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Lietuva remia su Rusija konfliktuojančią GruzijąSydnėjaus Lietuvių Sodyba

Liicluvių Sodyba Engadine, Sydnėjuje. Čia šių metų rugsėjo 10 dieną buvo suorgani
zuota Kugelinė, sutraukusi daugybę svečių. Rick Monk nuotrauka.

VDS“etaS Lietuvos įvykių apžvalga

Tirs Valstybės 
saugumo 

departamentą
Seimas nu

sprendė įparei
goti Nacionalinio 
saugumo ir gyny
bos komitetą 
(NSGK) atlikti 
parlamentini 
Valstybės saugu

mu) departamento (VSD) veiklos tyrimą. 
LUž tokį Seimo nutarimą balsavo 52 parla
mentarai, prieš -4, susilaikė -28. Komite
tas į savo posėdžius galės kviestis ne tik 
valstybės pareigūnus, bet irprivačius asmenis.

Valstybės saugumo departamento veik
los tyrimo klausimas iškilo po to, kai rug
pjūčio 23 d. Breste (Baltarusija), kur buvo 
tarnybinėje komandiruotėje, žuvo saugumo 
karininkas Vytautas Pociūnas. Komitetui 
pavesta ištirti priežastis bei aplinkybes, ko
dėl Breste žuvęs saugumo pareigūnas V. 
Pociūnas buvo perkeltas iš Valstybės sau
gumo departamento valdybos viršininko 
pareigų į Lietuvos konsulatą Gardine.

Komitetui pavesta ištirti ir nustatyti, 
kaip vyksta VSD reorganizavimas ir stra
tegus įgyvendinimas, kokia VSD perso
nalo valdymo politika, moralinis klimatas 
deepartamente, ar yra pareigūnų politiza
vimo, tarnybinės informacijos neteisėto 
atskleidimo problemų. Taip pat NSGK 
aiškinsis, kokie yra VSD santykiai su ki
tomis valstybės institucijomis, ir nagrinės 
galimą politikų, verslo ar kitų interesų gru
pių Įtaką VSD pareigūnų veiklai ir jų 
sprendimams. 

Valdas Adamkus Kinijoje
Prezidentas Valdas Adamkus Kinijoje 

viešėjo dviem dienomis trumpiau, nei nu
matyta - ilgai planuotą vizitą sugadino 
JAV lėktuvo gedimas skrendant iš Čikagos 
(JAV) j Šanchajų. Lėktuvas turėjo apsisuk
ti ir grįžti atgal į San Francisco. Dėl kelionės

sutrikimo teko pakeisti vizito programą.
Visgi per pokalbius su aukštais Kinijos 

vadovais buvo aptartos dvišalių santykių 
perspektyvos, ekonominių ryšių stipri
nimo galimybės ir tarptautinės politikos 
aktualijos. Prezidentas Kinijos verslinin
kams ir politikams pristatė Lietuvos eko
nomikos laimėjimus ir verslo aplinkos 
patrauklumą bei transporto galimybes.

Šiais metais Lietuva mini 15-ąsias 
Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santy
kių užmezgimo metines. Tai pirmasis 
Lietuvos Prezidento vizitas į Kiniją nuo 
1993 metų.

Laisvai keliauti po ES - dar ne
Lietuvai, kaip ir kitoms naujosioms 

ES narėms beveik nebeliko vilčių arti
miausiu metu įsilieti į Šengeno erdvę. Tai 
paaiškėjo po Suomijoje vykusio nefor
malaus Europos Sąjungos ministrų susi
tikimo.

Posėdyje prabilta ne tik apie Šengeno 
plėtros datos nukėlimą, bet ir apie tai, kad 
prie naujosios kartos Šengeno informa
cinės sistemos senosios ir naujosios šalys 
gali būti jungiamos atskirai - pirma se
nosios, o tik vėliau - naujosios. Šis klau
simas yra opus, nes valstybei patekus į 
Šengeno erdvę, dingsta betkokie tikrini
mai keliaujant iš vieno ES krašto Į kitą.

(Plačiau apie. "Šengeno erdvę”skaityk, 
psl. 5. Red.)

Atsirado pluoštas KGB archyvų
Neseniai paaiškėjo, kad ne visi KGB 

dokumentai yra saugomi archyvuose. 
Liustracijos komisijos vadovė Dalia Kuo
dytė pranešė gavusi šūsnį 1991-1992 me
tais veikusios komisijos KGB veiklai tir
ti archyvinės medžiagos, bet atsisakė nu
rodyti šiuos dokumentus perdavusį as
menį. Premjeras Gediminas Kirkilas pa
vedė Teisingumo ministerijai išsiaiškinti, 
kaip dokumentai, taip kurių yra ir bu
vusių KGB bendradarbių prisipažinimų,

Nukelta į 2 psl.

Kaip praneša BNS, Lietuvos, Lenkijos 
ir Ukrainos prezidentai Valdas Adamkus, 
Lech Kaczynski bei Viktor Juščcnko rug
sėjo 30 d. išreiškė paramą su Rusija kon
fliktuojančiai Gnizijai. Lvovo 750-ties metų 
jubiliejaus renginiuose dalyvavę trijų 
valstybių prezidentai Lietuvos vadovo 
V.Adamkaus iniciatyva paskambino Gru
zijos prezidentui Michail Saakašvili ir iš
reiškė jam bei šaliai paramą.

Lietuvos prezidentas teigė, kad taip trys 
valstybės norėjo parodyti, kad šiuo klau
simu turi vieningą nuomonę bei tuo pačiu 
atkreipti tarptautinės visuomenės dėmesį į 
susidariusią situaciją. “Mes norėjome paro
dyti. kad šiuo klausimu tame regione bent 
trys valstybės yra vieningos. Taip pat at
kreipėme dėmesį j tai, kad susidariusi 
įtampa turi būti sprendžiama dialogo keliu 
ir atkreipėme tarptautinių organizacijų

Infliacijos pavojus
Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė, 

atsakinga už Europos Sąjungos (ES) 
biudžeto politiką, perspėjo, kad didžiau
sia grėsmė Lietuvos ekonomikai dabar 
yra nežabotas kainų augimas.

“Viena problema, kurią matau labai 
didelę Lietuvoje, - tai nežabotas, su‘di- 
deliu pagreičiu infliacijos augimas. Tai 
labai grėsmingas perspėjimas ekonomikai 
- tai reiškia, kad griaunami ekonomikos 
pagrindai”, - Žinių radijui sakė Dalia 
Grybauskaitė.

Pasak jos, pastaruosius tris mėnesius 
vartotojų kainos didėja po 0.2-0.3% kas

Naujiesiems išeiviams - rusiška jtaka
LR Seimo narė Vilija Aleknaitė-Ab- 

ramikienė, grįžusi iš antrojo Airijos lietu
vių suvažiavimo, teigė sužinojusi, kad 
Airijos lietuviai dažnai žiūri iš Rusijos 
transliuojamas televizijų programas, ku
rios yra valdomos Rusijos vyriausybės. 
„Jei tėvai ilgai dirba ir vaikai lieka vieni 
namuose, tai jie turi pasirinkimą žiūrėti 
angliškas programas arba lengvai pasie
kiamas ntsiškas. Tie vaikai, kurie jau pra
mokę, renkasi angliškai transliuojamas, o 
kiti žiūri rusiškas“, - sakė ji.

Po to būna, kad vaikai kalba trijų kal
bų mišiniu - truputėlį angliškai, gerokai 
daugiau rusiškai ir įterpdami kelis žodžius 
lietuviškai. „Lietuviaipaliudijo.kad tokia 
pati situacija yra visame pasaulyje, taip 
pat yra Anglijoje, lietuvių sostinėje Čika
goje, todėl, kad Rusijos vyriausybė yra 
pasirūpinusi, jog jų kanalai būtų gerai 
matomi visame pasaulyje“, - aiškino Sei
mo narė. Ji sakė girdėjusi pasakojimų, kad 
ateina specialūs agentai ir paklausia, ar 
lietuviai nenorėtų nemokamai žiūrėti ru
siškų programų.

Šiuo metu Lietuvos nacionalinė tele
vizija (LTV) geriausiai matoma tik šiau
rės šalyse, o daugiausiai lietuvių vyksta į 
Angliją, Airiją ar Čikagą. Anot parlamen
tarės, tam, kad viso pasaulio lietuviai ga
lėtų matyti lietuvišką programą tereikia 
trijų milijonų litų ir politinės valios, nes 
reikia pakeisti Lietuvos nacionalinio ra
dijo ir televizijos įstatymą. „Jeigu mes ne

dėmesį. Gruzija turi teisę ginti interesus 
savo įstatymų ribose ir tuo pačiu parodyti, 
kad ji nėra ta pusė, kuri norišiame regione 
sukelti sumaištį”, - vykusioje spaudos 
konferencijoje kalbėjo V. Adamkus.

Gruzijos ir Rusijos diplomatinių san
tykių krizė kilo, kai Gruzijos teisėsaugi
ninkai sulaikė keletą Rusijos kariškių, įta
riamų šnipinėjimu Maskvai.

Rusija nusprendė Gruzijoje palikti 
mažiausią įmanomą diplomatų skaičių 
bei stabdo Rusijos karinio kontingento 
išvedimą iš Gruzijos.

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezi
dentai taip pat pasirašė deklaraciją, kuria 
įsipareigojo saugoti ir globoti į UNESCO 
paveldo sąrašą įtraukto Lvovo kultūrinį 
paveldą ir identitetą. Tai būtų bendras in
dėlis miestui, kuris savo istorija vienija 
tris valstybes - Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą.

mėnesį, ir tai rodo, kad jokių priemonių 
nėra, o infliacija tik “stebima iš šono”.

“Tokia infliacija yra grėsmė Lietuvos 
ekonomikos augimui. Ją valdyti būtina, 
nes jeigu to nebus daroma, tai bus tiesio
ginė žmonių skurdinimo mašina”, - teigė 
eurokomisarė.

Premjeras Gediminas Kirkilas jau ne 
kartą užsiminė, jog Vyriausybei teiks im
tis kai kurių nepopuliarių sprendimų, 
siekiant sustabdyti kainų augimą. Prem
jeras jau kritikavo sprendimus smarkiai 
didinti šilumos kainas.

ELTA.LGITIC

siimsime jokių priemonių, tai geriausias 
pasaulio darbo žmonių draugas Vladimir 
Putin bus populiariausias politikas tarp 
naujosios išeivijos lietuvių. Man buvo 
paliudyta, kad ypač tie lietuviai, kurie turi 
menkesnį išsilavinimą, jie taip ir galvoja, 
kad pats geriausias politikas yra Vladimir 
Pu tin, - sakė V. Aleknaitė - Abramikienė.

Pasak Lietuvos radijo ir televizijos 
(LRT) generalinio direktoriaus Kęstučio 
Petrauskio, norint, kad lietuvius užsieny
je pasiektų nemokama Lietuvos televizi
ja, reikalingas politinis sprendimas - bū
tina keisti LRT įstatymą, taip pat ir skirti 
papildomą finansavimą. Jo teigimu, spe
cialus kanalas išeivijai kasmet atsieitų po 
3 mln. litų, tačiau jis sakė, kad prakalbęs 
apie specialias transliacijas išeivijai, jis 
sulaukęs skeptiško valdžios požiūrio.

“Kai iškėliau idėją, kad būtų galima 
transliuoti galingesniu palydovu, buvau 
užsipultas, kad tai bus valstybei papildo
ma našta”, - sakė LRT vadovas.

