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Sydnėjaus tautodailės “Ratelis” jau sukasi

Šių metų rugsėjo 12 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” susirinko tautodailės “Ra
telis” su pirmininke Martina Reisgiene pasitarti, ką parodys ateinančių Australijos Lietu
vių Dienų Tautodailės parodoje. Marguerites Rotcaitės nuotraukoje iš kairės: Kristina 
Dičiūnienė, Margarita Kavaliauskienė, Aleksandra Vingienė ir Martina Reisgienė. 
Plačiau apie “Ratelio” susirinkimą skaitykite “M.R” psl. 3.

Bak^nL Lietuvos įvykių apžvalga

Biurokratija: ambasadorius neteko kantrybės
Daug išeivių yra susidūrę su beprasmiais biurokratiniais sunkumais, kai jiems tenka 

tvarkyti su Lietuva susijusius reikalus-ar tai būtų tapatybės įrodymas (pvz. pasas), ar turėto 
turto grąžinimas, ar kokio nors dokumento vertimas bei tvirtinimas ir lt. Bet dabar, kai 
užsieniuosejau gyvena keli šimtai tūkstančių LR piliečių, keistų biurokratinių reikalavimų 
sukeltas nepasitenkinimas artėja prie sprogimo ribos. Apie šią problemą - galiausiai 
neapsikentęs -prabilo LR ambasadorius Didž. Britanijoje l/ygautlas UŠacKas. 
“Veido” savaitraščio nr. 37 jis teigia, kad atitinkamose LR ministerijose, o todėl ir LR 
diplomatinėse atstovybėse užsienyje, jau 17 melų tebevyrauja iš sovietmečio paveldėtos tei
sinės normos ir tvarka, kurias žūtbūt reikia keisti. Red.
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naujesniais. Lėšų įsigyti visiškai naujiems 
mūsų šaliai dar trūksta.

Trijų patrulinių ir dviejų minų paieš
kos laivų įsigijimui rugsėjo 19 d. pritarė 
Vyriausybė. Projekte pirkiniams numatyta 
maždaug 120 mln. litų. Šiuo metu Lietu
vos naudojami pirmaisiais nepriklauso
mybės metais Vokietijos dovanoti minų 
paieškos laivai yra nusidėvėję ir bus ne
betinkami naudoti po 2 arba 3 metų.

Naujų pirkinių kol kas ieškota anali
zuojant keliolika nuo 10 iki 15 metų am
žiaus NATO valstybių parduodamų per
teklinių laivų. Krašto apsaugos ministe
rijos valstybės sekretorė Jūratė Raguckienė 
sakė, jog nenaujų karinių laivų rinka 
pasaulyje nėra didelė - laivai paklausūs, 
tačiau jų maža, tad Lietuva atidžiai seka 
situaciją. Pirmuosius 2 patrulinius laivus 
šiais ir kitais metais jau numatoma įsigyti 
iš Danijos karinio laivyno, o pirkti trečiąjį 
bei pakeisti turimus minininkus planuo
jama iki 2009 metų pabaigos.

Paprastai naujas patrulinis laivas kai
nuoja nuo 200 mln. iki 400 mln. litų, o 
išlaidos naudotam, drauge su remontu ir 
modernizacija, sudaro apie 15 mln. litų. Jau 
naudotas atnaujintas minininkas vertina
mas maždaug 40 mln. litų.

“Mūsų biudžetas, esant dabartinėms 
kainoms, neleidžia įsigyti naujų laivų, ta
čiau, mano žiniomis, nenaujus juos perka 
ir kitos Baltijos šalys”, - aiškino J. Raguc

kienė. Tikimasi, jog naujieji laivai naciona
linių užduočių ir tarptautinių įsipareigo
jimų vykdymą užtikrintų nuo 15 iki 20 
artimiausių metų.

Prezidentas: nauja Europos 
energetikos politika

Prezidentas Valdas Adamkus ragina 
Vyriausybę kruopščiai išanalizuoti Eu
ropos Komisijos siūlymus naujame Euro
pos energetikos politikos pakete bei at
stovauti Lietuvos interesams diskusijoje 
dėl Komisijos siūlymų, galinčių turėti 
įtakos planuojamiems strateginiams ener
getikos projektams.

Prezidento nuomone, EK siūlymas su
daryti vartotojams geresnes sąlygas prak
tikoje pasirinkti energijos tiekėjus, kartu 
didinant elektros energijos ir gamtinių du
jų tiekimo konkurenciją ir saugumą ypač 
svarbus Lietuvai. Jis turėtų prisidėti įgy
vendinant Lietuvai aktualią vieningą Eu
ropos energetikos rinką ir bendrą politiką 
santykiuose su tiekėjais iš trečiųjų šalių.

“Ypač svarbu, kad Lietuvos gyventojai 
kuo anksčiau galėtų pasirinkti elektros 
energijos bei gamtinių dujų tiekėjus. Todėl 
būtina kuo sparčiau įgyvendinti planuo
jamus elektros tiltų į Švediją ir Lenkiją pro
jektus”, - pabrėžia valstybės vadovas.

ELTA jau skelbė, kad Europos Komisija 
patvirtino Europos Sąjungos energetikos 
rinkos reguliavimo planą, kurį sudaro 
apribojimai, taikomi užsienio kompani
joms įsigyti Europos energetikos turtą.

EK siekia sustiprinti konkurenciją Eu
ropos energijos sektoriuje pristatydama 
radikalius pasiūlymus suskaldyti dideles 
integruotas dujų ir energijos kompanijas.

Planuojama, jog Europos Komisijos 
siūlymus spalio mėnesį rengiamoje “Vil
niaus energetikos saugumo konferenci
joje 2007: Atsakinga energetika -

Nukelta j 2 psl.

Žinoma, kol į užsienį vykdavo tik vie
nas kitas mūsų pilietis, tos problemos 
nebuvo matomos. Dabar, kai tai jau tapo 
masiniu reiškiniu, kai tūkstančiams lie
tuvių reikia gauti pasus arba asmens grį
žimo pažymėjimus, susitvarkyti piliety
bės klausimus, kyla didžiulis mūsų pilie
čių, gyvenančių užsienyje, nepasitenki
nimas. Šitą pyktį turi sugerti diplomati
nėse atstovybėse dirbantys biurokratai, 
konsulai. Bet juk biurokratai dirba taip, 
kaip nurodyta norminiuose aktuose. To
dėl būtina keisti tiek represinius normi
nius aktus, tiek požiūrį į savo piliečius 
užsienyje.

Aš ir Premjerui Gediminui Kirkilui 
pasakiau, kad būtina biurokratinė revo
liucija. Turime atsisakyti nereikalingos 
biurokratijos. Juk nuo to, kaip mes teiksi
me reikalingas konsulines paslaugas, 
daugiausia priklausys ir mūsų piliečių 
santykis su Lietuva.

Tarkime, užsienyje gyvenančiam lietu
viui pametus pasą arba norint pasikeisti 
nebegaliojantį tenka susidurti su milži
niškomis biurokratinėmis kliūtimis. Mūsų 
piliečiai net negali siųsti savo dokumentų 
paštu. Kodėl? Nesuprantu. Kitų valstybių 
piliečiai, kad ir estai, - gali, o mes ne.

Pagal galiojančią tvarką Lietuvos pilie
tis privalo atvykti pats asmeniškai ir pa
teikti konsului visus reikalingus doku
mentus. Lietuvis konsului turi pateikti apie 
20 puslapių įvairių į lietuvių kalbą išvers
tų ir notaro patvirtinti} dokumentų. Do
kumentų, reikalingų pasui gauti, vertimas 
ir notarinis tvirtinimas atsieina apie 
tūkstantį litų. Vieno langelio principas 
konsulinėse įstaigose kol kas yra tik tuš
čia retorika.

Gauti paso paštu lietuvis irgi negali. Jis 
privalo dar kartą pats asmeniškai atvykti į 
konsulatą. Taigi kiek dar kainuoja kelionė 
- tarkime, atvykti iš Škotijos pakraščio į 
konsulatą. Beje, vien pernai daugiau kaip 
tūkstantis Jungtinėje Karalystėje gyve
nančių lietuvių pametė arba iš jų pavogė 
pasus. Ir visi jie buvo priversti kęsti biu
rokratiją, kol gavo naujus asmens tapaty
bės dokumentus.

Bet didžiausią pažeminimą patiria 
mišrios šeimos. Mes tiesiog nurašome 
mišriose šeimose užsienyje gimstančius 
vaikus. Kai mišrioje šeimoje užsienyje 
gimsta vaikas, mes jam automatiškai 
nesuteikiame dvigubos pilietybės, o pir
miausia prašome, kad tėvai atneštų do
kumentus, įrodančius, jog tas vaikas nėra 
kitos valstybės pilietis. Jei mišri šeima 
susitaria dėl savo vaiko pilietybės, rei
kalavimai tėvams pateikti kažkokių pa
pildomų dokumentų yra ne kas kita kaip

Vygaudas Ušackas.

vasališkas Lietuvos požiūris į kitas 
valstybes.

Kitas absurdiškas dalykas - reikala
vimas, kad į konsulatą besikreipiantis 
Lietuvos pilietis pateiktų jo teisinį statusą 
patvirtinantį dokumentą. Tarkime, ateina į 
konsulatą užsienyje mūsų pilietis, kurį 
ištiko bėda, kuriam reikia pagalbos, o mes 
pagal dabar galiojančią tvarką klausiame, 
ką jis čia veikia. Mūsų konsulai privalo 
elgtis kaip sovietmečiu. Juk iš tikrųjų 
koks biurokrato, konsulo, reikalas - lais
vos Europos Sąjungos šalies narės pilietis 
yra laisvoje ES šalyje narėje ir turi teisę 
pasirinkti savo gyvenamąją vietą, laisvai 
judėti, mokytis ir dirbti. Jei lietuvis ateina 
į konsulatą turėdamas problemą, mes jam 
turime be jokių klausimų suteikti pagalbą. 
Tokia yra konsulatų priedermė.

Šitą konsulinį pūlinį turi tvarkyti ne tik 
Užsienio reikalų ministerija, bet ir Vi
daus reikalų bei Migracijos departamen
tas. Be to, jei atsisakytume biurokratijos, 
mes tik sutaupytume. Nereikėtų siunti
nėti šūsnių dokumentų. Žinoma, reikėtų 
lėšų geresniam konsulatų kompiuteriza
vimui. Kita vertus, daugybę reikalų tuomet 
galėtume sutvarkyti internetu. Juk galime 
laikmenas kompiuterizuoti ir palengvinti 
dokumentų pateikimą bei išdavimą.

