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Geelonge - spalvota popietė su cepelinais

Šių metų spalio 7 dieną Geelongo lietuvių choras “Viltis” visus pakvietė į koncertą, ku
riame dalyvavo Melbourno “Dainos Sambūris", vokalinė grupė “Aidai" ir Geelongo jauni
mas. Nuotraukoje viršuje iš kairės: Aldo Kovacs, Aldona Scano ir Otto Schrcdcris. Plačiau 
apie koncertą skaitykite psl3.

Lietuvos įvykių apžvalga
Nesugebama 

tiksliai 
panaudoti 

fondus
Europos Są

jungos (ES) komi
sarė Dalia Gry
bauskaitė ragina 
Lietuvą, kaip ir 
kitas naująsias

nares, atsakingiau žiūrėti j ES fondų lėšų 
panaudojimą. Pristatydama 2006 meti) 
biudžeto ypatumus, komisarė teigė, jog 
ateityje neišnaudoti pinigai bus neskiria
mi nesugebančiai jų panaudoti šaliai. Apie 
60% ES biudžeto praėjusiais metais ati
teko penkioms didžiosioms ES šalims: 
Prancūzijai, Jungtinei Karalystei, Vokie
tijai, Ispanijai ir 1 talijai. Iš dešimties naujų
jų ES šalių, Lietuva gavo santykinai dau
giausiai ES lėšų - apie 3.5% šalies bendrų
jų nacionalinių pajamų.

Pagal lėšų panaudojimą Lietuva tėra 
tik šeštoje vietoje tarp dešimties naujųjų 
šalių, sugebėta panaudoti tik 45% lėšų. Iš 
senųjų šalių pirmauja Airija, kurios pa
naudojimo efektyvumas net 90%.

Komisarė Dalia Grybauskaitė atkreipė 
j šj klausimą ypatingą dėmesį, nes lieka 
tik kiek mažiau nei pusantrų metų, per 
kuriuos 2006 metų lėšos dar gali būti 
išmokėtos Lietuvai.

Komisarė taip pat teigia, jog Lietuva 
itin prastai naudoja ES lėšas, skiriamas 
aplinkosaugos projektams, taip pat užim
tumui skatinti ir verslui remti.

Tuo tarpu Premjeras Gediminas Kir
kilas įsitikinęs, kad Lietuva gerai įsisavi
na ES paramą ir nieko keisti neketina. 
Žurnalistams jis pareiškė, jog įsisavini
mas jau paspartintas du kartus - taigi, laiku 
bus suspėta. Jis nematantis grėsmės, kad 
didelė dalis lėšų liks nepanaudota.

“Mes einame pagal planą, kiekvieną 
mėnesį turime savo apžvalgą, o ką kas 
galvoja, čia jų reikalas. Kiekvienas gali 
turėti savo nuomonę", - pareiškė G. 
Kirkilas.

Prezidentas Jungtinių Pautų 
asamblėjoje

Jungtinėse Amerikos Valstijose su dar
bo vizitu viešintis LR Prezidentas Valdas 
Adamkus rugsėjo 23 dieną New York’e 
susitiko su Jungtinių Tautų Organizaci
jos generaliniu sekretoriumi Ban Ki- 
moon. Vadovai aptarė prasidedančios JTO 
sesijos darbus, planuojamas diskusijas 
apie klimato kaitą. I .ietuvos indėlį kuriant 
stabilumą ir saugumą Afganistane, san
tykius su Rusija, “įšaldytų konfliktų” 
Gnizijojc ir Moldavijoje sprendimo svarbą.

Prezidentas V. Adamkus padėkojo JTO 
generaliniam sekretoriui Ban Ki-moon 
už pastangas ir iniciatyvumą stiprinant 
JTO vaidmenį kovoje su klimato atšilimu.

Ki-moon pabrėžė, kad kovai su kli
mato atšilimu pakanka išteklių, technolo
gijų ir pajėgumų, tačiau trūksta valstybių 
politinės valios.

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad Lietu
va yra ypač susirūpinusi regioniniu sta
bilumu Pietų Kaukaze ir tiki, kad konflik
tus padėtų spręsti aktyvesnis tarptautinės 
bendruomenės dalyvavimas.

Buvo aptarta padėtis Afganistane. 
Prezidentas pristatė Lietuvos karių veiklą 
atkuriant Afganistano Goro provinciją ir 
pakvietė JTO institucijas aktyviau bendra
darbiauti su Lietuva Goro provincijoje 
sprendžiant švietimo ir sveikatos ap
saugos problemas, stiprinti provincijos 
administracinius gebėjimus.