Pasak KPetrauskio, šiuo metu Lietu
vos išeiviai kai kurias lietuviškas laidas 
gali stebėti internetu, taip pat ir per pa
lydovinę televiziją, tačiau ši “dengia” ne 
visą Europą - nepasiekia nei Airijos, nei 
Ispanijos, kur įsikūrusios nemažos lietu
vių išeivių bendruomenės. Manoma, kad 
šiuo metu Airijoje gali gyventi daugiau nei 
100,000 lietuvių, o per visus nepriklau
somybės metus iš Lietuvos emigravo apie 
400,000 gyventojų. (Pagal Lietuvos spaudą)

1



patošISs Trumpai iš visur “Smėlio generolai”

♦ Rugsėjo 25 d. 
apie 3,000 Gvate
malos policininkų 
ir karių puolimu 
užėmė Pavon ka
lėjimą. Per susi
šaudymą žuvo 7 
kaliniai. Pavon 
kalėjimas ilgai 
garsėjo kaip mo
dernūs pataisos 

namai. Bet iš tiesų papirkta kalėjimo 
administracija tik saugojo kalinius iš lau
ko pusės, virš 10 metų kalinių grupė val
dė kalėjimą, įsitaisę restoranus, bažnyčias, 
narkotikų laboratorijas. Jie vertėsi nar
kotikų prekyba, prostitucija ir žmonių 
grobimu išpirkai. Dabar kalėjimas už
darytas, apie 1500 kalinių perkelti į kitus 
kalėjimus.
♦ Javos saloje Sidoarjo srityje nuo gegu
žės 29 d. nesulaikomai veržiasi nuodingo 
purvo masė iš šulinio, išgręžto ieškant 
gamtinių dujų. Rugsėjo 25 d. purvo slė
gimas prasilaužė pro vieną iš pagrindinių 
pylimų, pastatytų purvui sulaikyti. Iki šiol 
virš 10,000žmonių turėjo būti evakuoti iš 
savo gyvenviečių. Nuo likusios Javos da
lies atskirtas Surabaya didmiestis, purvui 
užliejus pagrindinį kelią ir geležinkelį. In- 
donezijos prezidentas Yudhyono paskelbė 
visą sritį valstybinės nelaimės sritimi.
♦ Rugsėjo 27 d. Europos Sąjungos komi- 
sionicriai nutarė 2007 m. sausio mėnesį 
priimti Bulgariją ir Rumuniją į Europos 
Sąjungą. Abi valstybės tačiau buvo įspėtos, 
kad jos turi kovoti su korupcija, sutvarkyti 
savo teisines sistemas ir atidžiai sekti, kad 
žemės ūkio pašalpomis nebūtų pitnau- 
džiaujama. Priešingu atveju šios valstybės 
negaus pilnos ekonominės paramos.
♦ Rugsėjo27d.Irakosukilėliaiužpuolė 
australų karius Al Muthanna provincijoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pasiekė Liustracijos komisiją. Premjerai 
pritaria ir tuometis Seimo narys Balys 
Gajauskas, kuris vadovavo 1991-1992 me
tais dirbusiai Seimo laikinajai komisijai 
KGB veiklai tirti, nes dabar ir ant jo krin
ta įtarimų šešėlis, jog jis galėjęs laikyti ir 
perduoti minėtą archyvinę medžiagą. 
Kadangi tokie dokumentai galėjo ir dar 
būti grėsmingu šantažo ginklu, spaudoje 
yra kilę daug triukšmo.

Artojų čempionatas
Kitais metais pasaulio artojų čem

pionatą rengs Lietuva. Jis bus surengtas 
kitų metų rudenį Kaune. Pasiruošti var
žyboms prireiks maždaug 5 mln. litų. 
Daugiausia lėšų skirta Žemės ūkio uni
versiteto bendrabučio, kuriame gyvens 
artojai, remontui, varžybų technikos pasta
tymo vietoms įrengti bei organizacinėms 
išlaidoms. Varžybų Lietuvoje metu vyks ir 
žemės ir miškų ūkio paroda “Lietuvos 
agropanorama 2007”.

Pasaulio artojų asociacija vienija 30 
šalių. Šiemet konkursą organizuoja Airija 
ir į jį jau išvyko Žemės ūkio ministrė Ka- 
zimira Prunskienė.

Užsienio turizmui - virš 
milijardo litų

Pirmąjį šių metų pusmetį užsienyje 
pabuvojo631,700 turistų iš Lietuvos - 5.7% 
daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o 
jų išlaidos siekė 1.184 mlrd. litų - 16.3 % 
daugiau. Išvykusių Lietuvos turistų išlai
dos užsienyje poilsiui, atostogoms ir lais
valaikiui pirmąjį 2006 metų pusmetį sudarė 
712 mln. litų - 4.2% daugiau nei pernai 
tuo pat metu, o išlaidos verslo tikslais -
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panaudodami raketines granatas ir au
tomatinius ginklus. Australų kariai buvo 
užpulti per jų susitikimą su irakiečių ka
riais. Po valandos susišaudymo austra
lams pavyko pasitraukti iš kovos lauko be 
nuostolių. Keli sukilėliai sužeisti.
♦ Rugsėjo 28 d. Bangkokc buvo atidary
tas naujas tarptautinis oro uostas, kuris 
yra reklamuojamas kaip didžiausias 
Pietryčių Azijoje. Suvarnabhumi (aukso 
krašto) oro uosto įrengimu ypač rūpinosi 
neseniai nuverstas Tailando ministras 
pirmininkas Thaksin.
♦ Rugsėjo 28 dieną į laidotuves St. 
Pctersburgc suvažiavo 69 Romanovų 
dinastijos giminaičiai. Rusijos caro Ni
kolajaus II motina Marija Fiodorovna 
(Danijos princesė Dagmar), mirusi prieš 
78 metus Danijoje, buvo iškilmingai 
perlaidota Petrapilyje. Ji ilsisi baltame 
sarkofage greta savo vyro caro Aleksan
dro III.
♦ Įsitempė santykiai tarp Rusijos ir 
Gruzijos. Gruzija areštavo keturis rusų 
karininkus, apkaltinusi juos šnipinėjimu. 
Suimti ir keli gruzinai. Gruzija taip pat 
kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Pu
tin slapta susitikus su Gruzijos separa
tistų vadovais ir remiant jų užmačias. Ru
sija savo ruožtu apkaltino Gruziją provo
kacija, paskelbė sustabdanti numatytą ru
sų karinių įgulų atitraukimą iš Gruzijos 
teritorijos ir cvakuavo savo ambasados 
personalą iš Tbilisi.
♦ Spalio 1 d. paskutiniai Izraelio kariai 
pasitraukė iš Libano pietinės dalies, 
užleisdami jos apsaugą Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo daliniams.
♦ Spalio 1 d. Tailando administraciją
perėmė civilinė valdžia. Naujuoju minis
tru pirmininku paskirtas Surayud Chu- 
lanont, atsargos generolas, paskelbta nau
ja laikina valstybės konstitucija. □

472 mln. litų, arba 41.1% daugiau. Tokius 
išankstinius pasienio tyrimo duomenis 
paskelbė Statistikos departamentas.

Vien per antrąjį ketvirtį atostogoms ar 
poilsiui, įskaitant ir pirkinius, Lietuvos 
turistai išleido 369 mln. litų - 3.7 % daugiau 
nei pernai tą patį ketvirtį, o verslo kelionė
se užsienyje -237 mln. litų (47.3 % daugiau).

Keliaudamas per antrąjį ketvirtį Lie
tuvos turistas vidutiniškai išleido 1.400 litų, 
o vidutinė kelionės trukmė buvo 7 nak
vynės. 2006 m. antrąjį ketvirtį daugiausia 
kelionių buvo į Latviją (17.2 %). Rusiją 
(12.4 %), Lenkiją (12.3 %). Vokietiją 
(12%) ir Baltarusiją (11.1 %).

Suomijoje nuteistas lietuvis 
plėšikų vadeiva

Suomijos teismas nuteisė plėšikų gau
jos vadeivą iš Lietuvos, 23 metų Marių 
Čėplą. Kaip pranešė suomių agentūra 
STT, jam skirta penki ir pusė metų kalėji
mo, įskaičiuojant 4 arešto mėnesius. Šis 
Lietuvos pilietis nuteistas už 6 stambaus 
masto vagystes, U įsilaužimų į automobi
lius bei 3 pasikėsinimus pagrobti didelės 
vertės svetimą turtą.

Plėšikų gauja iš Lietuvos plėšė kailių 
ir aukso dirbinių parduotuves Suomijos 
pietuose ir vakaruose. Jų grobiu tapo pre
kės už daugiau nei vieną milijoną eurų. 
Plėšikų elgesys buvo vienodas - išdauž
davo parduotuvių vitrinas, griebdavo, kas 
po ranka ir greitai sprukdavo vogtu au
tomobiliu. Didžioji grobio dalis nerasta. 
Policijos duomenimis, šie vyrai, daugu
moje iš Vilniaus, plėšikavo ir kitose Euro
pos šalyse.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, EITA, BNS, ITTHCir “Bernardinai".
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Lietuvoje buvo pagamintas ir JAV jau 
pristatytas filmas apie lietuvių karius 
Afganistane.

Ųetuvos televizijos žurnalistas Au
drius Lclkaitis naujame dokumentiniame 
filme “Smėlio generolai” ieško atsakymų į 
klausimus: kaip užtikrinti taiką šalyje, ku
ri dvidešimt metų kariavo? Ar gali dviejų 
civilizacijų sandūra būti taiki? Ką reiškia 
paramos misija Afganistane Lietuvai ir jos 
kariams? A. Lclkaitis su Lietuvos kariais 
šioje karo nuniokotoje šalyje praleido 
kelis mėnesius ir savo kailiu patyrė, ką 
reiškia paramos misijos dalyvių kas
dienybė.

“Šalyje, kur kelis dešimtmečius lijo 
krauju, kur laksto šunys didesni už vilkus, 
kur žmonės dar neprisijaukinę elektros... 
Tikėjausi, kad mūsiškiams bus nelengva, 
tačiau tikrai nemaniau, kad bus taip sun
ku,” - sako A. Lelkaitis. “Kita vertus, stip
rybės teikia mintis, kad lietuviai čia at
važiavo ne kariaut, o padėti vienai var
gingiausių pasaulio tautų”.

Audrius Lclkaitis įsitikinęs, kad apie 
karių kasdienybę geriausia kalbėti jų pa

Žydų turto grąžinimui - 170 mln. litų
Sovietmečiu nusavinto žydų bendruo

meninio turto grąžinimas Lietuvai kainuos 
iki 170 mln. litų. Vyriausybės paskaičia
vimu. tiek lėšų prireiks turtą grąžinant 
natūra ar mokant kompensacijas už 
neišlikusius, privačion nuosavybėn perė
jusius arba visuomeninėms reikmėms 
skirtus pastatus.

Turto grąžinimo ir kompensavimo 
procesą planuojama pradėti ne anksčiau 
kaip 2009 metais, kai bus išmokėti pinigai 
Lietuvos piliečiams už neišlikusį nekil
nojamąjį turtą, o baigti - 2020-aisiais.

Taip po premjero Gedimino Kirkilo 
susitikimo su Amerikos žydų komiteto 
Tarptautinio žydų reikalų departamento 
direktoriumi rabinu Andrew Baker sakė 
Teisingumo ministerijos sekretorius Pau
lius Koverovas.

Anot P. Kovcrovo, iš pradžių žydų 
bendruomenė buvo pateikusi kelis grą
žintino turto sąrašus, kuriuose buvo nu
rodyta maždaug 900 objektų - įvairūs 
pastatai, kapinės. Tačiau Archyvų depar
tamentui pavyko rasti tik maždaug treč
dalio šių objekti) nuosavybės teisės doku
mentus. Kaip teigė P. Koverovas, kol kas 
neaišku, kurie konkrečiai pastatai žydų 
bendruomenei galėtų būti grąžinti natūra.