Dar kitas dalykas - gyventojų registras. 
Iki šiol mūsų konsulai neturi tiesioginio 
priėjimo prie LR gyventojų registro. Užtat 
norint gauti užsienyje gimusiam vaikui 
pasą tenka laukti nuo 9 iki 12 mėnesių. 
Pirmiausia tenka kreiptis dėl pilietybės. 
Gali ji būti suteikiama ar ne. Tada klau
siama gyventojų registro, ar tikrai yra to
kie tėvai. Ir tik tada galima kreiptis į pa
sų poskyrį dėl paso. Bet jei konsulai tu
rėtų priėjimą prie gyventojų duomenų 
registro, patys patikrintų, ar toks žmogus 
yra, ir nereikėtų siuntinėti dokumentų 
paštu. Juk kol dokumentai paguli pas vie
ną, pas kitą- praeina net metai laiko... □ •
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pota-sS Trumpai iš visur įbristai Vilniuje - ekonominiu atžvilgiu

♦ Rugsėjo 15 d. 
didžiulis meteo
ritas nukrito Peru 
valstybėje, išmuš- 
damas S metrų 
gylio ir 20 metrų 
pločio duobe. Ga
lutinai neišsiaiš
kinta, kodėl ne
užilgo susirgo 
apie 600 apylin

kės gyventojų. Spėliojama, kad juos pavei
kė kenksmingos dujos, kurios susifor
mavo iš paliestos žemės sluoksnyje buvu
sių medžiagų meteorito smūgio karščio 
įtakoje.
♦ Čemobilio katastrofų sukėlusio reakto
riaus betono danga jau virš 10 metų pra
leidžia šiek tiek radioaktyvių spindulių ir 
pradeda vis labiau trupėti. Ukraina pa
samdė prancūzėj statybos bendrovę 
NOVARKA, kuri turi uždengti reaktorių 
didžiule metaline pastoge. Ji bus 105 met
rų aukščio ir 150 metrų pločio.
♦ Privati Blackwater USA saugumo ben
drovė rūpinasi JAV diplomatinio perso
nalo saugumu Irake. Po susišaudymo Bag
dade rugsėjo 16 d., per kurį žuvo daug 
civilių, Irako vyriausybė apkaltino šią ben
drovę nesiskaitant su civilių gyventojų 
gyvybėmis ir suspendavo jos leidimą veik
ti. Rugsėjo 18 d. JAV ambasada uždraudė 
savo tarnautojams išvykti už Bagdado 
“Žaliosios Zonos” ribos, nes jų niekas nebe- 
saugojo. Rugsėjo 21 d. Blackwater USA 
bendrovė sąlyginai atgavo leidimą veikti.
♦ Rugsėjo 17 d. Didžiosios Britanijos 
vyriausybė davė principinį leidimą “Wave 
I lub” projektui, panaudojant jūros bangų 
energiją elektros gamybai. Numatytas 
“bangų ūkis” plūduriuos jūroje 16 km at
stumu nuo Cornwall pusiasalio kranto. 
Apie 30 įtaisų užims 4 km x 2 km plotą.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
atsakingiems partneriams” pristatys Ener
getikos Komisaras Andris Piebalgs.

S. Lapenas: valstybės parama 
smulkiajam verslui

Seimo Verslo ir užimtumo komisija ma
no, kad šiuo metu per įvairias institucijas 
bei žinybas valstybės teikiama parama 
smulkiajam ir vidutiniam verslui turi būti 
sukoncentruota vienose rankose.

“Jau seniai pačių smulkiųjų verslinin
kų buvo atkreiptas dėmesys j tai, kad vos 
ne prie kiekvienos ministerijos ar depar
tamento esančios programos smulkiajam 
verslui skatinti yra mažai efektyvios, nes 
lokalizuotai bando spręsti bendras prob
lemas: išbarstomas ir intelektualinis, ir 
materialus kapitalas, o realios paramos iš 
valstybės smulkieji verslininkai taip ir 
nesulaukia”,- teigia Seimo Verslo ir 
užimtumo komisijos pirmininkas liberal- 
centristas Saulius Lapenas. Pasak jo, 
atsižvelgiant į šią problemą šiuo metu 
svarstomame naujame Smulkaus ir vidu
tinio verslo įstatymo projekte įrašyta, kad 
sujungiant esamus resursus būtų įsteigta 
Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba bei 
departamentas prie Vyriausybės.

S. Lapėno teigimu, tiek šalies verslo 
asociacijų atstovai, tiek Europos Komisija 
mano, kad Lietuvai yra svarbu turėti to
kią Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą ir 
departamentą prie Vyriausybės, kuris 
formuoti} aiškią ir kryptingą smulkiojo 
bei vidutinio verslo plėtros politiką bei 
atsakytų užjos įgyvendinimą.

Formuojant jau šių metų biudžetą, 
reikėtų numatyti konkrečius žingsnius, kas

Mūsų Pastogė Nr. 38, 2007.09.26, psl.

Jėgainė turėtų pradėti veikli 2009 me tais.
♦ Rugsėjo 19 d. Beirute krikščionių gy
venamoje srityje sprogo didžiulė bomba, 
paslėpta automobilyje. Užmuštas įtakin
gas Libano politikas Antoine Ghanem ir 
dar bent 6 kiti žmonės, apie 60 sužeistų. 
Per paskutinius trejus metus Libane buvo 
nužudyti septyni Sirijos įtakai nepalan
kūs politikai. Žiniasklaida spėlioja, kad 
bandoma įbauginti Sirijai nepalankius 
parlamentarus, kad jie nedalyvautų atei
nančiuose Libano prezidento rinkimuose.
♦ Rugsėjo 19 d. Izraelio ministrų kabine
tas nutarė sustiprinti Gazos ruožo bloka
dą, kad sustabdyti nuolatinį Izraelio teri
torijos apšaudymą raketomis iš Gazos ruo
žo. Nutarta nutraukti elektros ir dujų tie
kimą, leisti pristatyti tik vandenį, pagrin
dinius maisto produktus ir vaistus. Jung
tinių Tautų gen. sekretorius Ban Kimeon 
prašo Izraelio atšaukti nutarimą. Kolekty
vinė bausmė 1.4 milijonui Gazos ruožo gy
ventojų pažeidžia tarptautinius Įstatymus.
♦ Rugsėjo 20 d. respublikonų kandida
tas į JAV prezidentus Rudy Giuliani ragi
no NATO priimti savo nariais Australiją ir 
gal kitas tinkamas valstybes, kaip Japoni
ją, Indiją, Izraelį ir Singapūrą.
♦ Rugsėjo 20 d. Rusijos užsienio reikalų 
viceministras Aleksander Losiukov nusi
skundė per glaudžiu Australijos, JAV ir 
Japonijos bendradarbiavimu priešraketi- 
nės gynybos tyrinėjimų srityje.
♦ Pakistano prezidento rinkimų data nu
statyta spalio 6-tai dienai. Dabartinis Pakis
tano prezidentas Peivez Musharraf paža
dėjo pasitraukti iš kariuomenės vado pa
reigų, jei jis bus perrinktas prezidentu. Pa
kistanas buvo pašalintas iš Britų Jautų 
Bendrijos po 1999 m. perversmo ir karinės 
valdžios įvedimo. Civilinės valdžios įve
dimas sudarytų galimybę Pakistanui su
grįžti į Bendriją. □ 

yra keistina šioje situacijoje.
Prezidentas: menininkų 

konkursai populiarina Lietuvą
Prezidento Valdo Adamkaus teigimu, 

kelis dešimtmečius rengiami tarptautiniai 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pia
nistų ir vargonininkų konkursai - puiki 
galimybė pristatyti Lietuvos kultūrą pa
saulyje. Tai Prezidentas pažymėjo rugsėjo 
19 d. priėmęs M. K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkurso vertinimo komi
sijų pirmininkus. Jis su konkurso rengė
jais ir jury pirmininkais kalbėjo apie mū
sų šalies muzikinio paveldo ir dabartinės 
muzikos pristatymą pasaulyje, gražiausių 
muzikos tradicijų puoselėjimą.

M. K Čiurlionio jaunųjų atlikėjų kon
kursai Vilniuje rengiami nuo 1965 m. 1995 
m. šį tarptautinį konkursą pripažino 
Pasaulinė muzikos konkursų federacija 
Ženevoje (Šveicarija), nuo 1999 m konkur
so trečiajame rate grojantys dalyviai savo 
programas atlieka drauge su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkestru.
Gintarui Petrikui - namų areštas

(BNS) Vilniaus miesto 2-asis apylin
kės teismas prokuratūros prašymu buvu
siam EBSW vadovui Gintarui Petrikui 
skyrė namų areštą pusės metų terminui. 
Neseniai jis buvo sugrąžintas iš JAV, kur 
kalėjime praleido beveik 4 metus.

G.Petrikas įpareigotas nuo 20 vai. va
karo iki 8 vai. ryto būti tėvų bute Kaune, 
jam draudžiama išvykti iš miesto, išsky
rus, kai tai reikalinga bylos tyrimo sume
timais. Jam taip pat draudžiama bendrau
ti su EBSW byloje nuteistais asmenimis. 
Rengiant apžvalgą naudotasi laetuvos spau- 
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DELFI. Vidutinis turistas Vilniuje už
sibūna daugiau nei keturias dienas ir vi
sos kelionės metu išleidžia 1181 Lt. Kaip 
išmtis, britai nakvoja trumpiau, o išlaidau
ja daugiau. Vilniaus miesto savivaldybės 
duomenimis, ketvirtadalis vidutinio turis
to išlaidų arba daugiau nei 295 Lt tenka 
pasisėdėjimams sostinės kavinėse, baruo
se ir restoranuose. Dar beveik 130 Lt arba 
11% tenka pramogoms Vilniuje. Daugiau
siai išlaidų iš vidutinio turisto pareikalau
ja nakvynė - 35% visos sumos. Pirkiniams 
išleidžiama 14% (maždaug 165 Lt) viso 
biudžeto atostogoms Vilniuje, suvenyrams 
- 8% (apie 941 ,t). transportui mieste -4% 
(apie 47 Lt).

Daugiau nei vidutinis turistas išlei- 
džiantys britai atostogoms Vilniuje skiria 
1400 Lt, tačiau čia užsibūna beveik die
na trumpiau. Vidutiniškai vienas svečias 
sostinėje praleidžia 4.6 nakties, o britas -

Auksinė moneta tūkstantmečiui
Lietuvos banko valdyba paskelbė, kad 

100 litų proginė moneta (žiūr. nuotr. de
šinėje) iš serijos, skirtos Lietuvos vardo 
minėjimo tūkstantmečiui, bus išleista į 
apyvartą rugsėjo 26 d. Tai pirmoji aukso 
moneta, skirta Lietuvos vardo minėjimo 
tūkstantmečiui. Kitos dvi šios serijos 
monetos bus išleistos ir 2008-aisiais bei 
2009 m. Šios monetos grafinį projektą 
sukūrė dailininkas Liudas Parulskis, gip
sinį modelį - Giedrius Paulauskis. Mone
tas nukaldino UAB „Lietuvos monetų 
kalykla”. □

Rusijoje vėl pyktis Pabaltijui
(EE1A). Rusijos Sverdlovsko srities Je

katerinburgo mieste rugsėjo 7-osios naktį 
buvo pastatyti 93 reklaminiai skydai, ku
riuose gyventojai raginami nepirkti Bal
tijos valstybėse pagamintų prekių ir taip 
“pasipriešinti verslininką ms-fašistams. re
miamiems antirusiškus Baltijos šalių re
žimus”. Pasak “Lietuvos žinių”, atsako
mybę dėl šios akcijos prisiėmė visuome
ninė organizacija “Bronzinis karys”, savo 
veiklą pradėjusi, kai Estijos valdžia nu
sprendė iš dalino centro iškelti paminklą 
sovietiniams kariams.

Daugiausia antibaltiškų stendų Jekate
rinburge radosi prie estų drabužių tinklo 
“Baltman” parduotuvių, kuriose prekiau
jama ir Lietuvoje pagamintais drabužiais. 
Stenduose dažnai vaizduojamas raudonar
mietis, durtuvu persmeigęs nacistinės Vo
kietijos vadovą Adolfą Hitlerį, o užrašai 
skelbia: “Ballman”, nešdinkis į Pabaltijį”, 
“Pirkai “Baltman” - padėjai priešui”, “Balt
man” - Už ką kariavo tavo senelis?” Netru
kus organizacija “Bronzinis karys” išpla
tino ir pranešimą spaudai. “Kas skatina 
mūsų pyktį? Šiandien šimtams tūkstančių 
mūsų tėvynainių atimtos pilietinės teisės. 
Mūsų seneliaikovėsi dėl estų, latvių, lietu
vių laisvės. O šiandien ši kova trypiama

Lietuviai sekso vergių byloje
Kaip praneša DELFI, Didž. Britanijoje 

nuteisti penki tarptautinės nusikalstamos 
grupuotės nariai, tarp jų -du lietuviai, vertę 
nepilnametes sekso vergėmis. Vienam 
lietuviui teismas skyrė 13, kitam- 7 metus 
nelaisvės. Dar dviem lietuviams bausmės 
turėtų būti skirtos vėliau, pranešė bbc.co.uk. 
Kaip skelbiama, nusikaltėlių aukos buvo 
apgaule atviliojamos į Didž. Britaniją ir 
laikomos nelaisvėje, grasinant žiauriu su
sidorojimu, jei „nepalinksmins” tuzino vy
rų per savaitę. Sprendžiant iš pateikiamų 
duomenų, šie vyrai daugiausia būdavo 
kinai. V iena latvė buvo žiauriai mušama ir 
laikoma tokiomis sąlygomis ilgiau nei 
metus. Jai pavyko pasprukti iš pagrobėjų 
pernai spalį per 17-ąjį gimtadienį. Ši mer

3.7 nakties. Restoranams, kavinėms, ba
rams britai išleidžia maždaug trečdalį 
minėtos sumos - maždaug 467 Lt, pramo
goms-182 Lt (13 %), pirkiniams ir suve
nyrams - 224 Lt (16 %). Nakvynei britas 
skiria daugiau nei trečdalį visos Vilniuje 
išleidžiamos sumos - 504 Lt.

