento rinkimuose, tačiau 
pralaimėjo jau antrą kartą. Dabar jis daug 
keliauja po Pietų Amerikos valstybes skai
tydamas paskaitas, dalyvaudamas nevyriau
sybinių organizacijų veikloje. (“Lr.”)

Pastogė Nr. 38, 2006.09.27, psl. 5

5

bemardinai.lt


Antanas 
Laukaitis

Kas - kur- kaip?

. Atostogos Lietuvoje
Tęsinys iš MP nr35.

Algirdas Raslanas ir Antanas Petrauskas 
gražiai pasveikino svečius, paminėdami, 
■kad sportas - geriausia bendravimo prie
monė ir bendras susibūrimas Lietuvoje. Jie 
priminė, kad minėdami Lietuvos valstybės 
1000-metį dar kartą susirinksime į Pa
saulio lietuvių sporto šventę.

Pagrindinį pranešimą perskaitė Ra
seinių sporto klubo “Spartuoliai” prezi
dentas B. Siliūnas. Jis kalbėjo apie sporto 
klubų plėtrą ir aktualijas.

Sekantis pasisakė ilgametis Š. Amerikos 
sporto vadovas Rimantas Dirvoms, plačiai 
nušviesdamas Šiaurės Amerikos sportine 
veiklą ir patirtį.

Trečiasis pasisakiau aš, papasakojau 
apie mūsų sportinės veiklos pradžią ir 
dabartinį sportinį gyvenimą Australijoje. 
Kadangi dabar daug lietuvių gyvena ki
tuose kraštuose, tai jiems buvo įdomu 
išgirsti apie mūsų kūrimosi pradžią ir 
tolesnę veiklą. Reikėjo atsakyti į gana daug 
klausimų.

Vėliau buvo rodomas filmas apie VII - 
ąsias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Pabaigoje teisininkė K. Tiesinytė kal
bėjo apie teisinius pagrindus Lietuvoje, P. 
Kavaliauskas — apie sporto savanorių 
sąjungą ir I. Lukošiūtė - apie kovą prieš 
dopingą ir jos organizavimą.

Seminaras vyko beveik visą dieną. 
Pasisakė ir kitų valslybių atstovai, daugiau
siai apie darbą ir rūpesčius.

Kaip NKGB sekė stovyklų lietuvius
Tęsinys iš MP nr. 35

Tokia yra 1950 m. pradėta rašytojo. 
Stasio Santvaro paieškos byla. Jį saugu
mas apkaltino nacionalistine veikla, nu
kreipta prieš SSRS, arba tuo, kad jo eilė
raščiuose išreiškiamas tėvynės ilgesys ir 
jie yra antisovietiniai.

Bet vien bylų užvedimu ir asmenų ste
bėjimu NKGB (MGB) struktūros nesiten
kino. Imtasi, ir aktyvių veiklos priemonių. 
,Šiurkščiausia sovietinio saugumo vei- 
kimo forma tapo jiems priešiškai nusi
teikusių asmenų suėmimas, slapto žmo
nių grobimo planavimas ir vykdymas. Tai 
nebuvo nauja sovietinio saugumo veiki
mo forma. Prieš Antrąjį pasaulinį karą šio 
pobūdžio veikla gana plačiai naudota. 1918 
-1940 m. įvykdyta dešimtys oponentų nu
žudymų ar pagrobimų, tad vietiniams če
kistams buvo iš ko semtis patirties. Neki
lo didelių problemų norint suimti lietu
vius, gyvenusius sovietų okupuotoje Vokie
tijos teritorijoje. Šį darbą turėjo atlikti 
minėta LSSR NKGB Berlyno operatyvi
nė grupė bendradarbiaudama su kitomis. 
sovietinėmis struktūromis. 1945 m. gegu
žės 31d. atvykusi į Berlyną, ji iš karto ėmė
si jai skirto darbo. Po dviejų dienų, t.y. 
birželio 1 d. nustatė Lietuvių sąjungos 
būstinės vietą ir ten suėmė Joną Aleksą, 
buvusį žemės ūkio ministrą. Netrukus 
sulaikė ir Lietuvos krikščionių demokratų ' 
partijos narį Juozą Urrhaną. Apklausus 
šiuos, asmenis, sužinota apytikslė Kazio 
Škirpgs.gen. R ^ubiliūno, gęn. §. Rašyto, 
Vinco Krėvės - Mickevičiaus ir kitų, iš viso 
7 žymesnių lietuvių veikėjų buvimo vieta. 
Suimtiesiems J. Aleksai ir.J. Urmanui per-, 
vežti į Lietuvą buvo prašoma net skirti 
lėktuvą. Tai rodo,kad Iš pradžių stengtasi’