Šaunus vietovių albumas jaunimui
Dvylika unikaliausių Lietuvos gamtos ir 

kraštovaizdžio vietovių pristatoma nauja
me “Šviesos” leidyklos albume iš serijos 
“Mažieji pasakojimai apie Lietuvą”, skirtos 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

Garsių fotografų nuotraukomis ilius
truotame leidinyje “Unikalios Lietuvos 
vietovės” atskleidžiamas Kuršių nerijos, 
Platelių duburio, Šatrijos kalno. Lukšto 
ežero. Biržų krašto, Anykščių, Neries ir 
Vilnios apylinkių. Trakų ežeryno, paslap
tingosios Velnio duobės netoli Aukštadva
rio, Didžiųjų Nemuno kilpų prie Birštono, 
Raigardo slėnio prie Druskininkų ir Di
džiųjų Sūduvos ežerų unikalumas. Trum
puose, bet informatyviuose geologijos prof. 
Valentino Baltrūno straipsniuose patei
kiama su šiomis vietovėmis susijusių pa
davimų ir mokslinių tyrimų duomenų.

Prof. V. Baltrunassako, kad padavimai 
- seniausi folkloro pavyzdžiai, susiję su 
unikaliomis vietovėmis, turi ir racionalaus 
pagrindo, patvirtinto vėlesniais mokslinin
kų tyrimais. Mūsų laikus pasiekę padavimai 
apie ežerais nusileidusius debesis ir po 
vandeniu atsidūrusius miestus arba pilis 
turi ir racionalaus grūdo. Antai apie Platelių 

čių lūpomis arba kameros vaizdais. 7bdėl 
filme beveik nėra komentarų, oficialios 
informacijos, nekalbama ir apie karius 
aplankiusį Lietuvos Prezidentą. Pasak Au
driaus. iškalbingesni yra vaizdai, kai mūsų 
kariai susiduria su mirštančiais vaikais, 
vietiniais karo vaizdais, juo labiau, kad 
akistata su mirtimi įvyksta pribloškiančių 
gamtovaizdžių fone. Filmo pabaigoje apie 
misiją Afganistane kalba vienas jos daly
vių, karo gydytojas Gytis Dominaitis: 
“Kiekviena tauta turi savo vertybių skalę. 
Jos nereikia laužytį nereikia keisti Reikia 
su jais gyventi. Jeigu mes tai sugebėsiu!, 
sugebėsim ir kažką jtakot...”

2004 m. nusprendusi pradėti taikos mi
siją Afganistano Goto provincijoje, pernai 
Lietuva ten išsiuntė daugiau kaip šimtą 
savo kariiĮ. Visi grįžo sveiki gyvi. NATO 
Lietuvos karių misiją įvertino kaip pavyz
dinę. Audrius Lelkaitis sako, kad filmas 
nebūtų buvęs įmanomas, jeigu ne karių ir 
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnų 
pasitikėjimas. Reikia tikėtis, kad vieną 
dieną šį filmą galės pamatyti ir Australijos 
lietuviai. □ 

o už kuriuos tikrai bus mokamos kom
pensacijos. „Jei bus galima, bus grąžintas 
natūra. Jei yra privati nuosavybė arba pa
statas reikalingas visuomenės poreikiams, 
tada bus kalbama dėl kompensacijos. Tai 
spręs jungtinis komitetas, kurį perpus su
darys Vyriausybės ir žydų bendruomenės 
atstovai“, - sakė valstybės sekretorius.

Pasak Andrew Bakcrio, kurio senelis iš 
motinos pusės gimė Vilniuje.žydų bendruo
menę tenkina siūlymas už dalį nekilno
jamojo turto sumokėti kompensacijas. 
„Mes suprantame, kad per pusę amžiaus 
užtrukusį sovietmetį, kai viskas buvo pra
rasta, ir penkiolika nepriklausomybės 
metų, privatizacijos procesų dalis pastatų 
negalės būti grąžinta natūra. Norime, kad 
būtų užtikrinami dabartiniai žydų ben
druomenės poreikiai”. Pasak jo. kompen
sacijos būtų pervedamos j specialų fondą, 
kuriame sukauptomis lėšomis galėtų būti 
finansuojamas žydų paveldo atkūrimas, 
holokausto atminimo išsaugojimas, re
miama Lietuvos žydų be nd ruomenės veik
la, kultūrinės ir švietimo programos.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena tik apie 
4,000 žydų, nors prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Vilnius buvo laikomas bene svarbiau
siu žydų kultūros centra Rytų Europoje.

duburį pasakojama, kad ūždamas atslinkęs 
didelis debesis, o vienai moteriškei pasa
kius: “Platus ežeras ateina! ”, debesis nusi
leidęs ežeru toje vietoje, kur seniau būta 
miesto. Mūsų laikais geologai nustatė, kad 
Platelių ežero dugne yra du iškilimai, liu
dijantys juos buvus salomis, o gilus Platelių 
duburys susidarė prieš 10-12 tūkstančių 
metų ištirpus dideliam negyvo ledo luistui. 
Ežero nuosėdose aptiktos javų žiedadul
kės, liudijančios, kad ežero pakrantėse 
senovėje auginti javai, po vandeniu galėję 
atsidurti ir gyvenviečių. Ir mūsų dienomis 
Šiaurės Lietuvoje atsivėras didelėms smeg
duobėms neretai įgriūva pastatai, didesni 
sausumos plotai virsta ežerėliais.

Serija “Mažieji pasakojimai apie Lie
tuvą” siekia pristatyti ir populiarinti Lie
tuvos kultūros, meno, istorijos, tradicijų 
paveldą, unikalias gamtos vietoves. Iki 
2007-ųjų m pavasario didžiausia vadovėlių 
leidykla “Šviesa” planuoja išleisti beveik 30 
mažųjų albumų. Pirmieji knygynuose pasi
rodė šios serijos leidiniai “Lietuvos šven
tosios vietos” ir “Lietuvos šventieji globė
jai”, “Lituanicos skrydis” ir fotografijos 
albumų trilogija “Tarpukario veidai”. □
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Bendruomenės baruose________
Bankstown City Council Mayoral Ball

Rugpjūčio 12 dieną Bankstowno 
savivaldybės salėje Įvyko balius, kurį 
suorengė naujoji Bankstowno merė 
Clr Tania Michaihik. Baliaus pava
dinimas - “Around the World - 
Think Globally: Celebrate Locally”.

Baliuje dalyvavo įvairių tautybių, 
gyvenančių Bankstowne, atstovai, 
kurie buvo paprašyti apsirengti tau
tiniais rūbais. Bankstowno lietu
viams atstovavo “Talkos” skyriaus 
vadovė Elė Kains su vyru Peter.

Meninėje programos dalyje, be 
įvairių tautinių šokių ir dainų, labai 
egzotiškai atrodė “pilvo” šokis su 
pitonu, spalvingi afrikietiški šokiai 
ir savotiška aborigeniška muzika.
Nuotraukoje dešinėje - šoka Elė 
Kains su vyru Peter.

Nuotraukoje- Peter Kains, Mrs Gwen Banner, Elė Kailis, Lord Mayor of Bankstown 
Clr Tania Miiiaihik, Mr Alan Banner and Assistant Mayor Rachael Reeves.

Buvęs MP redaktorius atšventė 85-metį

Rugsėjo pradžioje buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius, dabar su žmona Palmyra gy
venantis Vilniuje, atšventė garbingą 85-metį. Nuotraukoje - Bronius Žalys su žmona 
Palmyra bei jos dukromis Asta ir Rima prie šventinio stalo.

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybai už $1,000 auką “Mūsų 
Pastogei”.

Vytautas Patašius, LBSS Valdybos pirmininkas

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai, giliai supran

tančiai lietuviškosios spaudos reikšmę išeivijoje, nuoširdžiai dėkojame už 
$200 paramą “Mūsų Pastogei”.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“M. P.” Redakcija

Juozas Almis Jūragis

RUGSĖJIS

Aš niekada rugių nešėjau 
į žemę purią, 
o šypsosi gražus rugsėjis 
prie mano durų ...

Pagal senų lietuvių būdą 
pasveikinu rugsėjį, 
jis meilę tarsi rugio grūdą 
širdin pasėjo ...

KĄ PASAKĖ ŽVAKĖ

Mylimoji, 
Aš norėjau valios 
stiprumą patirti - 
laikiau ranką žvakės ugny ... 
ir man žvakė pasakė:
- Netikėkit į skausmą, 
į mirtį!
Jūs gyvenkit 
valingai, galingai, 
gyvenkite taip, kaip 
jauni.-----------

KAIP SENAS SIDABRAS

Miške tu pasakei: 
- Saulei šviečiant 
balti eukaliptų kamienai 
Žiba lyg rūpestingai 
nublizgintas senas sidabras. 
Mylimoji, 
kai tavo šypsena 
man šviečia, 
mano širdis sublizga 
lyg rūpestingai nušveistas 
senas sidabras . . .

Užsienio lietuvių vaikų vasaros poilsis Lietuvoje
Šią vasarą 100 užsienio lietuvių vaikų 

iš 14 šalių ilsėjosi vaikų švietimo ir kul
tūrinio bendradarbiavimo stovyklose „Lie
tuvos atgaja - 2006”, kurios veikė Palango
je ir Zelvoje netoli Vievio. Daugiausia vai
kų j šias stovyklas atvyko iš Lenkijos-23, 
Baltarusijos - 17, Jungtinių Amerikos 
Valstijų -9, Kaliningrado srities ( Rusijos 
Federacija) - 7, Ukrainos —5 ir t.t. Dešimt 
dienų jaunieji lietuviukai iš užsienio kartu 
su savo bendraamžiais iš Lietuvos ilsėjosi 
vaizdingose gamtos vietose, gilino lietuvių 
kalbos žinias, susipažino su lietuviškomis 
tradicijomis, šventėmis, papročiais.

Apie užsienio lietuvių vaikų vasaros 
poilsį, jo išdavas ir ateities perspektyvas 
buvo kalbama Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamente įvykusiame pasitarime. 
Plačiau apie stovyklų darbą kalbėjo jį 
organizavusio Labdaros fondo „Vienybė” 
direktorė Aušra Lasauskaitė ir šio Fondo 
koordinatorė Marija Vikšraitytė. Pask jų, 
dauguma užsienio lietuvių bendruomenių 
mielai bendradarbiavo su Fondu, pasirū
pino. kąd daugiau vaikų galėtų atvykti j 
Lietuvą. Tačiau kai kurios bendruomenės 
apskritai nenorėjo pasinaudoti jiems siū
loma galimybe, nesurado savo gyvenamo

siose šalyse lietuvių vaikų, norinčių sto
vyklauti Lietuvoje.

Daugelis vaikų stovykla liko patenkinti 
Jie sakė esą laimingi susiradę naujų draugų 
Lietuvoje. Stovykla liko patenkinti ir vaikų 
tėveliai. Jie džiaugėsi, kad pabuvoję sto
vykloje jų vaikai pradėjo geriau kalbėti 
lietuviškai, išsiplėtė jų žodynas.

Dalies užsienio lietuvių vaikų, pirmiau
sia iš Rytų kraštų, poilsį apmokėjo 1 jetuvos 
valstybė. Į šias vietas, kaip pažymėjo Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento gen. 
direktorius Antanas Petrauskas, turi pa
kliūti vaikai po rimtos atrankos, pvz., įvai
rių konkursų, lietuvių kalbos olimpiadų 
nugalėtojai, aktyvūs meno saviveiklos da
lyviai ir 1.1. Investicijos į jauną žmogų turi 
duoti rezultatų. Grįžę po vasaros poilsio 
1 j’etuvojc vaikai galt pasidalyti įspūdžiais, 
sudominti bendraamžius savo protėvių 
kraštu. A. Petrausko nuomone, reikia plės
ti galimybes užsienio lietuvių vaikams pa
buvoti Lietuvoje. Tai daug priklauso nuo 
bendruomenių. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis žadėjo aktyvinti šį darbą.

(Inf. iš Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie LR Vyriausybės if.)