Apskritai, turistai Vilniuje pernelyg ne
išlaidauja. „Daug kas priklauso nuo to, iš 
kokios šalies atvyksta žmonės. Pavyz
džiui, atvažiuoja nemažai piligrimų iš 
I enkijos”, - pasakojo Vilniaus savivaldybės 
atstovė. Savivaldybės duomenimis, 45% 
turistų į sostinę atvyksta pažintiniais, 
laisvalaikio tikslais, tiek pat ir darbo ir 
profesiniais reikalais, o likusioji dalis - ki
tų tikslų vedama. Vilnių kasmet aplanko 
daugiau nei milijonas turistų. Pagal vieš
bučiuose apsistojusių užsieniečių ir pagal 
jų nakvynių skaičių pirmi yra lenkai, an
tri -vokiečiai, treti - britai. □

kojomis ir maišoma su purvu. Kas įžiebė 
tokią neapykantą rusams? Paprastas Esti
jos gyventojas. Latvijos pilietis, paprastas 
lietuvių darbininkas? Ne, lai fašistai verslo 
rateliuose, parlamente, vyriausybėje”, - 
rašoma pranešime.

Šia akcija jau susirūpino Rusijos ge
neralinė prokuratūra. Jos valdyba Uralo 
apygardoje nurodė Sverdlovsko srities 
prokurorui Jurijui Ponomariovui nedel
siant ištirti informaciją apie Jekaterinbur
ge platinamus raginimus, nukreiptus prieš 
Baltijos valstybių atstovus Rusijoje. Pra
nešama, jog prokuroras jau ėmėsi tyrimo.

Lietuvos ambasados Maskvoje atstovas 
patvirtino, kad prieš Baltijos šalis nukreip
tų akcijų jau būta įvairiuose Rusijos re
gionuose. Apie jas mūsų diplomatai už
simena per susitikimus su Rusijos parei
gūnais. “Tačiau suprantamo, kad negalime 
nieko pakeisti”, - teigė jis. Vis dėlto, pasak 
jo, Rusijoje dirbantys mūsų verslininkai 
jokių suvaržymų nejaučia. Čia labai verti
nami lietuviški maisto gaminiai. Be to, be 
lietuviškų maisto produktų Jekaterinbur
go parduotuvės būtų sunkiai įsivaizduo
jamos. Investiciniai projektai, kuriuose 
dalyvauja lietuviai, taip pat labai reikalin
gi šiam Rusijos miestui. □ 

gina kreipėsi į policiją ir padėjo susekti nu
sikaltėlius. Latvė inteneto reklamose buvo 
pristatoma kaip Europos angelas ir buvo 
parduodama už ne mažiau kaip 150 svarų 
(375 Australijos dolerių arba 750 litų).

Teismas nustatė, kad nusikaltėlių gau
ja kontroliavo prostitucijos tinklą, siekda
ma iš to gauti naudos. Surinkti duomenys 
rodo, jog merginos kasdien jiems uždirb
davo 5,000 svarų (maždaug 12,500 austrai, 
dol.). Anot teisėjo, tai buvo puikiai organi
zuoto irpelningo prostitucijos tinklo byla.

Didžiausią laisvės atėmimo bausmę iš 
visų gaujos narių gavusiam lietuviui yra 22- 
eji, kitam - 24-eri. Abu jie gyvena Londo
ne. Dar du gaujai priklausę lietuviai - 24 ir 
32 metų - turėtų būti nuteisti vėliau. □
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Bendruomenės baruose
Opera apie lietuvį

Tik penkiolika mėnesių ir ... įvyks!

Algimantas Taškūnas

Australų kompozitorius Constantine 
Koukias dabar rašo naujų operų vardu 
“Olegas”, 'lai - naujas muzikos kūrinys 
apie Olegą Truchanų- jauną lietuvį ateivį, 
kuris pragarsėjo kaip meniškas gamtos 
fotografas ir laukinių Tasmanijos dalių 
tyrinėtojas. Those neištirtuose miškuose 
1972 metais jis tragiškai ir žuvo.

Kompozitorius Koukias sako: “Aš jau 
seniai norėjau sukurti operų, kurioje atsi
spindėtų mūsų ypač savita Tasmanija. 
Olego Truchano istorija tam tinka idealiai. 
Jo gyvenime buvo liek įvykių irdramatiš- 
kų atsitikimų, kad viskas lengvai derinasi 
prie teatro scenos.

Operos žodžių (libretto) autorė Natasha 
Ciea pašventė daug laiko šios operos 
pasiruošimams. Ji plačiai apklausinėjo 
Olego draugus ir šeimų.

“Kaip džiugu rašyti veikalų”, - sakė 
Natasha Ciea, “kai keturi iš svarbiausių 
penkių veikėjų dar yra gyvi šiandien ir iš 
jų galima surinkti žinias tiesiogiai. Tai ne 
taip, kaip kituose veikaluose, kur auto
riui tenka remtis istoriniais dokumentais 
ar liudijimais. Aš noriu ypatingai padėko
ti Olego našlei Melva Tntchanas. Ji ne
paprastai nešykštėjo man laiko ir minčių."

Kompozitorius Constantine Koukias 
pernai nuskrido j I Jeluvų, aplankė sostine 
Vilnių ir nufilmavo Olego gimtinę (Šiau
lius) bei apylinkes.

Šio mėnesio (rugsėjo) 27 diena, 8 
valandų vakaro Hobart’c, Playhouse 
Theatre, Bathurst Street, bus pirmų kartų 
parodytos ištraukos iš šios “Olego” operos, 
drauge su kitu eksperimentiniu vaidinimu 
(“As if electronically controlled”). Pasta
rasis yra atskiras pastatymas ir su “Olegu” 
neturi nieko bendra.

“Olego” operos ištraukos (su tuo pačiu 
priedu) bus vėl pakartotas tame pačiame 
Hobart’o Playhouse teatre, sekantį vakarų, 
rugsėjo 28 dienų, 8 valanda vakaro.

Įėjimo bilietai kainuoja $27.50. Pen
sininkams ir mokiniams - nuolaida $21.50.

“Talka” kelia indėlių procentus
Finansiniams 2006-2007 metams pasi

baigus, suvedusi pajamų, išlaidų ir pelno 
sųskaitas, “Talkos” Valdyba nutarė kelti 
terminuotų indėlių procentus.

“Praėjusieji melai buvo sėkmingi, mū
sų kapitalas ir aktyvai stovi ant tvirto pa
grindo, o pelnas ne tik pasiekė, bet ir

Melhouriio “Talkos” Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Viva Alekna ir Dana Campbell. 
Antroje eilėje iš kairės: Audrius Balbata (pirmininkas), Raimondas Samsonas ir 
Raimondas Muccnickas.

Olegas Truchanas.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto 
telefonu ISO Box Office 1800 001 190. 
arba pirkti prie įėjimo.

Šitame pirmame supažindinime su 
“Olego” opera bus tik trys ištraukos iš pil
no veikalo. Pirmoji ištrauka rodys Lietuvą 
prieš pat Antrojo pasaulinio karo pradžių 
ir kaip Olegas - buriuotojas - ruošėsi 
Olimpiniams Žaidimams.

Sekanti ištrauka bus iš operos antro 
veiksmo, vaizduojanti Olegų Australijoje, 
dirbantį cinko fabrike. Toliau bus legen
diniai vaizdai, Olego įkvėpti bandant 
išgelbėti Peddcr ežerą.

Operos pradžioje Koukias naudojo 
lietuvių liaudies dainas. Toliau jis skoli
nosi iš Sibelius ir Delius, nes Olegas ypač 
mėgo tuos kompozitorius.

Kas nori daugiau sužinoti apie abu čia 
aprašytus spektaklius arba bendrai apie 
“Olego” operų, gali kreiptis į Marianne 
Pisher. II IOS Music Theatre & Opera.

Jos elektroninis adresas yra:
inlb@ihosopcra.com

prašoko numatytą biudžetų.” - pareiškė 
Valdybos pirmininkas Audrius Balbata. 
“Esamoji finansinė padėtis dabar mums 
leidžia savo indėlininkams, o ypač pen
sininkams mokėti daugiau palūkanų už jų 
“Talkoje” laikomas santaupas”.

Terminuotų indėlių sųskaitas “ laikoje”

Kas? Nagi Lietuvių Dienos Sydnėjuje! 
O, tai dar daug laiko! Visai nedaug tiems, 
kurie tas Dienas rengia, ruošia, planuoja, 
posėdžiauja! Kad to laiko nedaug, galvoja 
ir Sydnejaus tautodailės draugija “Ratelis” 
su energingąja pirmininke Martina Reis- 
giene, kuri sukvietė nares pirmajam po
sėdžiui aptarti, ką. kaip, kuo pasirodys 
Tautodailės skyrius Lietuvių Dienose.

Taigi, rugsėjo 12 dienų gražiajame 
“Dainavos” klube posėdžiavo būrys “Ra
telio” narių, aptardamos dalyvavimo Lie
tuvių Dienose reikalus. “Ratelio” narės 
atnešė daugybę labai gražių ir įdomių 
savo darbų pavyzdžių, kurie puoš ir tur
tins tautodailės parodą Lietuvių Dienose. 
Ir ko čia nebuvo! Tikra paroda prieš pa
rodų! Juostos - siauros, plačios, juostų 
takeliai; austos, megztos lovatiesės; dai
lūs megztiniai drabužėliai kūdikiams; ke
puraitės, net margi puodkiliai. kad. kaip 
jų vardas sako, virėja pakeltų puodą pirš
tų nenudegusi. Akis traukė rankų darbo 
atvirukai švenčių sveikinimams, šiaudi
nukai ir verbos, kabliuku nertos, lengvos 
lyg voratinkliai servetėlės, staltiesėlės ir 
net iš popieriaus lapo gudriai sulankstytos 
dėžutės - konkurencija japonų origami?

Pirmininkė Martina - įgudusi audėja - 
įdomiai paaiškino audimo įrankių įman
trybes: nytis ir šeivas, apmatus, ataudus ir 
parodė pavyzdžius apie keturnyčius, aš- 
tuonyčius audinius. Ji taip pat papasakojo, 
kad viena jos pažįstama australe audėja 
esanti labai susidomėjusi lietuvių audi
niais.

Šiame gausiame “Ratelio” moterų ra- 

Tautodailininkių “Ratelis” jau ruošiasi Australijos Lietuvių Dienoms.
Abi nuotraukos Marguerites Rotcaitės.

galima atidaryti pradedant nuo penkti) 
šimtų dolerių, Thi yra labai palankios 
sųlygos uždirbti aukštesnius, garantuotus 
procentus nariams, turintiems kad ir ne
dideles santaupas.

Didieji Australijos bankai paprastai 
reikalauja turėti bent penkis tūkstančius 
dolerių kad atidaryti terminuotų indėlių 
sųskaitas. ir jų procentai dažnai priklauso 
nuo sąskaitoje esančios sumos. “Talka” 
moka vienodai visiems: ar sąskaitoje būtų 
penki šimtai, ar penki šimtai tūkstančių 
dolerių.