Australijos lietuviams atstovavo buvę 
ALFAS valdybos pirmininkai ir garbės 
nariai - Stasys Šutas, Marija Atkinson ir 
Antanas Laukaitis. Pertraukėlių metu da
lyviai buvo vaišinami kava, pietumis, o 
pabaigoje buvo padaryta bendra nuotrau-
ka, Įteikti specialūs pažymėjimai. Po to 
Įvyko gražus Kūno kultūros ir sporto 
departamento gen. direktoriaus Algirdo
Raslano priėmimas - vaišės.

Manau, kad šis seminaras buvo ypatin
gai geras ir naudingas visiems, sukuriant 
naujas tarptautines pažintis ir artimą ben
dravimą. Visų susirinkusių vardu abiems 
vadovams ir organizatoriams nuoširdžiai 
padėkojau.

Rugpjūčio 7 d. Vilniuje prasidėjo 
PasauEo Lietuvių Bendruomenės XII-asis 
Seimas. Iškilmingame atidaryme ir vėlia
vų pakėlime prie Lietuvos Seimo rūmų ir 
salėje dalyvavo Prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo Pirmininkas , Seimo nariai ir 
kiti aukšti svečiai. Įvyko iškilmingas 
posėdis, kurį pravedė PLB pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis.

Kiti įvykiai Lietuvoje 
Prisimenama 1956 m. olimpiada 

Melbourne
Lietuvos olimpinis komitetas gavo 

oficialų laišką iš Australijos olimpinio 
komiteto, kuriame pranešama, kad nuo 
lapkričio 18 dienos iki 22 dienos Mel
bourne bus minimas 1956 m olimpiados 
Melbourne 50-metis. Į šį renginį buvo la
bai gražiai atsiliepta iš įvairių pasaulio 
šalių ir numatyta, kad šiame pagerbime 
dalyvaus 160 australų bei 130 įvairių ša
lių atletų. Iš Lietuvos numatoma, kad daly
vaus to meto krepšininkai - prof. S. Ston
kus ir K. Petkevičius. Olimpinis komite
tas jiems yra užsakęs ir viešbutį “The 
Victoria Hotel”, 215 Little Bourke St.

darbąatliktikuo operatyviau.
Didesnių pastangų prireikė norint 

suimti Lietuvos diplomatinės atstovybės 
sekretorių, žurnalistą Antaną Valiukėną. 
1945 m gegužės mėn. jis jau buvo’suimtas 
vieno sovietinio karinio dalinio SMERŠ 
skyriaus, bet sugebėjo pabėgti. Į jo paieškas 
aktyviai įsitraukė ir atvykusi LSSR NKGB 
operatyvinė grupė. Jos vadas kartu su 
bendradarbiu, apsimetę eiliniais pabė
gėliais, apsilankė pas M. ir g. Alseikaites 
(A. Slavinas savo atsiminimuose jas 
kažkodėl vadina Valaseikaitėmis).

Apsilankę operatyvinės grupės nariai 
sužinojo, kad negalima tikėtis M. ir R. 
Alseikaičių pagalbos ieškant A. Valiukė
no, nes pastarasis buvo jų geras pažįsta
mas. Apsimetusiems saugumiečiams 
seserys pareiškė, kad jos yra patriotės, 
neketina dirbti prieš lietuvius, ir jokios 
informacijos neteikė jas užverbavusiems 
asmenims. Savo atsiminimuose A. Slavinas 
visus įvykius aprašo kiek kitaip, bet au
toriumi negalima visiškai pasitikėti.