“Centrinė vyriausybė ir tarptautiniai 
donorai turėtų skirti daugiau dėmesio, 
ganėtinai stabiliai, vienai skurdžiausių

Nukelta į 2 psl

Mokslo premijos - trims užsienio lietuviams
Užsienyje gyvenantiems lietuvių moks

lininkams paskirtos mokslo premijos. 
Premija už mokslo laimėjimus humani
tarinių ir socialinių mokslų srityje skiria 
Ohio (JAV) universiteto profesoriui, fi
losofui Algiui Mickūnui, fizinių, biome- 
dicinos ir tiksliųjų mokslų srityje - Ko
lumbijos (JAV) universiteto profesoriui, 
aviacinės ir kosminės inžinerijos specia
listui Rimui Vaičaičiui. Už mokslo pa
tirties. pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių 
tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą

Anglijoje lietuviai išnaudojami?
Oxfordo universiteto specialistų atlik

tas tyrimas parodė, kad Didžiojoje Bri
tanijoje iršiandien išnaudojami tūkstan
čiai darbininkų iš Lietuvos ir Lenkijos. 
Manoma, kad nuo 2004 metų, kada įvyko 
Europos Sąjungos (ES) plėtra, į Jungtinę 
Karalyste atvyko apie pusę milijono len
ki} ir lietuvių. Didžiosios Britanijos profe
sinių sąjungų kongreso (Trade Union 
Congress -TUC) užsakyto tyrimo rezulta
tai rodo, kad dauguma iš šių imigrantų 
gauna mažus atlyginimus ir jaučiasi ne
saugiai. Apie ketvirtadalį apklaustų imig
rantų neturėjo rašytinės darbo sutarties, o 
dar didesnė dalis negaudavo jiems pri
klausančio darbo užmokesčio.

TUCatkreipė dėmesį, kad apie trečda
lį imigrantų iš Lietuvos ir Lenkijos gyvena 
darbdavių išnuomotuose būstuose, o tai 
dar padidina jų priklausomybę. Pasak jo. 
daugybė nesąžiningų darbdavių praturtėja 
išnaudodami imigrantus, todėl tuo vertėtų 
labiau susirūpinti teisėsaugos institucijoms.

Dirbti Lietuvoje - vis daugiau iš Ukrainos
(ELTA). Iš Lietuvos išvykus keliems 

šimtams tūkstančių jaunų ir darbingų 
lietuvių, krašte trūksta darbo jėgos. Da
bar sparčiai daugėja darbininkų iš 
Ukrainos, norinčių dirbti Lietuvoje. Pa
staruoju metu Lietuvos ambasada Uk
rainoje per mėnesį priima iki 200 tokių 
prašymų. Palyginti su pernai, prašymų 
gaunama dvigubai daugiau.

Lietuvos ambasada l Jkrainoje nuo šių 
metų pradžios pradėjo taikyti tvarką, 
leidžiančią darbininkams iš Ukrainos 
greičiau išvykti dirbti į Lietuvą. Pagal ją, 
Lietuvoje reikalingų profesijų darbuoto
jai, pateikę reikiamus dokumentus leidi

Anglai susirūpino atvykėlių vairavimu
(ELTA). Imigrantai iš Rytų Europos 

dar kartą sulaukė neigiamų atsiliepimų 
britų spaudoje. Plačiai skaitomas dienraš
tis “The Daily Mail” lietuvius, latvius, es
tus ir lenkus kaltina tuo, kad jie žemą vai
ravimo kultūrą iš savo šalių atsinešė į Didž. 
Britaniją. Dienraštis cituoja Dorsetshire 
regiono policijos eismo priežiūros virši
ninką Rick Dowell, kuris teigia, kad alko
holio nevengiantys ir dažnai greitį virši
jantys Rytų europiečiai sukelia vis dau
giau avarijų Britanijos keliuose.

Jis įsitikinęs, kad pagrindinė priežastis 
- itin žema vairavimo kultūra Rytų Eu

premija paskirta Danui Ridikui, Prancū
zijos atominės energetikos komisariato 
CEA (Prancūzija) mokslo darbuotojui, 
branduolio fizikos specialistui.