V Adamkus: kurkime pasauliui baltų tautų Įvaizdį
Kaip praneša ELTA, neseniai Čikagoje 

viešėjęs Prezidentas Valdas Adamkus, 
prisimindamas bendrus pabalticčių rū
pesčius bei tikslus pokario išeivijoje, pa
sveikino Rygoje vykstančio Lietuvos ir 
Latvijos forumo antrojo suvažiavimo da
lyvius. Tęsdamas prieš karą ne kartą keltą 
mintį, jog Pabaltijo kraštams reikia glau
desnio bendradarbiavimo, Prezidentas pa
brėžė, jog Lietuvos ir I .atvijos politikams ir 
abiejų šalių visuomenėms svarbu rasti 
bendrus užsienio politikos tikslus, sukurti 
pasaulyje balti; tautų įvaizdį ir glaudžiau 
bendradarbiauti pasienio regionuose.

Prezidentas džiaugėsi, kad Lietuvos ir 
Latvijos piliečių širdyse bei darbuose te
bėra svarbi ir gyva prieš metus Kaune vy
kusiame pirmajame suvažiavime išsakyta 
abiejų šalių bendrystės plėtojimo idėja.

“Galime didžiuotis, kad Baltijos kely
je ir kovoje dėl Nepriklausomybės subran
dinta vienybės idėja ir šiandien mus skatina

bendrai veikti ir ieškoti bendri; sprendimų. 
Noriu pabrėžti, kad peršiuos metus dviejų 
kaimyninių giminingų tautų santykiai lapo 
dar intensyvesni. Politikai, verslininkai, 
mokslininkai, kultūros ir visuomenės at
stovai, mūsų bendruomenės mezga vis 
glaudesnį dialogą. Jau įkurtos ir tarppar
lamentinės ryšių grupės, kurios bendradar
biauja spresdamos užsienio politikos 
klausimus, prisideda prie energetikos 
bendros strategijos kūrimo”. - sveikinime 
forumui teigė Prezidentas V. Adamkus.

Jis sako tikįs, kad dar glaudžiau mū
sų valstybes susies ir intensyvėjantys kul
tūriniai ryšiai. Vienas tokio bendradarbia
vimo pavyzdžių - Rygoje vykstančiame 
suvažiavime pristatomas vieno gražiau
sių lietuviškosios literatūros veikalų - 
Kristijono Donelaičio “Metų” vertimas į 
latvių kalbą.

ELTA
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Lietuviai pasaulyje
“Naujoji banga” apie save

Birželio 26 - 30 dienomis Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont prie Čikagos, 
vyko LR Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės komisijos posėdžiai. Jų metu 
buvo nagrinėjamos dabartinės emigraci
jos problemos. Komisiją sudarė atvykę 7 
LR Seimo nariai (įvairių partijų) ir 5 JAV 
LB atstovai.

Įdomiausią, o kartu ir aštriausią po
sėdžių dalį sudarė pačių dabartinių emig
rantų pasakojimai apie išvykimo iš Lietu
vos priežastis, įsikūrimo sunkumus ir pan. 
Kaip “liudytojai” buvo pakviesti gydytojas 
dr. Dainius Skripkauskas, Waukegan/Lake 
County (IL) Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, ir vertėja, dabar nekilnojamojo 
turto agentė Vida Šateikienė iš Clcvclando.

Posėdžiams aštmmo suteikė tai, kad 
netikėtai išsivystė priešiškumas tarp kal
bėjusių dabartinių emigrantų ir LR val
džios atstovų - emigrantai reiškė savo 
nepasitenkinimą dabartine Lietuvos val
džia, gi Seimo nariai juos kaltino tarsi 
Tėvynės išdavimu.

Šitaip vėliau “Amerikos Lietuviui” pa
dėtį komentavo abu naujieji emigrantai:

dr. Dainius 
Skripkauskas 
(žiūr. nuotr. dešinė
je):

Kokios buvo Jūsų 
išvykimo iš Lietuvos 
priežastys?

Mano istorija - 
paprasta. Manau, tokių čia - labai daug. Iš 
Lietuvos išvažiavau dėl žemo pragyvenimo 
lygio, didžiulės neteisybės bei korupcijos, 
kurias mačiau dar nuo mokyklos laikų ir 
kurios neišnyko netgi pasikeitus politinei 
situacijai. Pagaliau, tiesiog nesijaučiau 
Lietuvai reikalingas ir todėl nei savo, nei, 
tuo labiau, savo vaikų ateities tenai 
nemačiau.

Ar ruošiatės grįžti į Lietuvą ?
Niekada to nežinai. Meluočiau, jeigu 

sakyčiau, kad specialiai tam ruošiuosi. Kai 
esi tokio amžiaus kaip aš, sudėtinga kas 
keleri metai vis pradėti viską iš naujo. 
Tačiau, mano giliu įsitikinimu, kiekvienas 
emigrantas slapta svajoja gržti į Tėvynę.

Ar sunki buvo adaptacija naujoje šalyje?
Žinoma. Kaip ir turėjo būti. Apie čia 

egzistuojančias lietuvių bendruomenes ir 
įmanomą gauti iš jų informaciją ar netgi 
kažkokią pagalbą sužinojau tik išbuvęs

Kaip lietuviai įsitvirtina Škotijoje
“Veidas” domėjosi, kaip lietuvių emig

rantams sekasi Škotijoje, kaip jie jaučiasi 
dirbdami nekvalifikuotą darbą, kiek už jį 
gauna ir kur išleidžia sunkiai uždirbtus 
pinigus bei kokie gyvenimo svetimoje ša
lyje privalumai ir trūkumai, žvelgiant jų 
pačių akimis.

“Aš niekada nebūsiu čia sava”, - sako 
dvidešimtmetė Ūla, nors per dvejus gy
venimo metus Perth’e (mieste, turinčiame 
apytikriai 50,000 gyventojų ir esančiame 
maždaug už šešiasdešimties kilometrų 
nuo Škotijos sostinės Edinburgh) ji ne tik 
pramoko kalbėti škotiškai, bet ir spėjo 
perprasti vietinių gyventojų bendravimo 
subtilybes. Dabar jau ir patys škotai sako, 
jog ši mergina nebesiskiria nuo vietinių 
nei savo išvaizda, nei kalba, nei elgesiu, 
nors iš pradžių jai reikėjo labai pasisteng
ti, kad žodeliai “please”, “sony” ir “excuse 
me” taptų neatskiriama jos gyvenimo da
limi. Atvykusi į Škotiją Ūla suprato, kad 
pirmiausia jai teks įveikti kalbos barjerą, 
nes paaiškėjo, kad anglų ir škotų (pastarąja 
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JAV geroką laiko tarpą. Dabar jau esu įsi
tvirtinęs. Turiu licenciją ir dirbu operaci
nės pirmuoju asistentu.

Ką Jūs atsakytumėt į nuskambėjusią ko
misijos repliką, kad dabar Lietuvoje gydyto
jų trūksta, kad esate reikalingas Lietuvai, be 
to, į Jūsų išsilavinimų valstybė investavo ?

Atsakyčiau labai paprastai: nesijaučiau 
Lietuvai reikalingas - supraskite tai kaip 
norite. O dėl to, kad buvo investuota į mano 
išsilavinimą, tai aš galiu pasakyti tik tiek: 
gavęs paskyrimą, “atidirbau” 3 metus, o po 
to dirbau dar 11 metų. Taigi jeigu jau labai 
primityviai skaičiuojant, aš Lietuvai “skolą” 
už mokslą grąžinau su kaupu. Reikia 
pripažinti, kad daugeliu atžvilgių buvau 
naivus, per daug tikintis teisybe...

Žinoma, tokie valstybiniai perversmai, 
kokie vyko Lietuvoje, nepraeina be pasek
mių. Tas pasekmes susiklosčiusioje si
tuacijoje pajaučiau aš, prarasdamas Lietu
vą, bet visiškai nemanau, kad Lietuva kaž
ką pajuto, prarasdama mane.

Kaip pakomentuotumėte kitą Seimo na
rių repliką, kad Jūs esą išvykote iš Lietuvos, 
nes negalėjote imti kyšių?

Aš apskritai nemanau, kad tokio lygio 
replikos galėtų būti komentuojamos.

Tam tikrą priešiškumą iš klausančiųjų 
pusės sukėlė tai, jog Jūs pasakėte, kad jau
niems žmonėms, atvykusiems čia, Lietuvos 
politika nerūpi. Jie turi galvoti, kaip užsi
dirbti pragyvenimui, o ne klausytis, kaip 
“Seime jie tarpusavyje riejasi”.

- Aš pasakiau tai, ką galvoju ir, manau, 
galvoja dauguma Lietuvos gyventojų. 
Nesutarimai aukščiausioje Lietuvos val
dymo instancijoje, drįsčiau tvirtinti, se
niai peržengė normalumo ribas. Gėda yra 
stebėti tai, kas ten vyksta.

Ar Jūs tikėjotės kažkokių realių rezultatų 
iš šio susitikini o ?

Ne, žinoma, ne. Ko gali tikėtis? Tai 
turėjo būti tik pasidalijimas patirtimi. Jei
gu kalbėtume konkrečiai apie mane, tai 
aš. tiesą sakant, tikėjausi, kad man galbūt 
suteiks galimybę išdėstyti kažkokias sa
vo politines nuomones, kaip mes, ty. čia 
gyvenanti tam tikra dalis lietuvių tautos, 
matome Lietuvos vystymosi perspektyvas. 
Bet, deja, iki tos mano pasisakymo dalies 
nebuvo prieita.

Iš tiesų, pokalbio su komisijos nariais 
metu manęs neapleido keistas jausmas, 
kad aš kalbu vilniečiams nesuprantama 
kalba.

kalba keturi milijonai Didžiosios Britanijos 
gyventojų) - tai dvi skirtingos kalbos. “Iš 
pradžių visiškai nesupratau, ką kalba 
vietiniai, bet niekada nesigėdijau paprašyti, 
kad tą pačią mintį jie paaiškintų kitais 
žodžiais. Daugelį naujų žodžių užsirašyda
vau irvis pasikartodavau”, - prisimena Ūla. 
Kuo toliau, tuo lengviau jisusikalba su savo 
bendradarbiais senelių namuose Perth 
mieste, {kuriuos buvo priimta dirbti slauge.

Those pačiuose senelių namuose dir
bančiai kitai lietuvei, pavadinkime ją Da
lia, fortūna iš pradžių nebuvo tokia pa
lanki. Savo darbo “karjerą” Perth’e pen- 
kiasdešimtmetė Dalia pradėjo t ik praėjus 
trims mėnesiams po atvykimo į Škotiją, 
tuomet, kai, jos žodžiais tariant, ausis ap
siprato su svetima kalba. Dabar, praėjus 
beveik metams, ji šakojau pakankamai ge
rai suprantanti, bet susikalbėti dažnai 
padeda gestai ir mimika. Viena “Veido” po- 
kalbininkių pateikė štai tokį anglų ir ško- 
tij kalbų palyginimą: “Anglas kalba taip, 
tarsi jo burnoje būtų viena karšta bulvė, o 
škoto burnoje - jų net dvi”.

Vida Šateikienė:
Papasakokite, kaip atsi

dūrėte Amerikoje.
Atvažiavom čia prieš 

šešerius metus, nes išlošėm 
žalią kortelę. Šiemet pava
sarį tapome JAV piliečiais. 
Atvykom į Clevelandą. pa
žinodami vieną žmogų, 
kuris galėjo pasitikti mus 
oro uoste. J is ir nuvežė mus 
į viešbutį. Iš ryto prabudo- 
me naujame pasaulyje, 
naujoje kultūroje. Taip pra
sidėjo mūsų gyvenimas. 
Apie Amerikoje esančias 
lietuvių bendruomenes ne
turėjome jokio supratimo. 
Dar kai buvome Lietuvoje, 
kur gauti tokią informaciją, 
nežinojome, nes su šia šali
mi neturėjome jokių kon-
taktų.

Atvažiuodami čia. vieniatsiveža patir
tį, kiti - geresnį ar blogesnį išsilavinimą, o 
visi kartu paėmus atsiveža tvirtą nuomo
nę, kad mes, lietuviai, esme pranašesni už 
visus kitus. Bet staiga imi ir suvoki, kad, 
deja, tu vis tik turi įrodyti savo sugebėjimą 
ir sumanumą, kad dabar jau tikrai niekas 
netrukdo tapti tuo, kuo nori.