Pasak. A. Slavino, A. Valiukėnas beveik 
atsitiktinai pateko į saugumiečių orga
nizuotą pasalą, tačiau išlikę dokumentai 
nepatvirtina šio liudijirtio. Remiantis ar
chyvine medžiaga galima teigti, kad vis
kas klostėsi visiškai kitaip nei aprašyta 
operatyvinės grupės vado memuaruose. 
1945 m. liepos mėn. buvo suimtas buvęs 
vokiečių armijos karininkas'Matas Valei
ka, kuris, prisidengęs svetima pavarde,

Anglai kariškiai jį suėmė ir po trumpos 
apklausos perdavė sovietiniams parei
gūnams. NKGB netrukus sužinojo, kad 
M. Valeika buvo gerai pažįstamas su 
ieškomu A. Valiukėnu, nes jie nė kartą

______________ _________________________.prieš tai buvo susitikę. Pasinaudodami 
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Iš kairės: Antanas Laukaitis (Sydney), Marytė Marcinkevičiūtė (“Sporto” žurnalistė), 
Algirdas Raslanas (Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius), Marija 
Atkinson (Gold Coast), Stasys Šutas (Geelong).

Melbourne, tel.: 613 9653 0441.
Numatytoje programoje bus ir susitiki

mas su Mclbourno miesto meru. Taip pat 
specialios iškilmės olimpiniame stadione 
- Melbourne Cricket Ground, kelionė į 
Balaratą, kur vyko irklavimo bei kitos 
vandens sporto varžybos, ir auksinio susi
tikimo vakarienė.

Lietuvos olimpinis komitetas prašo 
ALFAS Valdybos, sporto klubo “Varpas” 
ir Mclbourno Lietuvių Bendruomenės to
mis dienomis susitikti su buvusiais olim
piečiais ir juos prižiūrėti.

Tikintieji maištauja
Praėjusiais metais vasarodamas Lietu

voje, gerų draugų - “Lietuvos ryto” atstovų 
Aušros ir Gedimino Pilaičių - buvau nu
vežtas padaryti interviu su Žemaitijoje 
garsėjančiu Kaltinėnų klebonu kun. Pet
ru Linkevičiumi. Atvykę prie bažnyčios 
sutikome simpatišką, mažo ūgio, visai į 
kunigą nepanašųžmogų. Šio, taip kukliai 

suimtuoju saugumiečiai iškvietė į susi
tikimą nieko neįtariantį A. Valiukėną ir jį, 
suėmė.

Panašaus likimo susilaukė irseserysM. 
ir R. Alseikaites, jos buvo suimtos 1945 m. 
spalio mėn. Vėliau visi minėti asmenys 
buvo atvežti į Lietuvą ir nuteisti įvairų lai
ką kalėti. Sovietiniam saugumui pavyko 
suimti dar keletą kitų asmenų, tarp kurių 
buvo tiek lietuviai, tiek vokiečiai, tarnavę 
Lietuvoje. Dažnai per pirminius suimtųjų 
tardymus buvo siekiama išsiaiškinti kitų 
saugumą dominančių žmonių gyvenamą
sias vietas. Tai daryta norint kuo greičiau 
suimti ieškomus asmenis, kad šie nesu
gebėtų pasislėpti svetimoje teritorijoje.

Sudėtingiau buvo pasiekti lietuvius, 
gyvenusius’anglų, amerikiečių ir prancū
zų okupacinėse zonose, nes čia sovietinis 
saugumas negalėjo legaliai veikti. Dauge
liu atvejų NKGB interesai lietuvių emig
rantų atžvilgiu visiškai sutapo šu LSSR 
vadovybės interesais.