Kandidatus - iš viso vienuolika - 
mokslo premijoms gauti buvo pateiku
sios JAV, Italijos ir Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės. Mokslo premijos dydis - 
13,0(101 .t. Premijų tikslas - skatinti moks
lininkus puoselėti lietuvybe bei siekti, kad 
jie garsintų I .ietuvą, palaikytų glaudesnius 
ryšius su 1 .ietuvos mokslo bendruomene.

Apie tai, kad lietuviai dažnai negauna 
žadėto atlygio Didžiojoje Britanijoje, Eltai 
teigė ir Lietuvių Bendruomenės Jungtinėje 
Karalystėje vadovė Živilė Ilgūnaitė. Pasak 
jos. dažnai nutinka taip, kad darbu svetur 
susiviliojusius lietuvius apgauna darbda
vių agentai, kurie Lietuvos dienraščiuose 
siūlo sezoninius darbus žemės ūkyje, žu
vų. vištienos fabrikuose. Dažni atvejai, kai 
už šiuos darbus lietuviai vėliau negauna 
net priklausančio minimumo.

“Gal jau toks tas lietuviškas būdas: jei 
visi ten važiuoja, važiuosiu ir aš. Lietuvoje 
5.35 svaro pervalandą pavertus litais atro
do gundančiai, tik reikia nepamiršti, kad 
kitos išlaidos (būstas, transportas, maistas 
ir 1.1.) nėra litais, tad toks minimumas la
bai jau varganas”, - Eltai teigė Ž. IIgūnaitė.

Darbdavių išnaudojami lietuviai nuo 
šiol apie savo teises galės sužinoti ir iš 
specialaus Didžiojoje Britanijoje pradėto 
platinti leidinio “Livingand working in the 
UK: Your rights”. □ 

mui laikinai gyventi Lietuvoje gauti, iš 
karto gali pateikti dokumentus ir dėl il
galaikės daugkartinės vizos. Užsienietis, 
turintis darbo biržos leidimą dirbti Lie
tuvoje, vėliausiai po savaitės nuo kreipi
mosi i Lietuvos ambasadą jau gali vykti 
legaliai dirbti į Lietuvą.

Anksčiau sprendimo dėl leidimo lai
kinai gyventi Lietuvoje užsieniečiai lauk
davo šešis mėnesius.

Dažniausiai ukrainiečiai į Lietuvą 
vyksta dirbti statybininkais, tolimųjų ke
lionių vairuotojais, laivų korpusų suvi- 
rintojais ir surinkėjais. Paprastai tai gana 
aukštos kvalifikacijos darbuotojai. □ 

ropoje. “Rytų Europoje, ypač Baltijos ša
lyse, atsakomybė už vairavimą išgėrus nė
ra tokia griežta kaip mūsų šalyje ir galbūt 
jie neįvertinta pavojaus. Tokiose šalyse 
kaip Latvija, Lietuva, Lenkija ir Estija žū
va nesuvokiamai daug žmonių. Tai kultū
ros klausimas”,-sakė jis. Pasakojo, imig
rantai daug avarijų sukelia ir dėl to, jog ne
supranta kelio ženklų.

Statistika rodo, kad Lietuva Europos 
Sąjungoje pirmauja žuvusiųjų autoavarijo
se skaičiumi - šimtui tūkstančių gyventojų 
tenka 41 autoįvykio auka. Antroje vietoje 
yra Latvija, trečioje-Kipras. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Pralaimėjęs 
ekstradikcijos 
bylą Čilės Aukš
čiausiame Teis
me. rugsėjo 22 d. 
buvęs Peru prezi
dentas Alberto 
Fujimore buvo 
Peru policijos par
sivežtas iš Čilės. 
Jis bus teisiamas 