Ar planuojate grįžti į Lietuvą?
Niekada nesakyk niekada. Bet iš savo 

patirties galiu pasakyti, kad, pagyvenęs čia 
kelerius metus, pakeiti požiūrį į daugelį 
dalykų. Supranti, kad svarbu aplinka, šilti 
ir draugiški žmonių santykiai, iš ryto 
sutikto nepažįstamo kaimyno šypsena, 
ramybė, garantijos ir svarbiausia - SAU
GUMAS. To neįmanoma perteikti Reikia 
čia pagyventi. Taip pat man svarbi mano

Raminta Lietuvą paliko prieš penketą 
metų. Pirmiausia išbandžiusi laimę Angli
joje, dvidešimt septynerių metų mergina, 
kilusi iš Šiaurės Lietuvos, neseniai per
sikėlė gyventi į Škotiją.

“Lietuvoje įgijau veterinarės specialy
bę, tačiau pagal ją dirbti pradėjau palygin
ti neseniai, kai sulaukiau iš Lietuvos savo 
diplomo galiojimą Europos Sąjungoje pa
tvirtinančio rašto”, - pasakoja Raminta. Iki 
tol ji dirbo įvairius mažiau apmokamus 
darbus, pvz.. pas ūkininką kalnų sodyboje, 
slauge senelių namuose.

Raminta nenorėjo išduoti, kokio dy
džio yra dabartinis jos atlyginimas, tačiau 
leido suprasti, kad jis yra didesnis nei prieš 
tai kalbintų “Veido” pašnekovių. Raminta 
jau turi nusipirkusi kompiuterį, kokybiš
ką fotoaparatą, automobilį, kuriuo ji kas
dien važinėja į darbą netoli Perth’o esan
čiame miestelyje.

Lietuvoje dirbdama valytoja ir gauda
ma penkis šimtus litų ji vos galą su galu 
sudurtų, o čia jai pinigų pakanka ne tik 
pragyvenimui, bet ir pramogoms. Be to, ji 
išgali net du kartus per metus sugrįžti į 
Lietuvą ir parvežti namiškiams lauktuvių. 
Tačiau ji pripažįsta, kad pragyventi už 
minimalią algą Škotijoje būtų sunku, jei
gu už butą tektų mokėti vienai, o ne trims, 
kaip dabar.

Beveik visos “Veido” pokalbininkės ne
neigia, kad būna dienų, kai norisi į viską 
spjauti ir grįžti į Lietuvą, o apie kartais pati
riamą pažeminimą, nes esi atvykėlis iš 
Rytų Europos, jos iš viso nenori kalbėti ir 
savo ateitį vis tiek sieja su Škotija.

Ūla ketina baigti koledžą, kad galėtų 
susirasti lengvesnį ir geriau apmokamą 
darbą, pasiimti banko paskolą ir nusipirkti 
nedidelį namą, kad nereikėtų leisti pinigų 
nuomai. Dalia neseniai susirado papildomą 
darbą tuose pačiuose senelių namuose, ir 
jeigu viskas bus gerai, jos atlyginimas nuo 
šiol gali net padvigubėti o rudenį jiketina 
tęsti anglų kalbos studijas koledže. Ramin
ta taip pat jau pradėjo ieškotis įdomesnio

Vida Šateikienė su šeima: vyru Dobilu, sūnumis Tomu bei 
Pauliumi ir dukra Ieva.

vaikų ateitis ir perspektyvos.
Taigi, nors ir esu lietuvė, bet iš tikrąją 

labai myliu šitą šalį, nes ji man suteikė 
galimybę patirti gyvenimą iš naujo. Pri
ėmė mane atviru glėbiu ir su šypsena. Ne
galiu pamiršt, kad išvažiavau iš Lietuvos 
sena ir niekam nereikalinga, o dabar esu 
jauna, energinga ir žadanti dar labai daug 
ką nuveikti.

Kaip manote, arši komisija realiai pajėgi 
kažką nuveikti?

Suprantu, kad komisijos nariai kin
tančios figūros. Kiekvienai Seimo frak
cijai - atstovas. Du seimūnai, kurie čia bu
vo, galėjo apskritai ir nevažiuoti, neišlai
dauti mokesčių mokėtojų pinigų. Ne
manau. kad jiems buvo įdomu ir kad jie 
apskritai ką nors prisimena.

(“Amerikos Lietuvis”)

darbo, kuris, kaip ji pati sako, būtų susijęs 
su gyvais, o ne nugaišusiais gyvūnais.

Perth’o gyventojas škotas John, taip pat 
dirbantis senelių namuose ir maloniai ben
draujantis su “Veido” kalbintomis moteri
mis, pabrėžė, jog, nepaisant to, kad imig
rantų iš Rytų Europos katastrofiškai dau
gėja, o tai kelia vietinių gyventojų susirū
pinimą. šios darbščios ir draugiškos lietu
vės nesunkiai pritaps jo gimtojoje šalyje, 
kurios gyventojai vis dar svajoja apie ne
priklausomybe.

Tačiau britų žiniasklaidoje pastaruoju 
metu itin piktinamasi dėl smarkiai išaugu
sios bedarbystės, kurią esą sukėlė masinės 
imigracijos iš Rytų Europos banga. Šių me
tų rugpjūčio 18 d. “Daily Express” rašė, kad 
“atiduodant britų darbo vietas užsienie
čiams ruošiamas tautinės savižudybės 
receptas. Metų metus ministrai mums aiš
kino, kad ekonomika negalės išgyventi be 
nuolatinio imigrantų srauto. Bet dabar šis 
argumentas sugriautas, nes, užuot paskati
nusi ekonomikos augimą, imigracija Brita
nijoje tik dar labiau padidino bedarbių 
skaičių”. Pasak “Daily Express”, bedarbys
tė Didžiojoje Britanijoje nuo 2000-ųjų pa
siekė aukščiausią lygį -1.7 milijono, o dar
bo rinka per pastaruosius keletą metų pa
sipildė 700,000 imigrantų iš Ryti; Europos. 
“Negana to, britų darbininkai išmetami 
kaip netinkami, nes negali varžytis su pi
gesne darbo jėga iš užjūrio”, - piktinasi 
straipsnio autorius. Pasak jo, ši problema 
skaudžiai palietė ir slaugytojo specialybe 
įgijusius britus. Remiantis birželio mėnesio 
apklausa, kurią atliko dvidešimt Britani
jos universitetų, net 80% absolventų, tu
rinčių slaugytojo specialybę, darbo perspek
tyvos labai menkos.

Remiantis oficialia Britanijos užsienio 
darbuotojų registravimo programa, lietu
vių Didž. Britanijoje gyvena apie 50,000 ir 
jie sudaro apie 12 % visų atvykėlių iš Rytų 
Europos. Tačiau manoma, kad kita tiek 
lietuvių Didž. Britanijoje dirba neoficialiai

(“Veidas”, sutrumpinta)
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Prisiminimai

Vytauto Kymanto atmintis ir jo žuvimas
Antanas
Kramilius

Gyvenau 
Lepšių kaime. 
Nors Griška
būdis buvo ar
čiau, bet mes 
priklausėme 
Lukšių para
pijai. Čia kuni
go Grabliko buvau paruoštas išpažinčiai, 
komunijai ir sutvirtinimui. Todėl sekma
dieniais eidavome į Lukšių bažnyčią.

Praėjus Zyplių miškelį, vieškelis suko
si į kairę - Lukšių link. Kairėje pusėje bu
vo ir gražiai sutvarkytas Kymantų ūkelis. 
Vieną kartą į akis krito prie bažnyčios 
bevaikštantis storokas vyrukas, apsimovęs 
galafines kelnes ir apsiavęs blizgančius 
aulinius batus. Vėliau sužinojau, kad tai 
buvo Kymantukas iš to ūkelio. Daugiau aš 
apie jį nieko ir nežinojau.

1944 m gen. Povilui Plechavičiui pa
skelbus atsišaukimą, kviečiantį Lietuvos 
vyrus stoti į Vietinę Rinktinę, net neatsi
klausęs tėvo užsiregistravau ir aš. Apverk
tas brolio Justino ir sesers Elenos atsisvei
kinau ir su tėte Pranu. Jis tuomet ieškojo 
žodžių ir pasakė man kažką panašaus: 
“Atsargiai, pasaulyje ne visi žmonės geri...”

Palydėjo mane tėtė su Justinu raiti ant 
arklių iki Nemuno. Perplaukęs Nemuną 
atsiradau Seredžiaus kareivinėse.

Prasidėjo apmokymas. Toje pačioje 
kuopoje iš pažįstami; pastebėjau Pranį 
Rimkevičių iš Lepšių ir Vytautą Kymantą. 
Apie Pranį Rimkevičių nėra ką rašyti. Jis, 
atrodo, atėjo pažaisti su ginklais, nes kai
me jau buvo pavogęs pistoletą iš Puidoko 
ir medžioklinį šautuvą iš mano tėvo.

Su Vytautu Kymantu susipažinau, kai 
su 310-to bataliono antra kuopa atvykome 
į Šalčininkėlius. Jis ėjo kuopos maistinin
ko pareigas.

Nustebau rytą per patikrinimą pama
tęs ir raudonais veidais Itn. Juozą Sutkų - 
buvusį Bartkų pradžios mokyklos mo
kytoją, pas kurį mokėsi mano brolis ir 
sesuo.

Su Vytautu Kymantu užsimezgė arti
ma draugystė, nes abudu čia atėjome tu
rėdami tą patį tikslą - ginti Lietuvą: 
pasiaukoti, ginti ir saugoti Rytinės Lietu
vos pakraščius nuo raudonųjų banditų. 
Tbomet nežino jome, kad ten siautė lenkų 
Armija Krajova, kuriai vokiečiai atidavė 
mums skirtus ginklus. Lietuviai ten nebu
vo laukiami. Greitai prabėgo keturios sa
vaitės. Niekas mūsų nepuolė, išskyrus tik 
dideles baltas utėles iš tų šiaudų, ant ku
rių miegojome.

Gegužės 12 dienos per rytinį patikri
nimą Itn. Sutkus pranešė, kad esame 
atšaukiami į Didžiąją Lietuvą tolesniam 
apmokymui. Pasiruošėme žygiui į Jašiū
nus. Sudeginome tuos mūši; “baltus” prie
šus kartu su šiaudais, o po dviejų valandų 
mes jau buvome Jašiūnuose. Miestelis 
kaip skruzdėlių buvo pilnas kareivių, 
sutrauktų iš įvairių Vilniaus krašto vie
tovių. Mūsų būrio vadas Itn. Kozulis pra
nešė, kad nėra įsakymo trauktis į Vilnių. 
Išgirdau sakant, kad reikia milinių ap
vilkti ateinančius pakelėje lenkų išreng
tus vyrus. Atidaviau savo milinę. Susira
dau nakvynę šiauduose ant tvarto. Netru
kus čia užlipo ir Itn. Kozulis, pasidėjo savo 
kuprinę šalia manęs.

Atsidusęs, lyg pats sau pasakė:
“Nieko gero negirdėti”.
Girdėjosi kaip 310-to bataliono vadas 

kapitonas Gantautas su kažkuo kalbėjosi 
vokiškai.

Po minutės Itn. Kozulis sako man:

“Jei nori, tai bėk”.
Nesuprantu, kodėl turėčiau bėgli. Sa

kau jam, kad aš neturiu supratimo, į kurią 
puse yra mano namai, o, be to, nemoku 
lenkiškai. Sakau: “Kas bus visiems - lai 
būna ir man”.