Formaliai aukščiausi Lietuvos SSR 
organai iš pradžių dar mėgino veikti 
legaliomis priemonėmis, t.y. prašyti 
sąjungininkus išduoti sovietų valdžiai 
nusikaltusius asmenis. LSSR AT pirmi
ninkas J. Paleckis raštu kreipėsi. į SSSR 
užsienio reikalų, komisarą Viačeslavą Mo-1 
lotovą su.prašymu, kad šis pareikalautų iš 
sąjungininkų išduoti generolą Kubiliūną, 
buvusį vokiečių okupacinės valdžios 
pirmąjį patarėją; generolą. Plechavičių, 
organizavusį vokiečių okupantų pavedi
mu lietuvių, “vietiniusibūrius” kovai su 
Rttryza^Jr^auc^ąįąĄrnį^prp^esgį 
riiį Mykolą Biržišką, vadovavusį okupan
tų orgąnizuotai,“Lietuvos Tarybai”. . .

Panašūs reikalavimai nesulaukdavo 
buvusių sąjungininkų atsako. Okupacinė 
VokfetijoS Valdžia netaikė Baltijos valsty
bių gyventojams prievartinės repatriacijos 

apsirengusio kunigo, paprašėme papasako
ti savo gyvenimo istoriją. Vaikščiodami po 
šventorių, bažnyčią ir kitus pastatus, su 
dideliu įdomumu klausėme kunigo pasa
kojimų. Jis čia gyvena daugiau nei 20 me
tų. Pasirodo, gimimo yra dzūkas. Sudegus 
bažnyčiai ir mažam klebonijos nameliui, 
niekas nenorėjo važiuoti į šią vargingą ir 
bažnyčios neturinčią parapiją. Ilgai nesvars
tęs šis kuklus dzūkas kunigas persikėlė į 
Kaltinėnus. Pradžia buvo labai sunkų tačiau 
pamažu nugalėjęs žemaitiškai kietą žmo
nių charakterį ir įsigijęs jų pasitikėjimą, 
pradėjo statyti bažnyčią, kuri yra iki pat 
nakties nerakinama. Nustebau, kad įėjusį 
šią bažnyčią išgirsti tylią, gražią bažnyti
nę muziką. Pamažu atsirado ir klebonija. 
Klebonas mus nuvedė parodyti netoliese 
esančius puikius rūmus, kur prisiglaudė 
senelių prieglauda, parapijos salė, svečių 
poilsio kambariai ir sporto kambarys.

Tęsinys kitame MP nr.

metodų, kaip tai darė rusų, baltarusių ir iš 
dalies ukrainiečių tautybės asmenų at
žvilgiu. Todėl sovietinio saugumo organai 
iš anksto pradėjo rengtis galimoms žmo
nių grobimo operacijoms.

Svarbiausiu sovietinio saugumo taiki
niu tapo buvęs pirmasis generalinis tarėjas 
gen. P. Kubiliūnas. Asmuo, vienintelis iš 
visų lietuvių ėjęs aukščiausias pareigas 
vokiečių okupacinėje administracijoje, 
negalėjo tikėtis sovietų valdžio atleidimo. 
Okupacijos metu sklandęs gandas, kad 
bus sunaikinti visi “nuo Kubiliūno iki se
niūno”, iš dalies pasitvirtino pokario metais.

Visos jo pagrobimo detalės greičiau
siai jau niekad neišaiškės, bet galima tvir
tai teigti, kad saugumas atkakliai siekė 
užsibrėžto tikslo. Pasitraukęs į Vokietiją P 
Kubiliūnas aktyviai nedalyvavo visuome
ninėje veikloje. Pasak sovietinių šaltinių, 
jis ėjo tik Neumuenster’io lietuvių komite
to pirmininko pavaduotojo pareigas. Ta
čiau sovietinėms institucijoms, ypač sau
gumui, užkliuvo jo karo meto darbai.