Nuo šių metų spalio 1 dienos metinės 
sąskaitos uždirbs 6.5%. Už šešių mėnesių 
sąskaitas bus mokami 6.0% ir 5.5% už 
trijų mėnesių sąskaitas. Reikalui esant, 
pinigus visada galima išsiimti dar termi

“Ratelio” narės Nijolė Jankutė-Užubalicnė 
(kairėje) ir Aleksandra Vingienė.

tely dalyvavo ir du vyrai: Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos pirmininkas Teodoras 
Rotcas ir Pranas Zubrickas. Jis “atvažia
vo” su žaviu vežimėliu: ratai vario ratlan
kiais kaustyti, drangos nulakuotos! Trūko 
tik miniatiūrinio juodbėrio ir būtų gali
ma važiuot kaip toje dainoje: “su Kalėda 
per jovaro tiltą”!

Šit) minčių, idėjų pasidalinimo ir pui
kių rankdarbių parodymo, pasižiūrėjimo 
posėdis - tai sėkminga dar ilgos darbingų 
posėdžių eilės pradžia. Meniškųjų Sydnė
jaus moterį) “Ratelis” dūzgia pradėdamas 
smarkiai suktis! Sėkmės! Australijos Lie
tuvių Dienos ne už kalnų, o tik... už 15-kos 
mėnesių! NJU

P.S. Sekantis “Ratelio” posėdis įvyks 
spalio 10 dienų.

nui nesibaigus, tačiau už išimtų sumą yra 
mokama 0.5%. “Talka” neima jokių mo
kesčių už sąskaitų operavimų ar už kitus 
“Talkos” patarnavimus, kaip pavyzdžiui, 
čekių išrašymus ar lėšų pervedimus, ar 
priėmimus elektroniniu būdu (EFT). Pen
sijos iš Centrelink, iš Commsuper ar iš ki
tų pensijų fondų priimamos j “Talkos” narių 
sųskaitas be mokesčių. Už paskolų išdavi
mą “Talka” taip pat neima jokių mokesčių.

Pilna finansinių metų veiklos apyskai
ta bus pristatyta “Talkos” metiniame narių 
susirinkime, kuris įvyks spalio 27 dieną 
Lietuvių Namuose, Melbourne.

Adelaidės ir Sydnėjaus “Talkos” na
riams informaciniai susirinkimai bus ren
giami lapkričio mėnesį. Tikslios datos bus 
paskelbtos vėliau. V. A.

Padėka
Sveikiname Tamarą ir Vytautų Pošiūnus, atšventusius savo vedybinio 

gyvenimo 60-ties metų sukaktį. Nuoširdžiai dėkojame visiems jų artimiesiems ta 
proga parėmusiems “Mūsų Pastogę” $270 auka.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija
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Į Lietuviai pasaulyje Į

Policijos attache prisimena Ispaniją
Per pastarąjį dešimtmetį ieškodami geresnio atlyginimo keliolika, gal kelios dešimtys 

tūkstančių lietuvių bei lietuvaičių išvyko į Ispaniją. Tarp jų atsirado tokių, kurie "pasižymėjo ” 
vietinės policijos sąrašuose. Net prisireikė į Ispaniją pasiųsti Lietuvos policijos atstovą - 
attache, kuriuo kelis metus buvo Eugenijus Ušinskas. Kadencijos baigimo 
ir Lietuvon sugrįžimo proga su juo kalbėjosi “Lietuvos žinių ” žurnalistė l/ytenė 
Stašaitytė. Spausdiname pokalbio ištraukas. Red.

- Minėjote, kad buvo laikas, kai nusi
kaltėliai lietuviai kėlė galvas. Kas atsi
tiko? Kodėl jie aprimo?

- Nuo 2004 metų gegužės, kai lietuviai 
be apribojimų gali dirbti Ispanijoje, padė
tis pasikeitė. Mūsiškiai nebetampa kitų ir 
savų reketo aukomis. Legalaus darbo gali
mybės atvėrė kelius užsiimti ne vien juo
du darbu - skinti apelsinus ir pomidorus. 
Žmonės kuria savo įmones, atidaro kavi
nes. Galiu pasakyti, kad yra gerasis lietu
vių įvaizdis, artimesnis statybininkui. Ne
kantrūs ispanai vertina lietuvių kruopš
tumą. Štai vieno Almerijos provincijos 
miestelio centrinėje aikštėje fontaną iš 
marmuro pastatė lietuvių įmonė. Taip pat 
svarbus jungtinis lietuvių ir ispanų polici
jos įdirbis. Pavyzdžiui, anksčiau lietuviai 
garsėjo platindami padirbtus euras. Bet 
viskas aprimo atradus ten ir Lietuvoje 
didelius pinigų spausdinimo fabrikus.

- Kokie vyrauja nusikaltimai, kuriuos 
Įvykdo mūsų piliečiai?

-Tortiniai nusikaltimai. Mūsiškiai pasi
žymi automobilių vagystėmis, kur reikia 
turėti galvą ant pečių. Prieš 2 metus buvo 
išaiškinta tokia kauniečių gauja. Įgijusi pa
tirties Vokietijoje, ėmė vogti vilkikus Va- 
lencijos regione. Susikūrė struktūrą, tu
rėjo kur atvaryti mašinas perdirbti. Spe- 
cialistaikeisdavo numerius, perdažydavo, 
perdarydavo. Toliau didžiulės mašinos ke
liavo į Rusiją. Neniekinu marokiečių, bet 
nusikaltimų statistika rodo, kad tokie nu
sikaltimai jiems neįkandami. Mūsiškiai 
išmokę iš kitų gana sėkmingai darbavosi 
elektroninių nusikaltimų srityje, sugebė
davo pavogti bankų kortelių duomenis ir 
tuštintisąskaitas.

- O narkotikų verslas?
- Šioje srityje lietuviai veikia įsijungę į 

bendrą sistemą. Iš marokiečių nupirktas 
hašišas keliauja per Europą. Lietuvoje rin
ka nėra tokia didelė, tad dažniausiai siun
tiniai keliauja toliau. Kita lietuvių veiklos 
sritis - heroino ir kokaino gabenimas iš 
Pietų Amerikos. Madrido tarptautinis oro 
uostas yra pagrindiniai Lotynų Amerikos 
vartai į Europą. Tame oro uoste su siunti
niais beveik kas mėnesį įkliūva po vieną 
du lietuvius. Neseniai vieną moterį, berods, 
tauragiškę, sulaikė. Vyksta tyrimas, bando 
vargšė naiviai išsisukti. Yra ir atgalinis 
ryšys, kai iš Lietuvos fabrikėlių atkeliauja 
sintetiniai narkotikai, bet apie tai plačiau 
kalbėti negaliu.

Lietuvaitė Europarlamento poste
(ELTA). Prieš kelias 

dienas darbą pradėjo nau
joji Europos Parlamento 
(EP) Informacijos biuro 
vadovė Lietuvoje Daiva 

ik Jakaitė (žiūr. nuotr. deši
nėje). Iki šiol dirbusi Už
sienio reikalų ministerijoje 
ji tapo ketvirtąja lietuvaite, 
konkurso būdu užėmusia 
vadovaujančias pareigas ES 
institucijose.

Daina Jakaitė jau 10 metų dirba Eu
ropos integracijos srityje: ji buvo vedėja 
skyriaus, atsakingo už Lietuvos pasiren
gimo narystei ES proceso koordinavimą 
bei kuravo Lietuvos derybas su Europos 
Sąjunga teisingumo ir vidaus reikalų sri-
---------------------------------------------------------Lietuvoje.
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- Kokių kreipimųsi sulaukiate iš 
Lietuvos dėl esančiųjų Ispanijoje?

- Įvairiausių. Esame dešimtis Lietuvoje 
ieškomų nusikaltėlių parvežę su antran
kiais. Vienas žymiausių laimikių - “Tul- 
pinių” gaujos narys Darius Blinkevičius. 
Vis dar ieškoma čia besislapstančių 
lietuvių. Yra ir labai skambių vardų, bet 
negaliu jų atskleisti. Esu prailginta Lietu
vos policijos ranka. Dažnai sulaukiu tie
sioginių skambučių iš kolegų Lietuvoje. 
Buvo nemažai atvejų, kai reikėjo veikti 
nedelsiant, o per centrines įstaigas, for
maliaisiais keliais viskas būtų per daug 
užsitęsę. Vasaros pradžioje teko pagelbėti 
Panevėžio miesto policijos komisariatui. 
Jis sulaukė panevėžietės kreipimosi, kad 
Valencijoje pagrobta jos dukra, už išlais
vinimą pagrobėjai lietuviai reikalauja 
išpirkos. Ispanai buvo geranoriški ir per 
dvi dienas išaiškinome įtariamuosius, 
suradome dukrą. Vėliau paaiškėjo, kad 
dukra veikė išvien su pagrobėjais, siekė 
išsunkti pinigėlius iš motinos ir kitų gi
minaičių.

- Dėl kokių tarpusavio konfliktų į 
policijos akiratį patenka mūsų tautiečiai?

- Smurtas šeimoje. Tiesa, ir patys 
ispanai būdami karšto būdo dažnai 
paleidžia kumščius į darbą. Ispanijoje 
nutarta su tuo kovoti. Dabar dažnai 
pritaikomas nutolinimas nuo antrosios 
pusės. Teisėjas gali smurtautojui paskirti 
draudimą kurį laiką prisiartinti prie 
sutuoktinės ar sugyventinės. Jei pažeidi 
tą 500 metrų ribą, keliauji porai parų į 
kalėjimą. Lietuviai irgi pakliūva į tokias 
situacijas. Kartais tragedijos pavirsta far
su. Moterys iš pradžių pasiskundžia, o 
paskui skuba pas mus verkdamos, kad 
vyras atsidūrė už grotų, nors ji jau ir lei
džia jam prisiartinti

- Kaip mūsiškiai vertina kitokį 
gyvenimo būdą?

- Lietuvaitės susižavi. Dažnai girdžiu, 
kad ispanai geriausi, jų kalba gražiausia, jei 
Homeras būtų gyvas, tik ta kalba būtų rašęs.

- Negaila bus palikti Ispanijos?
- Kad jau Lietuvos man ilgu. Esu skai

tęs žymių diplomatų atsiminimų, kur bū
davo pabrėžiama, kad 5 metai yra riba, 
kiek galima būti svečioje šalyje. Jei užsi
būni ilgiau, pradedi jau dirbti tai šaliai, o 
ne tėvynei. Ispanija - unikali šalis, bet 
niekada nesakysiu, kad jai priklausau, ar 
kad neįdomūs mankitikraštai □ 

tyje. Vėliau ji perėjo į Už
sienio reikalų ministerijos 
Europos Sąjungos departa
mentą ir laikinai dirbo Eu
ropos Parlamente.

Europos Parlamentas tu
ri nuolatines atstovybes - 
informacijos biurus - visose 
ES valstybėse narėse, o nuo 
2004 metų ir Lietuvoje.

Pagrindinė EP Informa
cijos biuro užduotis - in-

formuoti Lietuvos žmones ir žiniasklaidą 
apie vienintelės tiesiogiai renkamos ES 
institucijos - Europos Parlamento - 
priimamus sprendimus ir veiklą. Infor
macijos biuras taip pat informuoja Euro
pos Parlamentą apie procesus bei įvykius

□

Lietuvis - JAV karo laivyno attache

Naujuoju JAV karo laivyno attache Lietuvoje buvo paskirtas lietuvių kilmės Tomas Alks
ninis. Jo tėvai - pokario pabėgėliai, “dipukai”. Nuotraukoje iš kairės: JAV ambasadorius 
Lietuvai John Cloud, Tomo žmona Beverly, attache Tomas Alksninis ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos sekretorius R. Norkus.

Lietuva europiečiams - nepažįstama šalis
(ELTA). Didžiausia problema kuriant 

Lietuvos įvaizdį yra šalies nežinomumas. 
Apklausos rodo, kad Lietuvos visiškai 
nepažįsta per 40% europiečių, o apie vals
tybę žinantys užsienio gyventojai skeptiš
kai vertina politinį stabilumą, korupcijos 
lygį, modernumą ir patrauklumą investici
joms. Šie duomenys buvo pristatyti per ne
seniai vykusį seminarą, kuriame buvo disku
tuojama apie Lietuvos įvaizdžio kūrimą.