dėl korupcijos ir žmogaus teisės pažeidi
mų 1990 - 2000 metais. A. Fujimore vis 
dar turi daug šalininkų Peru, dėkingų už 
Pathet Lao maoistų sukilėlių numalšini
mą. Pasitraukęs į Japoniją 2000-aisiais 
metais, Alberto Fujimore netikėtai atvyko 
į Čilę prieš dvejus metus, tikėdamasis at
gauti valdžią Peru valstybėje.
♦ Pakistano prezidento rinkimams ar
tėjant, opozicijos lyderiai skelbia, kad jie 
užkirs kelią dabartiniam prezidentui 
Pervez Musharraf būti perrinktu parei
gose. Rugsėjo 22 d. Pakistano policija 
staiga suėmė apie 20 vadovaujančių opozi
cijos politikų, kuriems buvo pranešta, kad 
jų laukia 30-ties dienų areštas.
♦ Rugsėjo 23 d. Japoniją valdanti libe
ralų demokratinė partija didele balsų 
persvara išrinko naująjį Japonijos min. 
pirmininką - nuosaikų konservatyvių 
pažiūrų 71 metų amžiaus Yasuo Fukuda.
♦ Rugsėjo 23 d. Paryžiuje mirė garsiau
sias pasaulio mimikos artistas Marcei 
Marceau, 84 metų amžiaus. Dar 2003 me
tais jis koncertavo Sydnėjuje. Gimęs Marcei 
Mangel, jis pakeitė pavardę besislapsty
damas nuo vokiečių per Antrąjį pasaulini 
karą. Jo tėvas mirė Auschwitz koncentra
cijos stovykloje.
♦ Burmojc daugiau kaip savaitę tęsėsi 
didžiulės budistų vienuolių demonstraci
jos prieš krašto karinę diktatūrą. Rugsėjo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
visoje šalyje Goro provincijai”, - sakė 
Prezidentas V. Adamkus. Prezidentas 
pakvietė generalinį sekretorių apsilankyti 
Lietuvoje.

Atsakydamas į Ban Ki-moon klausimą 
apie Lietuvos santykius su Rusija, Prezi
dentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva 
siekia konstruktyvių, abipuse pagarba 
pagrįstų santykių. Jis apgailestavo, kad su 
Rusija iki šiol nepavyksta išspręsti kai 
kurių energetinių išteklių tiekimo prob
lemų, taip pat ir kitų klausimų.

Rugsėjo 24 dieną Prezidentas V. Adam
kus dalyvavo Jungtinių Tautų Generali
nės asamblėjos 62-oje sesijoje ir pasakė 
kalbą tema: ’’Ateitis mūsų rankose: klimato 
kaitos valdymo iššūkiai”.

Paskaitos išvada: “Žemė priklauso 
mums ir visi esame atsakingi už tai, kad 
paliktume švarią aplinką ateities kartoms”.

V. Uspaskich jau Lietuvoje
Po beveik pusantrų metų į Lietuvą stai

ga sugrįžęs buvęs ūkio ministras ir Seimo 
narys Viktor Uspaskich atsidūrė ne Dar
bo partijos kolegų glėbyje, o areštinėje. Į 
Vilnių V. Uspaskich’as atvyko lydimas 
Darbo partijos vicepirmininkės bei Seimo 
narės Loretos Graužinienės ir advokato V. 
Sviderskio. Sutikti jį į oro uostą atvyko par
lamentarai Antanas Bosas ir Jonas Pins- 
kus, būrys „darbiečių” ne tik iš sostinės, 
bet ir Vilniaus rajono, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Kaišiadorių, Radviliškio, Anykš
čių, Švenčionių, Pagėgių, Birštono, kitų 
skyrių. Kelios moterys laikė po raudonų 
ar baltų rožių glėbį.

Į Vilniaus oro uostą atvykę teisėsaugos
_______________________________________ da,ELTA,BNS, LGITICir “Bernardinai .
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Trumpai iš visur
22 d. dalis minios pražygiavo pro namus, 
kuriuose daug metų namų arešte laiko
ma Nobelio taikos premijos laureatė Suu 
Kyi, reikalaudama ją išleisti iš arešto. 
Rugsėjo 23 d. Rangoon mieste prie 10,000 
budistų vienuolių protesto eisenos pirmą 
kartą prisidėjo ir apie 1000 moterų vie
nuolių, o eiseną nuo policijos saugojo 
apie 10,000 žiūrovų. Dar didesnės protes
to eisenos Rangoon mieste įvyko rugsėjo 
24 ir 25 dienomis. Tūkstančiai pasauliečių 
prisijungė prie žygiuojančių vienuolių. 
Protesto eisenos išplito po visą Burmą. 
Apie 40,000 žmonių žygiavo Taunggok 
mieste apie 400 km į šiaurės vakarus nuo 
Rangoon. Rugsėjo 26 d. Burmos karinė 
vyriausybė įsakė sustabdyti eisenas jėga. 
Policija daužė žygiuojančius vienuolius, 
panaudojo ašarines dujas. Nušauti bent trys 
vienuoliai, daug sužeistų, suimti keli šim
tai vienuolių. Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba susirinko specialiam posėdžiui 
aptarti Burmos įvykius.
♦ Rugsėjo 25 d. staiga pradėjo veikti 
Mount Ruapehu ugnikalnis Naujosios Ze
landijos Šiaurinėje saloje. Karštas purvas 
tekėjo snieguotais kalno šlaitais, veržėsi 
pelenai, riedėjo akmenys. Sužeistas bent 
vienas alpinistas.
♦ Rugsėjo 25 d. Sydnėjuje mirė 98 metų
Australijos kariuomenės veteranas gene
rolas majoras Paul Cullen. Antrojo pasau
linio karo metu savanoriu įstojęs j kariuo
menę, jis pasižymė jo kovose prieš italus ir 
vokiečius Šiaurės Afrikoje, Graikijoje, 
Kretoje, o vėliau vadovavo batalionui prieš 
japonus Kokoda Track kovose Naujosios 
Gvinėjos džiunglėse. Pakeltas į generolo 
majoro laipsnį 1962 m. jis buvo paskirtas 
Australijos Armijos Rezervo vadu. Jis buvo 
Jungtinių Tautų organizacijos apdovano
tas Nanseno medaliu už pastangas padėti 
pabėgėliams. □ 