Generolo pagrobimo operacijoje daly
vavo ne tik LSSR NKGB Berlyno opera
tyvinė grupė. Į pagalbą buvo pasitelkti bu
vę ru.sų karo belaisviai, vietiniai vokiečiai 
ir anglų armijos kariškiai. Svarbiausią 
yaidmenį atliko P. Kubiliūno pažįstamas 
žmogus, per katą dirbęs gestapo vertėju. 
A. Slavinas jįvadina tik vardu Valentinas 
ir neskelbia jo pavardės, nes neva tas žmo
gus atsiminimų publikavimo metais dar 
gyveno Kaune. Kartais jis identifikuoja
mas kaip Valentinas Eidukaitis. Iš tikrųjų 
tai buvo Viktoras Tomkus - Ęįdiikaitisį 
B'udiy?;šfapyvaSžiu Šėdmtų, asmiSt,Tu
rėjęs ne vieną pavardę savo gyvenime. Jis, 
kaip gestapo vertėjas, pirmąkart sovieti
nio saugumo buvo suimtas 1945 metų 
sausioTŠ dieną* •" ’ ■»•

lįsinys kitame MP nr.
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XXIV Australuos Lietusių Dienos • 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006 

Meno ir Tautodailės
Parodos

Kviečiami menininkai, kurie nori parodyti savo darbus 
Meno Parodoje. Pagal Jūsų pageidavimus mes nenustatome 

paveikslų dydžio, tačiau prašome, kad jie nebūtų didesni kaip 100 cmx 140 cm.
Meno ir Tautodailės parodos bus erdvesnėse salėse šalia anksčiau reklamuotos West 

Town Hall. Naujas adresas:
Virginia Tbdd Centre, 9 Clarence Street, West Geelong, 3218.
Kaip ir anksčiau reklamuota, paveikslai turi būti pristatyti į Virginia Todd Centre 

ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 1030 vai. ryto iki 12.00 
Vai. (vidurdienio). 1 '• .....

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29 dienos, penktadienio, nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

Pasibaigus parodoms, paveikslus ir rankdarbius prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, 
šeštadieni, nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Geriausi darbai bus apdovanoti piniginėmis premijomis: 
bendra tema - $200, lietuviška tema - $200, jauninto kategorijoje iki 18 metų - $100.

Meno Parodai formas galima gauti per website www.gėeidnglithuanianš.corn 
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Ilorshoc Bend Road, Torquay, Vic3228 

Tautodailės parodai vadovauja p. Birutė Vaitkienė ir joje bus eksponuojami 
gcelongiškių rankdarbiai bei dovanos iš Tėvynės.

you'ra yaugg or yOunfi M h**rt, JV09 t* for yow. 
m act ASAP ta nvota dteappalnteiMtt: Sp««wi:'ar® filling.

FRIDAY DECEMBER 29
PETTIT PARK. SEELONS

tsk. tor -

Perlaidotas pre L Mykolas Krupavičius
Vilnius, rugsėjo 20 d. (ELTA). Vykdant 

prelate-Mykolo Krupavičiaus (žiūr. nuotr. 
dešinėje) - Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, 
II, III Seimo nario, žemės ūkio ministro ir 
žemės reformos sumanytojo bei įgyven
dintojo, VLIK’o pirmininko, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kūrėjo, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos kūrėjo ir 
vadovo - testamentą, jo palaikai iš JAV 
parvežti į tėvynę.

Prelato palaikai atvežti į Vilniaus oro 
uostą cinkuotame karste, uždengtame 
Lietuvos vėliava, kurią lietuvių išeivija 
saugojo daugiau kaip keturiasdešimt me
tų. Po: trumpos pasitikimo ceremonijos 
kortežas su karstu išvežtas į Kauną, Kris
taus Prisikėlimo bažnyčią, kur buvo pa
šarvoti palaikai. Vėliau Velionis buvo pa
gerbtas Seimo posėdyje, Parlamento 
galerijoje veikė fotografijų ir rašto do
kumentų paroda.

Šeštadienį, rugsėjo 23 dieną. Kristaus 
PrisikElirilo" bažnyčioje? Kaune šv. Mišių 
aukojimu prasidėjo laidotuvių ceremoni
ja. Valstybininko palaikai buvo perlaidoti 
šios bažnyčios šventoriuje.