Tyrimai rodo, kad svarbius valstybės 
gyvenimo aspektus kritiškai vertina ir 
Lietuvos gyventojai. Nors net 72% apklaus
tųjų didžiuojasi būdami Lietuvos pilie
čiais, tačiau dauguma nesutinka, kad Lie
tuva yra moderni šalis, kad jos ekonomi
ka vystosi sparčiai, kad ji yra patraukli 
investicijoms, politiškai stabili, kad šalyje 
mažaikorupcijos.

Pasak seminare kalbėjusios “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 2009” vykdo
mosios direktorės Dalios Bankauskaitės, 
tokias nuotaikas lemia tai, kad nėra vien
tisos ir koordinuotos informavimo apie 
valstybę politikos. Jos įsitikinimu, formuo

Derėtis su Rusija labai sunku
(ELTA). Užsienio reikalų ministro Pet

ro Vaitiekūno teigimu, Lietuvos diploma
tai neišsižada tikslo sėsti su Rusija prie 
derybų stalo dėl okupacinės žalos atly
ginimo, tačiau neturi galimybių priversti 
Rusiją tai padaryti. “Diplomatai, kaip ir 
Seimo nariai, yra suinteresuoti žalos at
lyginimu. Tačiau priversti Rusiją daryti tai, 
koji nenori, šiandien praktiškai nematome 
galimybių”, - pažymėjo ministras atsaky
damas į Seimo narių klausimus dėl SSRS 
okupacinės žalos atlyginimo. Rusija, pasak 
ministro, atmetė ir iki šiol griežtai atmeta 
siūlymus derėtis dėl šio klausimo ir įtrauk
ti jį į dvišalių santykių darbotvarkę. Dery
bos šiuo metu nevyksta, o prievarta jų ini
cijuoti neįmanoma.

“Užsienio reikalų ministerija mėgino 
keisti derybų taktiką, ir minėtos Lietuvos 
ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos dar
bo grupėse ir kituose dvišaliuose Lietuvos 
ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų pa
reigūnų susitikimuose kelti konkrečius 
Rusijos įsiskolinimo Lietuvai klausimus - 
indėlių, laikytų buvusiame “Vnešekonom- 
bank” Lietuvos skyriuje grąžinimo fizi
niams asmenims, Lietuvos prieškario am
basadų Romoje ir Paryžiuje pastatų ir kitus. 
Tačiau kol kas nepasiekta laukiamų rezul
tatų”, - sakė ministras P. Vaitiekūnas. •

Užsienio reikalų ministro teigimu, de
rybų proceso viešinimas daro žalą Lietuvos 

jant Lietuvos įvaizdį didžiausią dėmesį 
reikėtų skirti Lietuvos žmonių pasieki
mams. “Lietuvos žmonės yra daug pasie
kę ir gali pelnytai tuo didžiuotis, bet pa
saulis to nežino”, - sakė ji.

Vykdant Lietuvos įvaizdžio formavimo 
strategiją, pernai 24 Europos Sąjungos (ES) 
šalyse, Kaliningrado srityje ir Baltarusi
joje buvo atliktas reprezentatyvus tyrimas, 
kurio tikslas buvo nustatyti, kaip ES ir 
kaimyninių šabų gyventojai vertina Lietu
vą bei įvairius Lietuvos įvaizdžio kompo
nentus.

Apklausa atskleidė, kad apie Lietuvą 
europiečiai žino gana mažai. Net 42% 
apklaustųjų dėl informacijos trūkumo ne
galėjo atsakyti j klausimą, kaip jie vertina 
Lietuvą. Penkiose didžiausiose ES šalyse 
tokių buvo net 56%. Taip pat paaiškėjo, kad 
apie Lietuvą žinantys užsieniečiai abejoja, 
ar Lietuva yra politiškai stabili, patraukli 
investicijoms šalis. Be to, tiek kaimyninė
se šalyse, tiek Vakarų Europoje žmonių, 
manančių, kad Lietuvoje mažai korupcijos, 
yra mažuma. □ 

interesams ir neatitinka tarptautinės dip
lomatijos praktikos. Vidaus politinis spau
dimas Lietuvos diplomatams taip pat nepa
dės pasiekti norimo tikslo. “Dažnai karto
jam, kad detybos - tai šokis dviem, bet pa
mirštama, kad kviesti partnerį privalome 
mandagiai”, - sakė P. Vaitiekūnas. Anot jo, 
derybos dėl žalos atlyginimo - daugiau 
moralinis, o ne pinigų sumos klausimas.

Pasak P.Vaitiekūno, tokios priemonės, 
kaip aktyvesnis kitų valdžios institucijų 
įsitraukimas ir susitelkimas visomis teisi
nėmis priemonėmis siekiant atlyginti ža
lą, taip pat paskatintų Rusiją atsiliepti į 
siūlymus spręsti žalos atlyginimo klausi
mą konstruktyviomis derybomis ir labiau 
atkreiptų tarptautinės bendruomenės dė
mesį į šią problemą. “Savo tikslo galime 
pasiekti nežemindami Rusijos orumo, ne
sikalbėdami ultimatumo kalba, - pabrėžė 
ministras. - Prielaidos sėkmei atsiranda ne 
už Rusijos ribų, o pačioje Rusijoje”.

SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lie
tuvai klausimas buvo keliamas 2001 m sau
sio 20 d. Nidoje ir 2001 m. kovo 22 d. Mas
kvoje vykusiuose tarpvyriausybinės Lietu
vos ir Rusijos komisijos posėdžiuose. Siū
lyta šį klausimą įtraukti į komisijos posė
džių darbotvarkę. Dar kartą Lietuvos užsn. 
reik, ministras iškėlė šį klausimą pirmojo 
susitikimo su Rusijos užsn. reik, ministru 
Sergej Lavrov metu 2006 m. lapkritį. □
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Bendruomenės baruose___________
Dar šis tas 60-metį užbaigiant Australijoje

Isolda Poželaitė-Davis AM
Šių metų lapkričio 28 d. sueina 60 me

tų, kaip mes - pokario politiniai tremti
niai, o kad neužgauti savo alijanto Sovietų 
Sąjungos, Vakarų Europos valstybės ir JAV 
mus pavadino DP (Displaced Persons - 
atseit išvietintais), atvykome i Australiją. 
Pirmasis laivas, kuris atvežė 843 lietu
vius, latvius, estus iš Vokietijos DP stovyk
lų j Fremantle buvo “Gen. Stuart 
Heinzelman”. Tuo metu Australijoje buvo 
leiboriečių valdžia (Labor) ir emigracijos 
ministras buvo Arthur A. Calwell. Jį lie
tuviai Vadino “kalveliu.” Taigi jis ir parašė 
mums - politiniams tremtiniams svei
kinimo telegramą. Toliau telegramos 
tekstas:

“Commonwealth of Australia 
Commonwealth Immigration 

Department Canberra, 
28th November, 1947.

TO NEW AUSTRALIANS 
ARRIVING ON THE

S.S. “General Stuart Heinzelman”
Dear Sir or Madam,
On behalf of the Government and the 

people of Australia, I extend to you a very 
warm welcome to your new homeland, 
Australia: You will find in this country the 
freedom of life which has been denied to 
youforyears, and I amsure you will settle 
down happily in our midst and become 
thoroughly Australian in your outlook.

Arrangements have been made for you 
to be accommodated in Perth for a few days 
until you leave Fremantle on the 2nd 
December by H.M.A.S. “Kanimbla” for 
Melbourne.

On arrival in Melbourne, special trains 
will be waiting to convey you to the 
Commonwealth Department oflmmigration 
Reception and Training Centre at 
Bonegilla near Wodonga, Victoria. This 
Centre has been specially established for 
your accommodation before passing out into 
employment, and there you will l>e given a 
short course of training in the English

Užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo galimybių įvairovė ir raida

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Trijų dienų seminaras tema “Užsienio 
lietuvių ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo galimybių įvairovė ir raida” įvy
ko Pedagogų profesinės raidos centre, 
Vilniuje, 2007 m. birželio 27-29 dieno
mis. Seminaro dalyvės atvyko iš 17 kraš
tų: Airijos, Argentinos. Australijos (aš at
stovavau ALB), Baltarusijos, Belgijos, Didž. 
Britanijos, Ispanijos, Japonijos, JAV, Ka
nados, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, 
Olandijos, Prancūzijos, Rusijos ir Švedijos.

Seminarą suorganizavo ir finansavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas (TMID). Atidaryme dalyvavo 
TMID gcn. direktorius Antanas Petraus
kas. Savo įvadiname žodyje direktorius 
paaiškino, kad šiuo metu TMID priorite
tas pirmiausiai yra lituanistinis švietimas, 
po to seka kultūros reikalai, įskaitant LR 
valstybės pristatymą užsienyje. Šiais me
tais buvo įkurtas naujas švietimo poskyris 
su vadove Daiva Žemguliene, kuri pri
statė programą. Seminaro dalyvius taip 
pat pasveikino LR Prezidento patarėja 
Vaiva Vėbraitė.

TMID gcn. direktoriaus pavaduotoja 
Vida Bagdonavičienė pristatė TMID veik
los apžvalgą. Ji pranešė, kad gegužės 26 d.
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language and informed generally on various 
aspects of the Australian way of life.

The Commonwealth Government 
Employment Service will arrange for your 
employment with suitable employers, and 
until you leave the Reception and Training 
Centre at Bonegilla, your needs will be 
attended to by officers of the Department 
oflmmigration.

You are the first party of displaced 
persons from Europe to arrive in Australia, 
and as such, the eyes of our people will be 
upon you. I know that you will not fail us 
and we will not fail you.

Your future in this great country lies very 
largely in your own hands, and 1 hope that 
it will be a very happy and prosperous one 
for you.

Yours sincerely,
Ar thur A Calwell
Minister for Immigration.”
Turbūt niekad nepamiršiu šito minis

tro pasveikinimo. To New Australians... 
Taigi jau iš pirmųjų žodžių mes atskiria
me. Mes ne “fair dinkum Australians.” 
Mes tik New Australians. Juodo darbo 
jėga. Ministras žinojo, kad atsivežė darbo 
jėgos. O aš vis galvojau, kad tai būtų nau
dinga Australijai, jei ji sudarytų sąlygas 
šitiems New Australians dar ir baigti moks
lą australų universitetuose ir kelti krašto 
intelektualinį pajėgumą. Ne. Jau antrame 
paragrafe ministras tikisi, kad mes tapsi
me “thoroughly Australian in your 
outlook”. Atseit, pamir šk savo kraštą, savo 
šaknis ir skubėk prisitaikyti prie austra
lų, kurių kultūra, bendrai kalbant, buvo 
žemesnio lygio, negu mūsų europietiškoji 
ir savojo krašto kultūra. Ar politiniai 
tremtiniai veržėsi dalyvauti arklių ir šunų 
lenktynėse? Dalyvauti in the pub taip 
vadinamose alaus swill hours? Lošti “l\vo 
Up”? Ar mums Anglijos karalienė buvo 
valstybės simbolis ir artima? Aišku, buvo 
vienas kitas lietuvis, kuriam patiko azar
tiniai lošimai, alus ir kurie mėgdavo kiek 
per daug išgerti. Betgi karalienė tikrai 
nebuvo artimas simbolis jiems. Lietuvoje 

įsisteigė nauja LB Čekijoje. Pagyrė, kad 
Kanados LB turi gerų vadovėlių apie tau
tiškumą ir Lietuvos istoriją.

Pateiksiu šiek tiek žinių apie kelias 
lietuvių bendruomenes, kurių atstovai 
dalyvavo seminare. Iš 27 seminare buvu
sių dalyvių, gal penkios buvo gimusios už 
Lietuvos ribų. Daugiausia dalyvavo naujo
sios emigracijos atovės, norinčios, kad jų 
vaikai išlaikytų lietuvių kalbą. Tai labai 
teigiamas dalykas.