pareigūnai buvusį „darbiečių” lyderį tre
čiadienį, rugsėjo 26 dieną, iškart išsivežė į 
areštinę, kur po pietų buvo pradėta politiko 
apklausa. Kol vyko apklausa, netoli nuo 
areštinės stoviniavo būrelis Darbo parti
jos atstovų, su jais nuolat buvo partijos 
vadovas Kęstutis Daukšys, vicepirminin
kė Loreta Graužinienė, europarlamenta- 
rė Ona Juknevičienė, kiti parlamentarai. 
Advokatai keletą kartų prie jų buvo atėję 
papasakoti naujausių žinių.

VUspaskich yra paskelbtas įtariamuoju 
vadinamojoje Darbo partijos finansinės 
veiklos byloje. Kadangi prokurorai išdavė 
Europos arešto orderį, jis turėjo būti sulai
kytas vos pasiekęs Lietuvos ar kitos Eu
ropos Sąjungos šalies teritoriją. Nuo sulai
kymo „darbiečio” neapsaugojo net kan
didato į Seimo narius statusas, nes Vy
riausioji rinkimų komisija prokurorų pra
šymu yra panaikinusi jo teisinę neliečia
mybę. Prokuratūra atlieka ikiteisminį ty
rimą dėl apgaulingos Darbo partijos bu
halterinės apskaitos tvarkymo, nusikals
tamu būdu įgytų pinigų ar turto legaliza
vimo ir kitų nusikaltimų.

Įtariama, kad tuometinis „darbiečių” 
vadovas vien 2005 metais penkis kartus 
sumažino gautas pajamas ir išlaidas. Tais 
metais partijos pajamos esą buvo 
10,049,000 litų, bet iš jų net 8,077,000 litų 
nebuvo apskaityti partijos apskaitos re
gistre. Nuslėptos esą buvo ir partijos iš
laidos. Neteisingi duomenys, manoma, 
buvo pateikti Valstybinei mokesčių ins
pekcijai ir VRK. V Uspaskich nurodė, kad 
partijos pajamos 2005 m buvo 1.972 mln. 
litų, o išlaidos -1.672 mln. litų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

ZVI-CJIMU
Uspaskich’o partija - 

kurlink?
Pastaruoju metu bene žymiausias įvy

kis Lietuvos vidaus politikoje - Darbo par
tijos įkūrėjo Viktor Uspaskich ’o bandymas 
grįžti Lietuvon. Kol kas jis čia kaltinamas 
ir jį žadama suimti. Bet paaiškėjo, kad jam 
negalint saugiai grįžti, jo aplankyti į Mask
vą nuvyko keliolika svarbesnių jo partijos 
narių. Spausdiname, sutrumpintai, “Lie
tuvos ryto” vedamąjį iš 2007.09.25. Red.

* *, *
Netgi absurdų kupiname Lietuvos po

litiniame gyvenime nutiko dar neregėtas 
įvykis - beveik visa Darbo partijos frak
cija Seime nulėkė į Maskvą nusilenkti an
trus metus Rusijoje nuo Lietuvos teisin
gumo besislapstančiam V.Uspaskich’ui. 
Tik keli šios frakcijos nariai išdrįso pa
sipriešinti V.Uspaskich’o hipnozei ir į 
Maskvą nenuvyko. Su kuo palyginti šią 
„darbininkų“ išvyką? Nėra su kuo. Net 
okupacijos metais į Maskvą nusilenkti 
okupantui niekada nevykdavo visas vieti
nės kompartijos centro komiteto biuras.