Kaip nusako istorikai, Mykolas 
Krupavičius buvo idealistas, tačiau matė, 
ko reikia Lietuvai, ir dirbo jai kaip realis
tas: vadovavo įstatymų kūrimui, aprūpino 
žmones žeme, kėlė žemės ūkio kultūrą. 
Ryškiausias jo nuopelnas - Lietuvos že
mės reforma, per kurią buvo išdalinti ar 
sumažinti dvarai. Jis pats šią reformą lai
kė viena svarbiausių nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo dalių.

1923-1926 metais Lietuvos žemės ūkio 
ministru dirbęs M. Krupavičius taip pat 
buvo vienas pagrindinių Lietuvos valsty
bės, kariuomenės, Krikščionių demokratų 
partijos kūrėjų.

Suprasdamas bolševikų planus Okupuo

toje Lietuvoje M. Krupavičius bandė veikti 
ir komunistų valdžiai paruošė memoran
dumą, kuriame išdėstė Katalikų Bažnyčios 
sociologinę doktriną, įrodinėjo, kad Baž
nyčia yra darbo žmonių gynėja.

Lietuvą užėmus vokiečiams, grįžo dirb
ti pastoracinį darbą, gynė persekiojamus 
žydus. Po tardymo vokiečių saugumo 
policijoje prelatui buvo pareikštas kalti
nimas, kad jis su anglais, amerikiečiais ir 
žydais veikė prieš Vokietiją. Už tai buvo iš 
Lietuvos ištremtas.

Po karo Vokietijoje jis perėmė vado
vavimą Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui (VLIK).

1885 metų spalio 1 dieną Balbierišky
je gimęs prelatas Mykolas Krupavičius mi
rė 1970-aisiais Čikagoje, JAV.

Fol tawing th* CMCOrt them wilt t»<* • OJ ploying tlw IMttatt tuna* you 
can g«t your groov* on 

REGISTRATION/QJERIES: Lea- Anne Koszela

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija Ine. praneša, 
kad spalio 15 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, naujajame 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstownc, įvyks Draugijos 

metinis susirinkimas.
Prašome gausiai dalyvauti Primename, kad Engadine vėl švęsime “Melbourne 

Cup” dieną. SLMSGD Valdyba

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

(Y7 to Y1 HJ, Saturdays, B:3Oam - 10:30am 
Strathfield Girls* High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-35B-107

Minis

A 4? A Juozui Stasiūnaičiui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą I .aną su vyni Algiu bei visą plačią Stasiū-naičių 

giminę.
Marina ir Lauric Cox su šeima

(jėlių Aukojame “Mūsų Pastogei” $50

Aukos chorui “Daina”
Mirus ilgamečiui choristui Juozui Stasiūnaičiui, Jo laidotuvėse (2006.09.19) 

vietoje gėlių chorui “Daina” aukojo:,po $50 - Janina Kalgovas, J. Burokas, Albina 
Liutackienė ir Garry Penhall; po $ 30 - G. Grybaitė, J. Šatkauskienė, O. Grosienė; po 
$20 - K.D. Ankai, Arūnas Burneikis, Jadvyga ir Juozas Dambrauskai, S. Grybienė, Loreta 
Grybauskienė. J. .lencius, A.O. Kapočiai, R.l. Kalėdos, A.L. Kramiliai, N. Liutikaitė, V. 
Simanavičienė, R.Šatkauskienė;$16-M. Paltanavičienė; po$ 10-J.I. Barilai,N.Chan, 
L.V. Gaidžioniai, J. Mickienė, B. Ropienė, D. Svaldenienė, A.J. Šidlauskai; $5 - G. 
Lašaitienė.

Esame giliai dėkingi Velionio Juozo šeimai skaudžiose valandose prisiminus chorą 
“Daina”. Choro “Daina” Valdyba

J
Prašome informacijos

Šiuo metu yra sudaromas tautiečių, apdovanotų ORDINAIS Lietuvoje sąrašas. Šis 
sąrašas bus paskelbtas lietuvių svetainėje www.slic.org.au

Prašome atsiliepti ir atsiųsti žinias per e-mail: isod@dodo.com.au arba paštu:
Isolda Poželaitė - Davis AM, 3/23 Laurina Avenue, Engadinc, NSW 2233.