Argentinos LB atstovė Jesica Adriana 
Repšys gyvena Rosario mieste. Šiais me
tais Jesica studijuoja lietuvių kalbų Vil
niaus Universitete. Grįžus į Rosario ji žada 
pradėti lietuvišką mokyklėlę. Jesica yra 
aktorė ir muzikantė (gitariste).

Prancūzijoje, Paryžiuje, veikia LB mo
kyklėlė “Genys”. Tėvai atveža vaikus iš 
įvairių Prancūzijos vietovių vieną kartą į 
mėnesį. Pamoka trunka apie 40 minučių 
ir susideda iš gamtos, Lietuvos geografijos 
ir muzikos pamokėlių. Norima kuo dau
giau atlikti per tą trumpą laiką. Mokytoja 
Daiva Goux-Gailytė gyvena 60 km nuo 
Paryžiaus irvažiuoja į pamokas traukiniu. 
Yra 15 vaikų nuo 5 iki 12 metu, iš kurių 7 
pastoviai atvyksta. “Zuikučių”yra 4 vaikai, 
iš kurii) 2 pastoviai atvyksta. Mokyklėlei 
trūksta patalpų.

Japonijoje yra apie 200 lietuvių. 

gi gyvenome demokratiniame krašte, kol 
mūsų neužgrobė sovietų Rusija ir nacių 
Vokietija.

Su kuo mes galėjome ir turėjome ben
drauti Australijoje? Retai pasitaikydavo 
kultūringas, išsilavinęs australas, kuris su 
mumis užmegzdavo ryšį. Kodėl? Todėl 
kad mūsų darbo - dviejų metų privalo
mojo kontrakto darbe nesimaišydavo 
australai inteligentai. Pvz. mane paskyrė 
valyti tualetus ir dušus. Jei nebūčiau 
“subuntavojusi”, tai gal vieton šešių sa
vaičių valytojos darbo, būčiau išdirbusi 
dvejus metus. Tai kiek pasikeitė, kai 
pradėjom studijuoti universitetuose ir prie 
turėtų diplomų dar įsigyti ir australiš
kųjų. Nežinau, kaip buvo su mūsų meni
ninkais. Ar jais didžiavosi australai? Aiš
ku, menininkui sunku prasiskverbti į me
no kritikų akiratį, kai penkias dienas 
kerti nendres, ar dirbi geležinkeliuose prie 
sunkiųjų darbų, ar dažai namus. Žinau tik. 
kad Grafikų Draugiją įkūrė su kitais lie
tuvis dailininkas ir grafikas Henrikas 
Šalkauskas. Iki to laiko gi nebuvo Austra
lijoje paplitusi grafika, kai tuo tarpu ir 
Europoje ir Lietuvoje jau turėjome stiprių 
grafikų. Prisiminkime tik Paulių Augį, VK. 
Jonyną, R. Viesulą ir kitus nepriklauso
mybės laikų grafikus.

Taigi, patyrėme nemažai ksenofobijos, 
nors ir asmeniškai, kaip turbūt ir kiti 
tautiečiai, susilaukėme ir užuojautos ir 
paguodos žodžių iš vietinių gyventojų. 
Beje ir mūsų vaikams teko pajusti tos 
ksenofobijos. Jų lietuviškus vardus ir 
pavardes mokytojai, ne visi aišku, labai 
iškraipydavo. Labiausiai turbūt nukentėjo 
vaikai, kurių pavardės baigėsi galūne, 
avičius, cvičius, ovičius. Gal privačiose 
mokyklose ir gimnazijose - koledžuose 
buvo kitaip. Kalbu iš Public School paty
rimo, kur išmokytojavau 36-rius metus.

Kitas A.A. Calwell pasisakymas ste
binantis: ‘The Commonwealth Government 
Employment Service will arrange for your 
employment with suitable employers...”

Nors abejoju (bet ko neištyriau neno
riu tvirtinti), tačiau man atrodo, kad tur
būt retas tautietis ar tautietė gavo darbą 
pagal savo profesiją. Man ypač gaila buvo 
muzikų, chirurgų, dailininkų ir kitų pro
fesijų žmonės, kuriems pirštų jautrumas yra

Seminaro dalyvės.
Bendruomenė įsikūrė 2005 metais. Nuo 
šių metų balandžio mėnesio pradėjo veikti 
pirmoji mokyklėlė - “Tokijo lituanistinė 
mokykla” - su 3 vaikais ir mokytoja 
Giedre Oki. Dabar norima įsteigti vaikų 
darželį, nes yra 2 maži vaikučiai.

Ispanijoje jau metus veikia Valensijos 
ir Kasteljono lituanistinė mokykla “Gin
tarėlis”. Joje yra 32 vaikai, bet šeštadie
niais iki pietų būna tik apie’20 vaikų, nes 
nemažai tėvų dirba šeštadienio rytais. 
Vieni tėvai net 80 km veža savo vaikutį į 
mokyklą. Valensijoje mokyklėlė turi 
kompiuterius. Mokinama lietuvių kalba, 
etnokultūra ir yra įvairūs darbeliai. Mo
kytoja Gintarė Augustaitytė.

Paminėsiu tik vieną dalyvę iš JAV - 

didžiausia būtinybė profesiniame darbe. 
Porą tokių pažinojau pati.

Kai pradėjom teirautis apie galimybę 
vėl stoti universitetan ir įsigyti australiš
kus diplomus, tai Adelaidėje,, bažnyčių 
mieste, visi užsieniečiai studentai iš ne 
anglų-saksų kraštų, turėjo laikyti anglų 
kalbos egzaminą. Puikiai prisimenu jį. 
Nežinau kiek metų priskaitė pvz., baigu
sius medicinos fakultetą savame krašte ar 
Vokietijoje, bet žinau, kad kai kuriems 
būsimiems studentams reikėjo pradėti nuo 
pirmo kurso studijuoti. Na, ką gi pasitem
pėme, padejavome ir kibome į darbą.

Vyresniems, t.y. mūsų tėvų kartai 
Australijos valdžia jokiu būdu nenorėjo 
pripažinti jų buvusių profesijų. Turiu savo 
tėvo, prisiekusio advokato Vlado Požėlos, 
rašytus laiškus tų laikų liberalams. Iš 
1955m. Ministerio Harald Holt, kaip ir 
C.R. Cameron ir G. Edson, gavo atsaky
mus j prašymą. Iš H.Holt gavo atsakymą 
1955. gruodžio 6d.:

“Įrašyti buvusią profesiją į natūraliza
cijos pažymėjimą, nėra ministerijos oficia
li politinė linija.Per paskutinius kelerius 
metus ministerija yra gavusi panašius į jūsų 
prašymus. Ministras (Harold Holt) ap
svarstęs šį reikalą nutarė neduotipotvarkio 
ištaisyti jūsų natūralizacijos pažymėjimą.”

Visur kur buvo kreiptasi, gauti tie patys 
atsakymai. O trumpiausias buvo is Emig
racijos ministerijos direktoriaus G. Edson:

“The Department is not interested in 
your former occupation.”

“It is only interested in your 
occupational work record in Australia.”

Kadangi tėvelis tris dienas per savaitę 
dirbo kaip part-time groundsman and 
gardener “Presbyterian Girls’Collcge, Glen 
Osmond S.A.”. tai jam ir įrašė occupation 
“gardener”. O kitiems teko pasitenkinti 
“labourer” vyrams, o “domestic" mote
rims natūralizacijos dokumentuose, ne
bent tuo metu jiems buvo pasisekę pa
keisti darbą. Tačiau labiausiai mane stebi
no paskutinis kategoriškas ministro 
Arthur A.Calwell pasisakymas “Sveiki
nimo Laiške, būtent: “ ... the eyes of our 
people will be upon you. I know that you 
will not fail us and we will not fail you.”

Manau, kad tolesni komentarai ne
reikalingi. □ 

būtent Laurą Juknaitę-Grari. kuri moky
tojauja Šiaurės Karolinos lituanistinėje 
mokykloje. Laura vienintelė Š. Karolino
je, kuri turi pedagoginį išsilavinimą. Kai 
jos dukrai suėjo dveji, ji sutiko mokytojau
ti. Mokinasi 10 vaikų nuo 2 iki 5 metų ir 
pamokos trunka 2 valandas kas antrą 
šeštadienį. Atrodo vaikams patinka mo
kyklėlė, nes jie vis klausia tėvų, kada va
žiuos į lietuvišką mokyklą. Tėvai neperka 
knygų, tai pati mokytoja jas parūpina.

O iš Kanados Montrealio lituanistinės 
mokyklos dalyvavo Kanadoje gimusi Daina 
Jaugelis. Pamokos vyksta kas šeštadienį 
nuo 9 iki 12 valandos..

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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Sportas
Edvinas Krungolcas - 
pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės taurės 

čempionas
Beidžinge (Kinija) surengtose pasaulio 

šiuolaikinės penkiakovės taurės finali
nėse varžybose puikiai pasirodė I sietuvos 
sportininkai - Edvinas Krungolcas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) tapo nugalėtoju, o Andre
jus Zadneprovskis užėmė trečiąją vietą. 
Laimėjęs šias varžybas E.Krongolcas 
užsitikrino vietą 2008 metų Bcidžingo 
olimpinėse žaidynėse.

E.Krungolcas finale surinko 5788 
taškus ir aplenkė antroje vietoje Likusi 
vokietį Erich Walther (5748 tšk.).

A.Zadncprovskio sąskaitoje 5688 tšk.

Lietuviai šokėjai Lenkijoje pasirodė sėkmingai
Lenkijoje yykusių tarptautinių spor

tinių šokių varžybų “Polish Cup” klasikinių 
šokių programoje Kauno “Sūkurio” klubo 
šokėjai Donatas Vėželis ir Lina Chatke- 
vičiūtė (žiūr. nuotr. dešinėje) užėmė tre
čiąją vietą. Nugalėjo Vokietijos pora Bc- 
nadetto Ferruggia ir Claudia Koehler, 
antrąją vietą užėmė italai Federico Di Toro 
ir Genny Favero.

Kiti Lietuvos atstovai Valerijus ir Olga 
Osadčenko užėmė 21-ąją, Vytautas Dudė
nas ir Laura Liudžiūtė - 23-iąją vietas.

Varžybose dalyvavo 69 poros.
Čekijoje vykusių tarptautinių varžybų 

“Prague Open” klasikinių šokių progra
moje Edgaras Saldokas ir Giedrė Kuku- 
čionytė užėmė antrąją vietą.

Varžybose dalyvavo 71 pora.

Krepšininkų sutikimas ir pagerbimas Lietuvoje
Balti limuzinai, or

kestras, ąžuolo lapų 
vainikai, skanduotus 
„Lietuva“ ir „ačiū“, plaz
dančios vėliavos ir dau
giatūkstantinė minia ais
truolių. Taip Vilniuje su
likta į Lietuvą bronzos 
medalius parvežus! Lie
tuvos vyrų krepšinio 
rinktinė. Po komandos 
sutiktuvių sostinės cen
tre. šventė persikėlė į 
gatves - kaip po laimėtų 
rungtynių, žmonės su vė
liavomis sveikino vieni 
kitus, signalizavo automobilių garso sig
nalais. Sutiktus krepšininkus bandė svei
kinti politikai, tačiau jiems sunkiai sekėsi 
tai padaryti per sirgalių šūksnius ir švil
pimą.

„Mes už Lietuvą“, - j būrį sudėjusi ran
kas, sušuko komanda. Krepšininkai mi
niai padovanojo jiems užkabintus ąžuolo 
lapų vainikus. Bronzos medalininkai į 
dangų paleido specialiai jiems padarytas 
degančias žvaigždes su užrašytais vardais 
arba pravardėmis. Šarūnui Jasikcvičiui 
buvo per maža kartą skambėjusių „Trijų 
milijonų“, tad jų krepšininkas pareikalavo 
dar kartą. Skambant krepšininkų himnu 
tapusiam kūriniui, Š. Jasikevičius pade
monstravo savo vokalinius sugebėjimus, į 
dainos žodžius dar įterpdamas „aš jus 
myliu“. Jis tikino, kad nėra geriau, kaip 
žaisti už Lietuvą ir trispalvę.