“Kaip sau nori”, - sako leitenantas.
Šiandien manau, kad jis žinojo dau

giau, negu jam buvo leista pasakyti.
Rytą sukilę pasiruošėme žygiui j Vil

nių ir tikėjomės, kad iš Vilniaus grįžime 
Lietuvon į paskirtas vietas. Niekas nesako 
kur. Gegužės 13 d. apie lOval. buvo duota 
komanda rikiuotis išvykimui. Stovime 
kaip kupranugariai, apsikrovę visu savo 
turtu. Štai atvažiuoja ir Vytautas Kyman
tas su visu kuopos turtu. Pamatęs mane, 
šūktelėjo: “Antanai, mesk kuprinę ant 
vežimo. PasiimsiVilniuje”.

Kokia laimė turėti tokį draugą. Nerei
kėjo nešti 25 kg sveriančios kuprinės tuos 
45 km iki Vilniaus. Plačiai šį žygį aprašė 
Martinonis straipsnyje “Vietinė Rinktinė“ 
(žurnale “Karys”) ir Jonas Petras Kedys 
savo knygoje “Naikinama -Terorizuojama 
Lietuva”.

Likus maždaug 10 km iki Vilniaus, mus 
nuginklavo ir paėmė į nelaisvę vokiečiai. 
Jie išsodino Vytautą Kymantą išvežimo 
ir pasiėmę nuvažiavo link Vilniaus. Mus 
atvarė prie Kirtimų oro uosto netoli Vil
niaus. Nuvedė į kairėje pusėje prie Lydos 
plento po atviru dangumi esantį aptvertą 
didelį žardį, su sargybos bokštais aplinkui.

Jau sutemus ieškojome sausos vietos 
atsisėsti. Visur balos. Apsivilkę milinėmis 
vyrai radę sausesnę vietą sėdosi ant žolės 
sukišę nugaras. Aš buvau tik su švarkeliu. 
Neturiu kur dingti: šaltis eina per visus 
kaulus. Prisitaikęs prie vienos grupės, pri
kišau ir aš ten savo kuprą. Pradėjęs stirti 
nuo šalčio, pakilęs padaužydavau rankas 
ir vėl sėsdavausi ant šlapios žolės. Rytą 
pakilus saulutei, pamėlynavęs, susivėlęs ir 
nepanašus į žmogų susitikau Vytautą 
Kymantą su kuprine ir miline. Jis atsi
prašė, kad vokiečiai neleido jam paimti 
mano kuprinę.

Pajutę pavojų, su Vytautu Kymantu su
sitarėme, kad jeigu kas nors atsitiktų 
vienam iš mūsų, kitas praneš giminėms. 
Laikomės kartu. (Rašau šį prisiminimą 
apie Vytautą, nes iki šio laiko nesuradau 
jo giminių, kurie domėtųsi jo likimu).

Apie 9 vai. ryto SS karininkai įsakė, kad 
batalionas išsirikiuotų “U” raidės forma. 
Vertėjavo Skaisgirys ir Jonas Valceris - 
abu šakiečiai. Prasidėjo stumdymasis, nes 
niekas nenorėjo stoti į pirmą eilę. Rikia- 
vomės jau vokiškai - po tris vyrus. Su Vy
tautu atsiduriame pirmoje eilėje. Ne- 
siskundžiame, koks skirtumas: Vytautas 
stovi apsivilkęs milinę ir su kuprine ant 
pečių, aš - jam iš kairės, sušalęs, pamė
lynavęs, susivėlęs.

Vokiečių karininkai pradeda tarsi pa
tikrinimą nuo dešiniojo sparno. Kažkas 
paleidžia gandą (vyras nuo vyro), kad čia 
renka j specialų Policijos dalinį. Nusivi
liu: juk aš toks mažas - netiksiu. Matome, 
kaip iššaukia iš rikiuotės vieną, kitą vyrą 
ir palinguoja galvomis, kad tinkamas. Vi
sas mano svajones būti išrinktam išblaš
ko tai, kad išgirdau iššaukiant šakietį Vy
tautą Grybą, kurio visas sprandas buvo 
nusėtas šunvotėmis. Net jo veidas jau buvo 
pageltęs nuo užkrėtimo - vyrukas buvo 
apibintuotas ir nepasuko galvos į šalį.

Grupė sustojo prieš mus. Vienas, su
griebęs mane už švarkelio, išsitraukė iš ri
kiuotės. Pasišnekėjęs su kitais, pastūmė 
atgal. Iššaukė Vytautą. Matau, kaip visi 
linguoja galvomis, kad tinkamas. Buvau 
nepatenkintas, kad nepaėmė manęs. Vy
tautas buvo irgi tokio pačio ūgio, tik plau
kai juodesni. Apėję formuotę, iš mūsų ba

taliono išsirinko 12 vyrų. Juos pradžioje 
sustatė vakariniame kampe to žardžio, ku
rį vėliau praminėme darželiu. Vėliau išsi
varė laukan ant Lydos plento. Privažiavo 
dengtas sunkvežimis ir visus vyrus vieną po 
kito pradėjo į jį stumti. Paskutinis liko 
Vytautas su kuprine ant pečių. Pribėgęs 
vokietis su įniršiu nuplėšė ją nuo Vytauto 
pečių. Priėjęs prie tvoros įmetė kuprinę į 
lagerį. Apstoję mane vyrai klausia: “Ar 
metei? Ar matei? Ką tai reiškia?”

Sakau, kad mačiau. Nesupratom, kas 
čia vyksta.

Įstūmę Vytautą į sunkvežimį, nutraukė 
žemyn brezentą ir nuvažiavo Vilniaus pu
sėn. Po kokių dviejų valandų sugrįžusi ta 
pati karininkų gnipė, vadovaujama SS ka
pitono, kurio diržą buvo nusvėręs ilgas pis
toletas, vėl pakvietė vertėją (dolmctscher). 
Skaisgirys pasakė, kad kapitonas liepia 
vėl išsirikiuoti vėl ta pačia tvarka. Tai ilgai 
neužtruko, nes mes jau žinojome savo vie
tas. Iš prie vartų esančio balto namo pasi
pylė būrys kareivių su mūšio maskuotė
mis, nešini kulkosvaidžiais ir šovinių dė
žėmis. Vėliau sužinojome, kad tai vengrai 
vokiečių SS daliniuose. Ši grupė išsidėstė 
aplink mūsų batalioną. Pasigirdo SS ka
pitono komanda ir kareiviai sukrito ant 
žemės prie kulkosvaidžių. Girdėjosi kaip

Kas ta ’’Šengeno erdvė”?
Nors Lietuva jau yra Europos Sąjun

gos narė, ji dar nėra išpildžiusi visus rei
kalavimus. Pavyzdžiui, Lietuva dar negali 
įsivesti bendrą ES valiutą - eurą. Taip pat 
jai galioja dar kai kurie pasienio kontro
lės suvaržymai. Tokie apribojimai dings 
tada, kai Lietuva bus įsileista į “Šengeno 
erdvę”.

Šengeno sutartis - tai sutartis, kurią 
1985 m. pasirašė septynios ES valstybės 
(Belgija. Nyderlandai, Liuksemburgas, 
Prancūzija, Vokietija, Portugalija ir Is
panija). Sutarties tikslas - panaikinti pa
sienio kontrolę tarp šių valstybių ir sude
rinti pasienio su išorės šalimis politiką. 
Kitaip sakant, Šengeno principas yra toks: 
sustiprinti ES išorinių sienų apsaugą bei į 
ES atvykstančių asmenų kontrolę ir supa
prastinti ES valstybių vidinių sienų kirti
mo procedūras ES valstybių piliečiams.

Sutartis įsigaliojo 1995 metų kovo 26 
dieną. Šengeno vardu sutartis buvo pa
vadinta todėl, kad ji buvo pasirašyta ma
žame Liuksemburgo miestelyje Schengen,

Mažiau skundų prieš Lietuvą
Gerokai sumažėjo piliečių skundų 

prieš Lietuvą Žmogaus teisių teismui 
Strasbūre. Pasak dienraščio „Lietuvos 
tytas“, keletą pastarųjų metų Strasbūrą 
pasiekdavo daugiau nei 500 pareiškimų iš 
Lietuvos, bet 2005-aisiais teismas gavo tik 
230 tokių skundų.

Strasbūrui prieš Lietuvą iš viso pasi
skųsta jau 2,240 kartų. Tačiau lietuviškos 
bylos, kurios šiame teisme buvo toliau 
nagrinėjamos, sudaro vos 3.5 % visų bylų 
iš Lietuvos. Vadinasi, atkreipti rimtą dė
mesį pasiseka vos vienam iš 28 pareiškėjų. 
O bylą laimėjusių yra buvę visai nedaug.

IšRedakcijospašto
Gerb. Redaktore,

Teko skaityti spaudoje ir girdėti per 
SBS radiją liūdną žinią - iš Lietuvos 
išskrido gandrai, liko tik keletas ligotų ir 
senų, kurie negalėjo išskristi.

Liūdna dėlto, kad labai sumažės gimi
mų skaičius, nes likusieji nepajėgs atnešti 
naujagimių laukiančioms moterims. O ir 
dėl emigracijos į užsienį, vis mažėja gy
ventojų skaičius.

Reikia tikėtis, kad jaunos poros supras 

braška spynos. Kareiviai užvedė kulko
svaidžius. Vyrukas šalia manęs sako:

“Dabar jau šaudys”.
Nieko nesakau, o kišenėje spaudžiu 

mamos padovanotą rožančių. Aplink 
mirtina tyla. Budelis žengia kelis žings
nius į priekį ir, nepasikvietes vertėjo, pra
kalba grubia, bet aiškia lietuvių kalba:

“Dėmesio, dėmesio, gėdos atpirkimui 
iš 310-to bataliono sušaudyta 12 vyrų. 
Gėda atpirkta! Heil Hitler”.

Padaręs naciškų saliutą bei sumušęs 
kulnimis, jis pasisuko kairėn ir visa grupė 
nuėjo į baltą namą prie vartų.

Stovėjome sustingę vietoje ir klausinė
jome vienas kitą, kokią padarėme gėdą? 
Vėliau sužinojome, kad gen. Povilas Ple
chavičius atsisakė perduoti vokiečiams 
savo kariuomenę. Atrodo, kad tai ir buvo 
ta gėda. 86 Vietinės Rinktinės vyrai Pa
neriuose net nežinojo, už ką juos sušaudė. 
Kas buvo tas budelis SS kapitonas?

Nuo kulkosvaidžių sukilę kareiviai irgi 
nuėjo į namą prie vartų.

Prisimenu tave, Vytautai, mirties meti
nių maldose ir atsiprašau, kad nepajėgiau 
surasti tavo giminių, kuriems būtų svarbu 
sužinoti apie tavo skaudžią mirtį. Lai būna 
šis laiškas tavo atminimui. Ilsėkis ramy
bėje, Lukšių apylinkės sūnau. □ 

kuris yra netoli Liuksemburgo, Vokieti
jos ir Prancūzijos sienos sankirtos.

Nuo to laiko prie sutarties prisijungė 
dar kelios šalys, ir 2006 m. sutartis galioja 
penkiolikoje šalių: Austrijoje, Belgijoje, 
Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokie
tijoje, Islandijoje, Italijoje, Graikijoje, 
Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegi
joje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Švedijoje. 
Visos šios šalys sudaro Šengeno zoną, j 
kurią įsijungti siekia ir Lietuva. Lietuva ir 
dar devynios ES valstybės narės: Kipras, 
Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Malta, 
Lenkija, Slovakija ir Slovėnija jau yra 
Šengeno sutarties narės, bet jų priėmimo 
procedūra baigsis 2007 m., ir kiekvienos 
šalies galutinio prisijungimo prie Šenge
no zonos data bus nustatoma nepriklau
somai nuo kitų šalių.

Visos Šengeno šalys, išskyrus Norve
giją ir Islandiją, yra ES narės. Dvi ES 
valstybės - Airija ir Jungtinė Karalystė - 
Šengeno zonai nepriklauso.