ATITAISYMAS
“M.P.” nr. 36, 3 psi tilpusiame Viktoro Baltučio straipsnyje “Du susirinkimai 

Adelaidėje” perspausdinant tekstą padaryta klaida. Antroje skiltyje sakinys turėjo būti: 
“Finansinėpadėtis nėra bloga; bendras Lietuvių Caritas Ine. turtas apie $1,800,000... ”

Už klaidą autoriaus nuoširdžiai atsiprašome. Red.

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

Artėjant Tauragės jubiliejui
Laukiame žinių apie buvusius tauragiškius

Prieš penkis šimtmečius, 1507 m., toje 
vietoje, kur dabar ant žalio ir stataus 
srauniosios Jūros upės kranto įsikūręs 
gražus ir įdomus miestas Tauragė, buvo 
pastatyta pirmoji bažnyčia. Si data sim
boliškai laikoma miesto gimtadieniu.

2007 m. pažymėsime gražų ir garbingą 
jubiliejų - Tauragės miesto 500 metų su
kaktį. Šiai iškiliai datai yra ruošiamas lei
dinys, kuriame pagtd galimybes bus pami
nėti visi iškilūs'žmonės, kilę iš Tauragės 
miesto ir jo apylinkių, savo darbais garsinę 
ir garsinantys Tauragės kraštą, visą Lietuvą. 
Prašytume buvusių tauragiškių atsiliepti ir 
pranešti apie save, asmenis, kuriuos, Jūsų 
nuomone, reikėtų paminėti leidinyje.

Laiške, rašydami apie save ir savo pa
žįstamus tauragiškius (mokslininkus, rašy
tojus, dailininkus, kultūros, visuomenės, 
valstybės, politikos veikėjus ir kt.), prašy
tume nurodyti: asmens vardą, pavardę, gi
mimo metus, vietą, kur gyvena (ar gyveno), 
dirba dabar. Jei žmogus yra miręs, prašy
tume nurodyti mirimo datą, vietą, kur pa
laidotas. Laiškus prašytume siųsti adresu: 

a/d 2890, Vilnius-01009, Lietuva.
email: devinakiskis@yahoo.com 
Laukiame ir Jūsų skambučių.
Telefonas Vilniuje: 235 3325, 
mobilus: 8 616 82 147.
Pagarbiai Albinas Batavičius
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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 apylinkiij 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

$A f NA 9^A
LITHUANIAN CLUB

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

E-mail: sic@lithuanianclub.urg.au 
www.lithuanianclub.org.au

KLUBAS JAU ATIDARYTAS
Ir veikla kiekvienų dienų 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.

Canberros lietuvių dėmesiui
Kviečiame Canberros lietuvius susitikti ir prie lengvų užkandžių, vyno bei 

kavos pabendrauti su Danute Morkūniene - advokate iš Vilniaus. 
Susitikimas įvyks penktadienį, spalio 13 dieną, 6 val.po pietų Lietuvių Būstinė
je, Hackett. Šia proga p. Danutė Morkūnienė supažindins mus su dabartine tei
sine sistema Lietuvoje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; motinėlę 

sengalvėlę, 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, Melboumo ir Sydnėjaus,

ir kartu iškilmingai atšvęs .
XXIV Australijos Lietuvių 

Dainų Šventę
Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 630 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.

“Musų 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 taspats:
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Naujas Redakcijos telefono numeris: (02) 9782 0080.
Tačiau e-mail adresas kolkas lieka tas pats: mpastoge@bigpond.com
Kaip ir anksčiau, skelbimus ar skubias žinutes Redakcija turi gauti iki 10 vai. 

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

“MŪSU 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 Tel.: (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 Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax; (03)98088300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: iitconmelb@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 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
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 turinj redakcija neatsako.
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