Europos krepšinio čempionate trečią
ją vietą ir bronzos medalius iškovoju
siems Lietuvos rinktinės krepšininkams 
Vyriausybė žada atseikėti 1 milijono litų 
premiją. Tai sakė iš čempionato Ispanijoje 
grįžęs Premjeras Gediminas Kirkilas.

Pagal Vyriausybės nutarimą už Europos

čempionate iškovotą bronzos medalį 
sportininkui numatyta 15,()()() litų premija, 
taigi krepšinio komandai pagal šį nutarimą 
turėtų būti skirta apie 180,000 litų. Tokią 
sumą nurodė ir Kūno kultūros ir sporto 
departamento atstovė spaudai Lina 
Daugėlaitė.

“Mes nusprendėme padidinti tą premiją 
iki milijono litų, maždaug 50,000 litų pre
mija kiekvienam žaidėjui. Ir anksčiau jau 
tą žadėjome padaryti, kadangi šiuo atveju 
laimėta dviguba pergalė - ir bronzos me
daliai ir kelialapis į olimpines rungtynes 
Kinijoje“, - teigė G.Kirkilas.

Anot jo. jei nebūtų laimėti kelialapiai į 
olimpines žaidynes, tokiu atveju ne ką 
mažiau kainuotų Lietuvos krepšinio ko
mandos dalyvavimas atrankinėse rung
tynėse į olimpiadą, todėl įvertinant tai ir 
nuspręsta padidinti krepšininkams skirtą 
premiją.

Dalis minėtų lėšų, pasak Premjero, bū
tų skirta iš Lietuvos sporto departamen
to, kita dalis - greičiausiai iš rezervo fon
do. „Jau rytoj ketinu susitikti ir su krep
šininkais bei įteikti jiems premiją“, - sakė 
Gediminas Kirkilas. □

Pokario metai

Partizanų struktūrų sukūrimas
Ričardas Čckutis, Dalius Žygelis

Kalbant apie partizaninių struktūrų 
formavimąsi bei įvairių organizacijų įta
ką šiam procesui, ko gero, reikėtų sugrįžti 
į 1943 m. pabaigą - 1944 m. pradžią, ka
dangi jau nacių okupacijos metu pradėjo 
formuotis ideologinės bei politinės pa
sipriešinimo sovietams kryptys, partiniu 
principu buvo sukurtas Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas - VLIK’as, 
susikūrė ir Lietuvos Laisvės Armija (LLA), 
kuri iškėlė ginkluotojo pasipriešinimo idė
ją ir netgi ėmėsi konkrečių priemonių šiai 
idėjai įgyvendinti.

1943 m. pabaigoje, po pusmetį truku
sių derybų, pagaliau pavyko susitarti vi
soms antinacinio pasipriešinimo organi
zacijoms bei grupėms ir buvo įkurtas 

sįVLIK'as. Jo pagrindą sudarė Vyriausiasis 
Lietuvių Komitetas, vienijęs nekatalikiš
kas grupes ir organizacijas, bei Tautos 
Taryba, vienijusi krikščioniškosios pakrai
pos grupes. VLIK’o pirmininku tapo so
cialdemokratas Steponas Kairys.

Tačiau žinoma, kad ši organizacija gy- 
|vavo neilgai, iki 1944 m. balandžio - gc- 
Jgužės mėn., kai prasidėjo masiniai areštai. 
Štai istorikė Dalia Kuodytė akcentavo, 
kad per tą laiką VLIK’as neatliko svar
biausios savo funkci jos - „nesukūrė pasi
priešinimo antrajai sovietų okupacijai 
strategijos bei taktikos, nors apie tokio 
.pasipriešinimo galimybę bei būtinybę kal
bėjo visi. Kita vertus, vargu ar galima leig- 
“ti, kad pogrindžio spaudoje pasirodę 
-VLIK’o veikėjų samprotavimai apie kovos 
formas ar busimojo karo galimybes pa
skatino spontanišką ginkluotą pasiprieši-
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nimą, kaip teigia K. Drunga. Juk be 
VLIK’o Lietuvoje tuomet veikė ir kitos 
organizacijos, kėlusios kitokius proble
mos sprendimo būdus. Galiausiai daug ką 
lėmė objektyvios priežastys.”

Čia reikia prisiminti, kad kai 1944 m. 
vasarą Lietuvą reokupavo sovietinė ka
riuomenė, daugelio įvairioms pasiprieši
nimo organizacijoms priklausiusių žmo
nių Lietuvoje praktiškai neliko. Išskyrus 
VLIK’o Karo Tarybos narį gen. Motiejų 
Pečiulionį, kuris buvo paliktas tik su for
maliais įgaliojimais, ir Lietuvos Laisvės 
Armijos narius, dauguma kurių susikon
centravo Žemaitijoje bei Šiaurės rytų Lie
tuvoje, tačiau buvo labai prasti ryšiai. To
dėl visų šių organizacijų įtaka partizani
nių junginių centralizacijai, realiai vei
kiančių struktūrų kūrimui nebuvo esminė. 
Tiesiog apygardų-rinktinių-bfirių struk
tūra kūrėsi Lietuvoje skirtingose vietose 
skirtingais tempais ir buvo padiktuota 
veikiau vedamos kovos realijų, nei kokių 
nors direktyvų iš aukščiau. Taip, nacių 
okupacijos laikotarpiu panaši struktūra 
buvo numatyta IJ .A direktyviniuose do
kumentuose.

Dar didelis klausimas, ar visi busi
mieji apygardų vadai tas direktyvas skaitė. 
Iš esmės centralizacijos procesas vyko iš 
apačios i viršų - organizaciniu požiūriu 
veiklesni būrių vadai tiesiog keliavo po 
savo veikimo apylinkes, sujungdami bei 
prisaikdindami pavienius būrius, patvir
tindami vadovybę, organizuodami su
sitikimus ar net atskirų junginių vadovy
bės sąskrydžius. Tuose sąskrydžiuose bū
davo priimami atitinkami nutarimai, pa
tvirtinama aukščiausioji vietos struktūrų 

„vadovybė ir 1.1.

Tuo tarpu VLIK’as buvo atkuriamas 
Vokietijoje, iš pradžių Berlyne (kaip Už
sienio delegatūra), vėliau - 1944 m. ru- 
denį-l 945 m. pradžioje - Wucrzburg’e. Po 
ilgų diskusijų, ar Lietuvos pogrindyje su
kurta ir egzilyje tais pačiais principais at
kuriama organizacija gali vadovauti visai 
išeivijai ar net atlikti egzilinės vyriausy
bės vaidmenį, VLIK’as vis dėlto buvo at
kurtas pagal senąjį partinį principą. Jį su
darė: krikščionys demokratai, socialde
mokratai, liaudininkai, tautininkai, Darbo 
federacija, katalikiškoji ūkininkų sąjunga. 
Lietuvių frontas, nacionalistai, laisvės 
kovotojai, Vienybės sąjūdis ir liberalioji 
Ūkininkų partija. Pirmininku tapo krikš
čionių demokratų atstovas kun. Mykolas 
Krupavičius. Ten nors ir buvo įvairių ne
sutarimų, bet galų gale jau pačiame lais
vės kovų įkarštyje ši organizacija buvo pa
čių partizanų įgaliota atstovauti Lietuvos 
laisvės bylai Vakaruose.

Jonas Deksnys.

Tačiau mums įdomiau kaip kūrėsi par
tizaninės struktūros okupuotame krašte. 
Ir čia akivaizdu, jog apygardų kūrimosi 
laikotarpiu apie emigracijoje veikiantį 
VLIK’ą beveik niekas nė nebuvo girdėjęs 
iki pat J.Deksnio bei ({.Bruniaus kelionės 
į Lietuvą 1945 m. rudenį. Tačiau ir jie ne- 
prisistatė kaip VLIK’o atstovai, o susitiki
mų protokoluose buvo įvardyti kaip neva 
diplomatiniai atstovai. Žinoma, suvoki
mas, kad ir Vakaruose jau veikia kažkoks 
politinis darinys, potencialiai galintis at
stovauti Lietuvos interesams, taip pat pa
skatino centralizacijos procesus krašte. 
Gal net paspartino juos, ypač Pietų Lie
tuvoje, kur tie Vakarų atstovai susitiko ir 
su pulkininku Juozu Vitkumi-Kazimie
raičiu, ir su kitais vadais. Bet 1945 m. rudenį 
atvykę į Lietuvą, J. Deksnys ir K. Brunius 
jau rado sparčiai besikuriančias ginkluo
tojo pasipriešinimo struktūras: jau buvo 
įvykusi Tauro apygardos steigiamoji kon
ferencija Skardupiuose, Dzūkijoje veikė 
stipri A apygarda, Aukštaitijoje - Vyčio 
apygarda. Žemaitijoje, kur kaip minėta 
buvo stipriausia LLA įtaka, vyko struktū
ros reorganizavimas, buvo formuojami 
nauji struktūriniai padaliniai.

Kitaip sakant, ta Vakarų atstovų ke
lionė anaiptol nepaneigia fakto, jog Lie
tuvoje partizaninės struktūros formavosi 
be jokios pašalinės įtakos. Bet iškalbin
giausias faktas yra tas, kad VLIK’as Juozo 
Lukšos buvo įgaliotas atstovautikovojan- 
čiam kraštui jau po to, kai 1949 meti) pra
džioje pagaliau buvo sukurta vieninga 
partizanų vadovybė, t.y. Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdis. Tai įvyko, nepaisant visų to 
paties J. Deksnio pastangų perimti atsto
vavimo kovojančiam kraštui iniciatyvą į 
savo rankas. Tačiau šiame kontekste yra 
svarbūs ir išoriniai centralizacijos bei par
tizaninio judėjimo struktūrizacijos veiks
niai. Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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Latvians have invited Lithuanians to play Basketball in what we arc calling 

“Friendship Games” 
unthc21st October at Bankstown Basketball Stadium.

“Kovas” requires players for the following teams and time of games:
9.00am Boysunder 18-No older than 18thisyear.

10.00 am Veteran mens - Those too old to ran, over 34
11.00 am Womens - No age limit
12.00noon Mens- Between 17 to 34 that can run a full game.
For Boys & Mens teams - to contact Tom Jablonskis either
e-mail toin.jablonskis@dynapac.com or phone 0407 779 359
For Womens teams - to contact Jacintą Atkus
phone 0413 999 552 or e-mail tom.jablonskis@dynapac.com

Please contact any Lithuanian that you know, as we would like this to be a 
warm up for Adelaide this year. Also to make this a yearly occasion, especially 
since Sydney will hold the Šventė in 2008. Everyone is invited to come and watch 
our future and some of our old players. After the games we would like to invite 
everyone back to the Lithuanian Club at Bankstown to catch up with old friends 
and make some new ones, both Lithuanian and Latvian.

Knygos iš Lietuvos į pasaulį
„Baltos lankos“ - daugiau kaip 15 me

tų Lietuvoje ir užsienyje žinoma leidybos 
kompanija, 2002 metais įsteigusi to paties 
pavadinimo knygynų tinklą.

Trijuose didžiausiausiuosc Lietuvos 
miestuose: Vilniuje. Kaune ir Klaipėdoje 
savus prekybos salonus turintis „Baltų lan
kų“ knygynas (bendras prekybos plotas 
sudaro 1,500 kv.m., juose darbuojasi 75 
skirtingų sričių specialistai) neapsiriboja 
prekyba Lietuvoje, bet irpalaiko genis san
tykius su užsieniu.

Mūsų siūlomo asortimento kokybę ver
tina tokie partneriai, kaip Europos Par
lamentas, Europos Sąjungos Taryba, Teis
mas Liuksemburge, JAV Kongresas. 2006 
metais „Baltų lanki)“ knygynas tapo pir
muoju Tarptautinės Knygų pardavėjų 
federacijos nariu iš Lietuvos. Tai pačiais 
metais „Baltų lankų“ knygyno apyvarta

išaugo 53% ir pasiekė 13.5 mln. Lt.
Maloniai kviesdami tapti mūsų part

neriais ir klientais, norėtume patikinti, 
kad „Baltų lankų“ knygyno eksporto sky
riaus darbuotojai, atsižvelgdami į Jūsų 
poreikius ir interesus, parengs rekomen
duojamų leidinių katalogus su galimomis 
įsigyti prekėmis Jums patogiu formatu bei 
atsiųs detalią informaciją apie prekių 
pristatymo terminus kartu su įmonės rek
vizitais.