(Pagal “Vikipedįją”)

Kaip „Lietuvos rytui“ sakė Vilniuje vie
šėjęs Europos žmogaus teisių teismo pir
mininkas Luzius Wildhaber, anksčiau 
dauguma pareiškimų iš Lietuvos būdavo dėl 
procesinių pažeidimų, o šiuo metu lietu
viškos bylos tampa sudėtingesnės. Pabrė
žęs, kad teisme buvo keletas lietuviškų 
bylų dėl nežmoniško žeminančio valsty
bės elgesio arba net kankinimų, ypač dėl 
kalinimo sąlygų, L.Wildhaber teigė, kad 
vis dėlto šios bylos neleidžia teigti, kad 
žmogaus teisių padėtis Lietuvoje kaip nors 
labai pasikeitė.

(Pagal “Lietuvos lytą”)

šią rimtą padėtį ir pasistengs, kad grįžę svei
ki gandrai sekančią vasarą turėtų darbo.

A. Malinauskas
P.S. Taip pat linkėjimai nepailstamam 

ir laimingam keliautojui Antanui Laukai
čiui. Jis daugkeliavo, daug matė, bet nesu
sirgo ir nebuvo apvogtas, ir grįžo namo su 
sveika nosim, nors gal kartais ir kišo ten 
kur nereikia. (Cha... cha... cha...).

Su Antanu Laukaičiu esame šiek tiek 
pažįstami per korespondenciją.
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Atostogos Lietuvoje
Tįsinys iš MP nn35.

Kunigas sėdo ant motociklo, o mes 
paskui automobiliu nuvažiavom prie už 
poros kilometrų esančio aukštoko kalne
lio - piliakalnio. Ant piliakalnio jis pasta
tė aukštą ir gražų kryžių, kuris svarbių 
švenčių metu apšviečiamas. Čia renkasi 
vietos jaunimas pasilinksminti. Tai yra 
miestelio pagarbos vieta. Visa tai darbš
tus kunigas su miestelio žmonėmis padarė 
per 20 metų. Tą dieną apžiūrėjus visas 
miestelio įžymybes klebono šeimininkė 
pakvietė pietų. Kai ji atnešė garuojančius 
cepelinus, labai apsidžiaugiau, tik juos pra
pjovęs nustebau, kad viduje vietoj mėsos 
buvo varškė. Iki tol tokių nebuvau ragavęs. 
Sako, kad tai žemaitiški cepelinai, tačiau 
man skanesni yra lietuviški su mėsa.

Išgirdau, kad Kaltinėnuose vyksta vos 
ne maištas prieš vyskupijos vyskupą, ku
ris staiga po tiek metų ir atliktų parapi
jai darbų kun. P. Linkevičių iškelia į kitą
mažą parapiją, o atkelia naują nežinomą 
kunigą. Sujudę miestelėnai susirinkime 
nutarė pasiųsti protesto delegaciją pas 
Telšių vyskupą. Per apaštališką nuncijų 
Vilniuje jie kreipėsi net į popiežių, tačiau 
jis į parapijinius reikalus nesikiša. Ir taip 
nutarimas liko nepakeistas. Kun. P. Lin
kevičius atlaikė paskutines mišias (savo 
suremontuotoje bažnyčioje). Po pamaldų

Kaip NKGB sekė
Tęsinys iš MP nr. 35

Pagrobimo operacijoje taip pat dalyva
vo ryšininkas vairuotojas Jevgenijus Du- 
bovikas. Pagal A. Slavino atsiminimus. P. 
Kubiliūnas neva susigundė užverbuoto 
agento atvežtomis brangenybėmis iš Lie
tuvos ir važiuodamas jų pasiimti pateko j 
saugumiečių pasalą. Apie tai saugumietis 
rašė: “Kubiliūnas a tvyko į Vokietijos tary
binę okupacinę zoną ne tam, kad duotų 
vadovaujančių nurodymų kovai prieš 
Tarybų valdžią, bet gauti savo prisiplėšto 
turto dalį”.

Patikimesni šaltiniai nurodo, kad bu
vęs generalinis tarėjas išviliotas iš namų 
neva į anglų štabą, o pakeliui pagrobtas ir 
slapta pervežtas į rusų okupacinę zoną. 
Dokumentuose suėmimo data buvo 1946 
m. vasario 23 d., nors pats veiksmas atlik
tas gerokai anksčiau. Iš pradžių suimtasis 
P. Kubiliūnas parvežtas j Vilnių, vėliau per
keltas j Maskvą. 1946 m. liepos 25 d. karinės 
teismo kolegijos, pirmininkaujamos Vasi
lijaus Ulricho, nuteistas mirties bausme. 
Pagal teismo proceso vietą galima manyti, 
jog jau iš pradžių operacija buvo planuo
jama ir kontroliuojama tiesiogiai iš Mask
vos centrinių organų.

Svarbi įvykio detalė yra ta, kad visa ope
racija buvo vykdoma ypač slaptai. Sovietų 
valdžia ilgai neprisipažino prisidėjusi prie 
P. Kubiliūno pagrobimo. Lietuvių išei
viams tai nebuvo jokia paslaptis, jų išleis
toje enciklopedijoje aiškiai rašoma: “Bol
ševikų pagrobtas ir išvežtas iš namų”. 
Oficialūs sovietiniai šaltiniai to nepatvir
tino. Lietuvoje išleistoje enciklopedijoje tik 
teigta, kad “1945 pabaigoje V. Vokietijoje 
dingo be žinios”. Apie pagrobimą ir toles
nį likimą nepranešta net P. Kubiliūno gi
minėms. Jo seseriai, gyvenusiai JAV, liepta 
pra nešti, jog saugu mo organams jo buvimo 
vieta nežinoma. Kitaip ir būti negalėjo, nes 
P. Kubiliūnas pagrobtas slaptai, todėl tie-
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žmonės susikabinę rankomis apjuosė baž
nyčią. Jie nenorėjo įleisti j bažnyčią naujo 
kunigo. Buvo net susistumdyta. Naujas 
kunigas įėjęs į bažnyčią rando ją tuščią: nė 
vienas parapijietis nenorėjo eiti paskui jį.

Priimtam nutarimui kun. P. Linkevičius 
negali priešintis. Jis su skausmu palieka 
žmones ir visa ką čia nuveikė. Gyventojai 
ir toliau maištauja, pyksta ant vyskupo. 
Nežinia, kaip klostysis naujojo kunigo li
kimas Kaltinėnuose.

Tai buvo ne pirmas toks 
nutikimas

Vilniuje labai gerai žinoma yra šv. Jo
nų bažnyčia, daugumos vadinama inte- 
ligentų bažnyčia, nes čia dažnai vyksta 
gražios iškilmės, įteikiant studentams 
diplomus. Šios bažnyčios klebonas buvo 
iš Amerikos atvykęs jėzuitas tėvas Anta
nas Saulaitė;. Jis gerai žinomas viso pasau
lio lietuviškam jaunimui ir skautams. Ne 
vieną kartą jis yra buvęs ir Australijoje. 
Dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese ir tarptautinėse skautų stovyklose. 
Vilniuje tėvas Antanas Saulaitis pasižy
mėjo turiningais pamokslais, dalyvaudavo 
televizijos ir radijo laidose, taip pat dės
tė paskaitas Vilniaus universitete. Jo 
klebonavimo metu šv. Jonų bažnyčia
šventadieniais būdavo pilnutėlė. Kai šios 
parapijos žmonės ir tėvo Saulaičio gerbė
jai sužinojo, kad jį bažnytinė vyriausybė 
iškelia j mažą Čikagos parapiją, tai spau
doje ir laiškais žmonės prašė palikti A. 
Saulaitį Vilniuje, kur jis toks mėgiamas. 
Tačiau protestų nei bažnytinė vyriausybė, 
nei kardinolas neišgirdo ir visų dideliam 
nusivylimui jis turi palikti Vilnių.

stovyklų lietuvius
sos nebuvo galima pranešti. Tik XX a. aš
tuntajame dešimtmetyje pagaliau viešai 
prisipažinta. Tai rodo, kad sovietinis sau
gumas suprato savo veiksmų neteisėtumą, 
pažeidžiantį tarptautinės teisės normas. P 
Kubiliūno pagrobimas buvo vienintelė 
sėkminga tokio pobūdžio operacija. Beje, 
mėginimų jas atlikti pasitaikė.

Į sovietinių specialiųjų tarnybų akiratį 
buvo patekęs ir gen. P Plechavičius, pa
garsėjęs antikomunistine veikla. Sovieti
niam saugumui dirbęs J. Mikuckis vėles
niuose atsiminimuose aprašė savo ketini
mus apsvaigintą alkoholiu generolą par
vežti {sovietinę okupacinę zoną Vokietijoje. 
Tebėra neaišku, ar toks įvykių scenarijus iš 
tikrųjų planuotas, ar tai tik vėlesnės agen
to vaizduotės rezultatas. Autorius, pasirašęs 
J. Jakaičio slapyvardžiu, taip pat trumpai 
užsimena apie saugumo organizuotą pa
grobimo operaciją, kuri nepavyko vien dėl 
atsitiktinumo. Šiais sovietinių šaltinių liu
dijimais tikėjo lietuvių išeivijos autoriai, 
matyt, neturėję kitokių duomenų apie tai. 
P Plechavičiaus agentūrinėje paieškos 
byloje nesama konkrečių duomenų apie 
planuojamą pagrobimą, bet joje labai 
smulkiai aprašytas P. Plechavičiaus gy
venimas Vokietijoje. Saugumo organai 
stengėsi sužinoti, ką generolas veikia, su 
kuo bendrauja, kur ir su kuo konkrečiai 
gyvena. Ypač tikslios žinios apie gyvena
mąją vietą ir ketinimus ją pakeisti buvo 
gaunamos 1949 m. Yra duomenų, kad 
tuomet irgi planuota pagrobti buvusį ge
nerolą, bet operacija nepavyko, nes P 
Plechavičius persikėlė į JAV.

Gen. S. Raštikį mėginta ne pagrobti, o 
įvairiais pažadais prisivilioti sugrįžti į 
Lietuvą. Atkurti šią istoriją gali padėti 
įvykių dalyvių atsiminimai. 1946 m. pas 
generolą tuo reikalu buvo atvykę sovieti
nio saugumo pasiuntiniai - minėtas V. 
Eidukaitis ir Aleksandras Vaicekavičius. 

_Apie pirmąjį oficialių duomenų neišliko ir 
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Iš kairės: LR Seimo narys, Rimantas Dirvonis (Čikaga), Šarūnas Marčiulionis, Marija 
Atkinson (Gold Coast) ir Antanas laukaitis (Sydney)

Nors ir su mažesniais protestais, bet 
panašiai įvyko ir mano gimtinėje Leipa
lingyje. Čia nuo 1988 metų dirbęs kle
bonas kun. Jonas Alesius šiais metais 
iškeliamas į kitą, mažesnę parapiją. Ku
nigas J. Alesius čia atliko daug parapiji
nių ir bendruomenės darbų ir, pats bū
damas dzūkas, prisidėjo prie bažnyčios 
pagražinimo, mokyklos darbų ir bendra
vimo su jaunimu. Vietiniai žmonės taip pat 
darė žygius, kad jį paliktų Leipalingyje.

Man visai nesuprantami tokie bažny
tinės vyriausybės nutarimai. Šiuo metu, kai 
inteligentija ir ypač jaunimas tolsta nuo 
bažnyčios, jų vadovai vietoje to. kad stip
rintų Bažnyčią ir kuo daugiau pritrauktų į 
ją žmonių, daro atvirkščiai: atšaukia 
populiarius kunigus ir tuo pačiu pykdo 
tikinčiuosius.

jis tebėra paslaptingas asmuo. Apie A. 
Vaicckavičių yra žinoma daugiau. Ofi
cialiai jis niekada nebuvo etatiniu saugu
mo darbuotoju. Karo metais partizanavo 
sovietinių partizanų būryje, o komandiruo
tės j Vokietiją melu dirbo LSSR miškų 
pramonės ministerijoje. Šio asmens an
ketose ir autobiografijose išvyka j Vokietiją, 
trukusi nuo 1946 m. balandžio iki spalio 
mėn.. įvardijama kaip speciali komandi
ruotė ar užduotis. Vienuose dokumentuo
se nurodoma, kad į ją siuntė SSRS saugumo 
ministerija, kituose -kad LKP CK. A. Vai
cekavičius savo autobiografijose išsamiau 
nekalba apie konkrečią veiklą Vokietijoje, 
tik kartą pamini, kad būdamas Vokietijoje 
ieškojo savo dingusio brolio. Jokios kitos 
smulkesnės informacijos neišliko. Kad A. 
Vaicekavičius dalyvavo operacijoje, patvir
tina vėlesni jo paties liudijimai, o jo asmens 
bylos faktai tamperdaugneprieštarauja.

Šių dviejų minėtų pasiuntinių planuota 
misija nepavyko. Jau per pirmąjį susitiki
mą 1946 m. rugpjūčio 31 d. generolas su
prato, kad tai “bolševikų siųstas žmogus”, 
todėl, vėlesnių susitikimų metu elgėsi at
sargiai ir apgalvotai. Sovietinis saugumas 
turėjo asmeninio poveikio priemonių prieš 
S. Raštikį. lai buvojo dukterys, kurių laiš
ką ir nuotrauką perdavė minėti asmenys. 
Tačiau generolo visu tuo nesugebėta suvi
lioti. Anot S. Raštikio, “patys “svečiai”,jų 
kalbos ir siūlymai buvo labai nemalonūs ir 
pavojingi, todėl reakcija į jų pažadus buvo 
adekvati.

Be rezultatų baigėsi ir antrasis vizitas, 
kuriame dalyvavo minėtas V. Eidukaitis ir 
generolo pažįstamas pik. Pranas Tvaronas. 
Nepaskatino sugrįžti nė susitikimo metu 
perduoti J. Paleckio ir gen. Vinco Vitkaus
ko laiškai. Pirmojo pareigūno laiške S. 
Raštikis įvardytas kaip didelis savo tautos 
patriotas. Jei šis J. Paleckio laiškas buvo 
originalus, tai jame esama nemažai klastos, 
nes to paties J. Paleckio laiške Vladimirui 
Dekanozovui S. Raštikis įvardijamas kaip 
“padėjęs įtvirtinti vokiečių okupantus Lie

Įdomūs nutikimai
Lietuvos sporto mėgėjai, ypač krepši

nio sirgaliai, labai pasipiktinę profesio
nalais milijonieriais žaidėjais, kurie at
sisakė šiais melais atstovauti Lietuvos 
rinktinei Pasaulio krepšinio pirmenybėse 
Japonijoje. Tai - Ž. Ilgauskas, neseniai vedęs 
žydų gražuolę, Š. Jasikevičius ir dabar 
“pavargęs” R. Šiškauskas. Net 60% Lie
tuvos gyventojų jais labai pasipiktino.

Pavyzdžiu galima laikyti Vokietijos 
krepšininką, kuris yra vienas geriausių 
Amerikos profesionalų tarpe. Tai - D. 
Nowitzki, kuris pats susimokėjo už drau
dimą ir pasakė:”Jeigu kas nors iš manęs 
atimtų galimybę kovoti dėl tėvynės, tai aš 
jausčiausi labai nelaimingas”.

Tęsinys kitame MP nr.

tuvoje” ir jį reikalaujama išduoti. Galima 
teigti, kad ir antrųjų, kaip ir pirmųjų, pa
siuntinių raginimai nedavė apčiuopiamų 
rezultatų.

Visuose įvykiuose, susijusiuose su gen. 
S. Raštikiu, išlieka neaiški 1947 m. Vokie
tijoje sulaikyto Simo Pcčiulionio veiklos 
istorija. Per tardymą sulaikytasis prisipaži
no. kad buvo užverbuotas NKVD siekiant 
nužudyti S. Raštikį ir pik. Andriušaitį. Visa 
ši istorija buvo neaiški ir pačiam S. Raš
tikiui, jis abejojo jos teisingumu. Todėl ją 
paneigti arba patvirtinti trūksta duome
nų. Net jų neturint, sulaikytojo parodymai 
kelia daug abejonių. Bent truputį susipa
žinus su sovietinio saugumo ve ikimo speci
fika. galima manyti, kad suimtojo asmens 
pateikti faktai yra mažai tikėtini Todėl 
vertėtų aiškintis, kokių tikslų vedamas 
sulaikytasis S. Pečiuitoms papasakojo šią 
istoriją. Tačiau tai padaryti praktiškai yra 
neįmanoma.

Į sovietinio saugumo akiratį buvo pa
kliuvę ir kiti žymūs asmenys, tačiau jų 
agentūrinėse paieškos bylose neišliko 
patikimų įrodymų apie planuojamą kon
krečių emigracijos veikėjų pagrobimą.

Visai kitas nagrinėtinas klausimas būtų 
pačiu emigrantu reakcija i visas šias sau
gumo operacijas, kurių nebuvo įmanoma 
išlaikyti visiškoje paslaptyje. NKGB(MGB) 
dokumentuose užfiksuoti faktai apie kai 
kurių asmenį) reakciją j galimus jų pagro
bimus. Štai pagal saugumo duomenis, 
vokiečių okupacijos metu buvęs vidaus 
reikalų generalinis tarėjas J. Pyragius, 
pasitraukęs į Vokietiją, gyveno DP stovyk
loje nuosavame namelyje 8 km nuo Olan
dijos sienos. Jis gyveno uždarą gyvenimą trr 
bijojo būti išduotas į SSSR. Gyveno netolli 
sienos dėl to, kad galėtų pasislėpti Olan
dijoje. lito tarpu VLIK’o pirmininkas MI. 
Krupavičius abejingai reagavo į galimą sa-.- 
vo pagrobimą. Įspėtas apie tai jis manė, kadd 
nuo to apsisaugoti neįmanoma. Tokiee 
skirtingi cgesio pavyzdžiai rodo, kad reak-r- 
cijos galėjo būti įvairios. PABAIGAS
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XXIV Australijos Lietuvių 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 cm x 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 10.30 vai. ryto iki 12.00 
vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 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, 
šeštadienį, nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

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

Meno Parodai formas galima gauti per website www.gcelonglithuanians.com 
Arba skambinti tcl: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vic.3228
Tautodailės parodai vadovauja p. Birutė Vaitkienė ir joje bus eksponuojami 

geelongiškių rankdarbiai bei dovanos iš Tėvynės.

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

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne įvyks Draugijos

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

SLMSGD Valdyba

New York’o lietuviai netenka bažnyčios
New York’e, Hudson Square, įsikūrusi 

Aušros Vartų Marijos bažnyčia skaičiuo
ja paskutines savo gyvavimo dienas, rašo 
„Lietuvos žinios“. 100 metų jubiliejų ne
seniai minėjusius maldos namus lietuviai 
tikintieji praras dėl vietos vyskupijos ne
noro padėti išspręsti pinigines problemas, 
nes nerandama lėšų bažnyčios stogui 
renovuoti.

Prieš keletą metų dėl didelių žiemos 
šalčių neatlaikė bažnyčios stogas. Sta
tybininkai tada nustatė, jog slogas gali bet 
kada įgriūti, jeigu nebus atlikti specialūs 
įtvirtinimai. Stogo sutvarkymui reikia 
15,000 - 20,000 dolerių. Tačiau New York’o 
vyskupija stogo remontui neskiria tokios 
sumos. Vietoj to, ji nusprendė bažnyčią 
uždaryti, rašo „Lietuvos žinios“.

JAV lietuvių istorijoje ši bažnyčia 
užima svarbią vietą. Ji yra ne tik maldos 
namai, bet apie šimtą metų ji buvo ir te
bėra ten gyvenančių New York’o lietuvių 
- antros, trečios ii- vėlesnių kartų - susi-

Aušros Vartų bažnyčia New York’e.

būrimo vieta. Pačioje pradžioje bažnyčia 
aptarnavo apie 1400 parapijiečių. Pe
reitame šimtmetyje, be jos New York’e bu
vo dar 4 kitos lietuvių bažnyčios, iš kurių 
seniausioji (Angelų Karalienės Brooklyn’e) 
buvo įkurta 1886 metais. (“L. ž.”)

=į^i^į===^
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 į rengiamą

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

“Dainava” patalpose (Function Room). Pradžia - 2 vai. p. p.
Alkrcipiamc 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 AI .B 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

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

(Y7 toYlE), Saturdays, 8:3Oam - 10:3 Dam 
Strathfield Girls' High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-35B-1 07

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, Engadine, NSW 2233.

Aukos “Musų Pastogei” Mrs. R. Platt - 
Platkauskienė QLD $ 10.00

E. Valiokas NSW $ 35.00 Mrs. O. Grosas NSW $ 35.00
Mrs. V Kristensen NSW $ 35.00 K. Ankus NSW $ 25.00
P. Repšys VIC $ 25.00 Mrs. E. Grinčelis ACT $ 35.00
Anoniminė auka SA $2,500.00 A Malinauskas WA $ 20.00
Anoniminė auka 
Mrs. J. Vingrys

VIC
VIC

$135.00
$ 5.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems auko
tojams.

J. Liutikas NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Lietuvię kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
musę visę reikalas

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

Naudokite pavadinimų anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tūrini klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Klaipėda - 2009 metų “Europiados” sostinė
“Europiada” prezidentas Bruno Peters ir Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius 

pasirašė susitarimą 2009 metais Klaipėdoje organizuoti tarptautinį folkloro festivalį, ra
šoma savivaldybės pranešime spaudai.

Kitais 2207-ais metais Danijoje vyksiančioje “Europiadoje” pirmą kartą dalyvaus 
chorai, bus kviečiami ir daugiau vaikų bei jaunimo grupių. Festivalio organizatorius 
pageidavo, kad šios grupės būtų plačiau atstovaujamos ir iš Lietuvos.

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Mūsų Pastogė Nr. 39, 2006.10.04, psl.7
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i//i cafe europa
Lithuanian Club

Brand New Boutique Club Brand New Location

jFULL FUNCTION FACILITIES AVAILABLE, 
FORANYSPECIALOCCASION-FOR

] FUTHERDEl'AILSCONTACTTIIECLUB

Cafe Specials for the month 
of OCTOBER ONLY

16-20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 
Fax: (02) 9796 4962 

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

LUNCH SPECIAL $10
Seafood basket or
Steak Sandwich & chips or
Pasta Boscaiola
Schooner Beer, Glass Wine or Soft Drink

$2 Membership per year 
Join by October 30th and be in the 
draw to win share of $500 in prizes 
Drawdate: November 15th - 7 pm, 

must be present to claim prize

J MEAL DEAL
R Rump or T Bone Steak
■ or Chicken Schnitzel
■ with chips, salad or vegetables
I Garlic Foccacia bread

Glass Wine, Schooner Beer or Soft Drink

LITHUANIAN MEALS 
entrees
Home Made Salad with Brawn 
Mushroom & Herring Salad 
Roast Pork & Beetroot Salad
soups
Cold Beet Soup 
Lithuanian Borsch
mains
Potato Dumplings with Meat
Potato Dumplings with Cottage Cheese 
Potato Pancakes
Cabbage Rolls
Baked Potato Pudding

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, 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!

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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 lb!.: (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
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FAMILY MEAL DEAL $35 
per family of four
ADULTS - Schnitzel or Rump Steak or 
Grilled Fish of the day 
with chips and vegetables or salad 
Bottle of McWilliams Rivergum 
Chardonnay or Rivergum Cab Shiraz 
Cabernet
KIDS - Fish & Chips or Crumbed Chicken 
Tenders or Mini Pizza
Jug of favourite soft drink

MADE TO
ORDER :
SANDWICHES m >

i Commences at '. -
Dainava

| First week in October Lunch time only

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

jafc When's the last time you went to
www.ALJS.org ?

3|JS The young'uns have been busy! ALJS

“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

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

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

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 - SI40.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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