Mūsų liksiąs- visapusiškai patrauk
lūs plačiausio asortimento, geriausios 
kainos, individualaus dėmesio bei loja
lumo skatinimo klientui derinys.

„Baltų lankų“ knygynas.
Ozo g. 25, 

LT - 07150 Vilnius, Lietuva, 
TeL/faks.: (370-5) 243 0021, 

E-mail.: gicdrc@blk.lt, www.blk.lt

Mirė Birutė Pūkelevičiutė
Sekmadienį, spalio 21 dieną, 2 vai. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown, įvyks 

literatūros popiete,
prisimenant XIX a. lietuvių tautinio atgimimo veikėjus inspiravusių Adamo 
Mickevičiaus kūrybą.
■saida Poželaitė - Davis AM pristatys popietės paskaitininką Marcei 
Weyland, kuris 2004 metais eiliuotai į anglų kalbą išvertė Adomo Mickevi
čiaus kūrybos šedevrą -poemą “Ponas Tadas”.
Ištraukų iš A. Mickevičiaus kūrybos skaitymą paįvairins talentingas pianistas 
Wojciech Wisniewski.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

Rengėjai

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Caubcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybai 

už $1000 paramą “Mūsų Pastogės” leidimui.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir “M.P.” Redakcija

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės

skelbia
1. Užsienio lietuvių bendruomenių 2008 metų projektams remti atrankos konkursą.
2. Užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 
2008 metų projektams remti atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos nuo 2007 m. rugsėjo 17 dienos iki 2007 m. gruodžio 15 dienos. 
Kartu su paraiškomis būtina pateikti:

organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją,
projekto vadovo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitac),
raštus, patvirtinančius apie projektui gaunamą paramą iš kitų rėmėjų.
Paraiškos, pateiktos po 2007 m. gruodžio 15 d., nebus svarstomos.

Konkursai paskelbti TMID internete www.tmid.lt (žr. Aktualijas arba Projektų 
finansavimas). Atkreipkite dėmesį, kad Paraiškos pritaikytos pildyti kompiuteriu.

Maloniai prašome prieš pateikiant projektą suderinti jį su Krašto Valdyba ir tai turi 
atsispindėti raštiška forma (turėtų būti pridėta KV rekomendacija ar vertinimas ar 
pirmininko parašas). Paraiškos, nesuderintos su Krašto Valdyba, Ims grąžinamos 
papildyti.

Vytautas Mikelionis, Užsienio lietuvių skyrius
Tel. +370 5 262 9543 Fax. +370 5 261 9431 svww.tmid.lt

LTV ir LTV2 - tiesiogiai www.lrt.lt
Naująjį sezoną pradėjęs nacionalinis transliuotojas taps darpricinamcsnis plačiajai 

visuomenei ir išeivijai: Lietuvos televizijos (LTV) ir Lietuvos televizijos antrojo kanalo 
(LTV2) programas nuo šiol galima tiesiogiai stebėti portale lrt.lt.

Lietuvos teritorijoje esantys vartotojai matys visą LTV ir LTV2 programą - laidas, 
filmus, koncertus, sporto varžybas ir 1.1. LTV ir LTV2 programos Lietuvos žiūrovams 
transliuojamos dviejų kokybių (aukštesnės ir žemesnės) srautais, kuriuos galima rinktis 
atsižvelgus į technines kompiuterio galimybes ir interneto greitį.

Atskirą srautą (Lietuvos vartotojai jo nemato) siūlome žiūrovams, gyvenantiems 
užsienyje. Tačiau laikantis vaizdo medžiagos įsigijimo sutarčių sąlygų, nenumatančių 
transliacijų už I Jetuvos ribų, kitose šalyse esantiems žiūrovams negalime suteikti galimybės 
matyli užsienio filmų ir sporto renginių.

LRT laidas galite stebėti ir portalo lrt.lt archyve, taip pat nemokamai jas prenumeruoti 
ir klausytis nešiojamuoju grotuvu (ausinuku), kaupti savo kompiuteryje ir 1.1.

Primename, kad portale lrt.lt taip pat galima tiesiogiai klausytis Lietuvos radijo, 
„Klasikos” programos, radijo stoties „Opus 3" ir radijo”.

Eidama 85-uosius metus, šių metų 
rugsėjo 21 dieną po sunkios ligos mirė 
įžymi lietuvių poetė, prozininkė, dra
maturge. vertėja, Birutė Pūkelevičiutė.

Ji gimė 1923 metų rugpjūčio 12 dieną 
Kaune. 1941 metais baigė gimnaziją 
Kaune, tuo pat metu lankė dramos studi
ją bei mokėsi Kauno konservatorijoje. 
1941-1944 m. studijavo VDU germanis
tiką ir žurnalistiką. 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos. 1948 m. apsigyveno Kanadoje, 
1965 m. persikėlė į JAV, gyveno Čika
goje, Dayton (Florida). 1998 m. grįžo į 
Lietuvą. Nuo 1998 m. - Lietuvos rašytojų 
sąjungos narė.

Birutė Pūkelevičifitė vaidino Kauno 
jaunimo teatre, Augsburgo lietuvių dra
mos teatre Vokietijoje, su kitais Monrea
lyje suorganizavo lietuvių dramos sam
būrį. 1957 m. scenai pritaikė ir režisavo K. 
Borutos „Baltaragio malūną“, 1958 m. 
pastatė B. Sruogos „Milžino paunksmę“, 
paruošė ir režisavo pirmąsias lietuviškų 
vaidinimų plokšteles. Birutė Pūkclcvičiū- 
tė debiutavo eilėraščių knyga „Metūgės“ 
(1952). Rašytoja išleido romanus „Aštuo- 
ni lapai“ (1956), „Rugsėjo šeštadienis“ 
(1970), „Naujųjų metų istorija“ (1974), 
„Devintas lapas“ (1982), apsakymų bei 
apybraižų rinkinį „Marco Polo Lietuvoje“ 
(1982), poemų knygą „Atradimo ruduo“ 
(1990).

Visa rašytojos grožinė kūryba atspin
di lietuvių išeivijos gyvenimo kasdieny
bę. prisitaikymo prie svetimų miestų, 
gamtovaizdžių, visuomenių malonumus ir 
kartėlius. Prozoje retrospektyviai grįžta
ma į Lietuvą, prisiminimai, dienoraščio 
nuotrupos - poetiškiausia ir stilistiškai 
turtingiausia Birutės Pfikclcvičiūtės kū
rybos dalis. Rašytoja parašė eiliuotų pasakų 
vaikams: „Daržovių gegužinė“ (1973),

„Kalėdų dovana“ (1973), „Peliukai ir 
plaštakės“ (1973), „Klementina ir Va
lentina“ (1974), „Skraidantis paršiukas“ 
(1974), straipsnių apie išeivijos teatrą bei 
literatūros klausimais.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 
grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, ak
tyviai įsijungė į kultūrinį nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, dalyvavo įvairiuose 
susitikimuose su skaitytojais. Birutė Pū- 
kclcvičiūtė apdovanota Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio 
ordinu.

Jos kūrybos skaitymus neseniai suren
gė ir Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos 
Bičiulių Būrelis. □

Kaune mirus mielam bičiuliui

Jurgiui Krasauskui
nuoširdžią užuojautą siunčiame sūnui Stasiui su šeima ir artimiesiems 

Lietuvoje.
A. G. Karazijos, A. A. Liubinai, L. Petruševičienė,

M. Saženienė, F. M. Sodaičiai

Eismo nelaimėje tragiškai žuvus

AfrA Lilijai Pažemėnienei
nuoširdžiai užjaučiu jos brolius Romą ir Robertą Liniauskus bei visus 

artimuosius.
Onutė Maksvytienė

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Pranešimas Sydnėjaus Apylinkės nariams

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 
susirinkimasiri*- z--

Įvyks šeštadienį, spalio 6 dieną, 2.30 vai. p.p.
Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

a) pirmininko,

c) Kontrolės Komisijos, 
ir jų priėmimas.

5. Mandatų Komisijos sudarymas.
6. Naujos Valdybos rinkimai.
7. Kontrolės Komisijos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.

b) iždininko,
Remiantis inkorporacijos nuostatais, kandidatai į Apylinkės Valdybos organus 
turi būti siūlomi raštiškai dviejų narių, su siūlomojo sutikimu. Formas galite 
įsigyti Klubo “Dainava” raštinėje arba pas Teodorą Rotcą. Šie siūlymai turi būti 
pateikti dabartinei Valdybai nurodytu adresu ne vėliau kaip septynios dienos
prieš susirinkimą.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek kandidatai, tiek ir siūlytojai turi būti ALB 
Sydnėjaus Apylinkės nariai (žiūr. ALB Statuto 79 ir 83 straipsnius).
Primename, kad solidarumo mokestis bus renkamas nuo 1 vai. p.p.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu Teodoras J. Rotcas, pirmininkas

69 Belmore Street, Fairfield East, NSW 2165

Geelongo choras “Viltis” maloniai kviečia į

Koncertą
sekmadienį, spalio 7 dieną, 2.30 vai p.p.

Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
Svečiai: Melbourne choras ‘Dainos Sambūris",

vokalinė grupė “čltdai" ir Geelongo jaunimas.
Po koncerto vaišės. Kaina $10. Choro “Viltis” Valdyba

Naujovės Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekoje
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka jau įsigijo ir taip vadinamas “kalbančias knygas” (talking 
books) - CD ir DVD. Tarp jų yra šie autoriai:Vytautas Bubnys “Žmogus iš tenai” (CD ir 
DVD), Antanas Vienuolis “Kryžkelės” (DVD), Anielius Markevičius “Žaliaakė gyvatė” 
(DVD), Rimantas Marčėnas “Išdrąskytų lizdų gandrai” (DVD), Donatas Banionis 
“Memuarai” (DVD), Vincas Mykolaitis Putinas “Sukilėliai” (DVD).

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos inf.

Dirua va
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhuauiancliib.org.au 

www.litbuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Lietuvių Klubo restorane galite gauti 
lietuviškų patiekalų. Kad nereiktų ilgai laukti, užsisakykite 
iš anksto pas Alvydą tel.: 04 22 655 902.

Informuojame narius, kad
šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, įvyks

Metinis Lietuvių Klubo “Dainava” 
narių susirinkimas.
Platesnė informacija narius pasieks paštu.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės su nuotrauka.

Prašome visus narius, turinčius klausimų dėl “Dainavos” 
Klubu metinės ataskaitos, atsiųsti paštu, faksu ar elektroniniu 
paštu į Klubo raštine iki spalio 4 dienos vakaro. Metinio narių 
susirinkimo metu Valdyba išsamiai j juos visus atsakys.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas “Dainava” ieško kontraktO- 
riaus valdyti Klubo restoranui Savo pa
raiškas prašome pristatyti į Klubo raštinę iki spalio 3 dienos. 
Kviečiame kreiptis ir ankstesnėje atrankoje dalyvavusius kandidatus.
Platesnę informaciją suteiks Klubo menedžeris.

‘better than the bank1

■ i more at “Talka”
/ Higher interest rates on 

vZ~ term deposits starting 
Wk / O from as little as S500.no

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

No entry or exit fees
No account keeping fees
No fees of any kind 
Interest paid on maturity

12 month 6.5%
6 month 6.0%
3 month 5,5%

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.

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

Litluianian Co-operative Crecfit Society “laite" Ltd
(OS) 8362 7377 

Mdboume (03) 932® 3466 
Sytliwy (02)9783.0082 

talka, ©access, net.au

“MuSll 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 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 Tbl.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Donicla
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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