V.Uspaskich’as „darbiečius“ lyg būtų 
užhipnotizavęs. Netgi formalus partijos 
vadovas K.Daukšys pakluso Rusijoje 
politinį prieglobstį gavusio bėglio įsaky
mui prisistatyti į Maskvą bei dalyvauti 
Rusijos naudai surengtame propagandi
niame spektaklyje. Pagal Darbo partijos 
sąrašą j Europarlamentą patekusi O. Juk
nevičienė akiplėšiškai pareiškė, kad apie 
pažeidžiamas savo patrono žmogaus tei
ses ji pasilieka sau teisę kalbėti ne lik iš

V Uspaskich - vėl kaip tarpininkas?
Ką veikia 

nuo Lietuvos 
prokurorų į 
Maskvą paspru
kęs Darbo par
tijos įkūrėjas 
Viktor Uspas
kich (žiūr. nuotr. 
dešinėje)? Per 
beveik pusantrų 
savanoriškos tremties metų jis iš esmės 
prarado bet kokią politinę įtaką Lietuvo
je, bet pastaruoju metu aktyviai mėgina ją 
susigrąžinti. Neseniai V.Uspaskich ma
žiausiai tris kartus susitiko su esamais ir 
buvusiais „Gazprom“ atstovais. Keliama 
versija, kad šiais kontaktais jis ne tik mė
gina išpurenti dirvą naujam verslui. Jo 
užmojis - tapti savotišku tarpininku tarp 
„Gazprom“ ir Lietuvos Vyriausybės.

„Susidaro įspūdis, kad V.Uspaskich 
mėgina gauti Maskvos paramą ir už tai 
padėti „Gazprom“ derybose su Lietuvos 
Vyriausybe dėl gamtinių dujų tiekimo“, - 
teigė gerai informuotas „Kauno dienos“ 
šaltinis. Derybas dėl dujų kainų 2008 
metams Vyriausybė planuoja pradėti šio 
mėnesio pabaigoje.

Pranešama, kad maždaug prieš dvi 
savaites V.Uspaskich Maskvoje susitiko su 
„Gazprom” saugumo tarnybos generali
niu direktoriumi Sergej Chamiakov. Di
džiausią Rusijos koncerną Kremlius ne
retai panaudoja kaip politinio spaudimo 
priemonę kitoms valstybėms. Taip atsi
tiko pernai su Ukraina, Gruzija, o šiemet -

Linai ant išnykimo ribos
Dar metai kiti, ir tradicinę, ne vieną 

šimtmetį Lietuvoje augintą kultūrą bus 
matoma tik užsienio ūkininkų laukuose. 
Lietuvoje apie linus primins tik gelste
lėjusios fotografijos bei muziejuose su
kaupta įvairių laikotarpių linų apdirbimo 
technika, rašo „Lietuvos žinios”.

Šiemet Lietuvoje auginamų linų plotai 

Maskvos, bet ir iš diktatorių valdomų 
Minsko bei I lavanos tribūnų.

Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo 
vadovas VMunlianas šį „darbiečių“ žingsnį 
pavadino gėdingu akibrokštu Lietuvai.

Neskaidrios ES pinigų dalybos, savo 
šeimos įmonėms parūpinant lėšų netgi 
daugiau, negu leidžia įstatymas. Mėgini
mai perduoti ES paramos skirstymui įta
kos turinčius verslo informacijos centrus 
savo įkurtai Verslo darbdavių konfedera
cijai. O kur dar dvigubos buhalterijos ir 
šalies pensininkus skriaudusi mokesčių 
slėpimo sistema V.Uspakich’o šeimos ben
drovėse? Seimo Etikos ir procedūrų ko
misija nuolat svarstydavo V.Uspaskich’ą, 
kai jis buvo Seimo narys. Į visus etikos sar
gų priekaištus Kėdainių milijonierius 
įžūliai numodavo ranka.

Ne tiktai Seimo valdančiosioms, bet ir 
opozicijoje esančioms frakcijoms derėjo 
jau pasisakyti apie tai, kad jos nutraukia 
bet kokius kontaktus su Darbo partijos 
frakcija, kuri faktiškai pradėjo kolaboruoti 
su nedraugiškomis Lietuvai užsienio jėgo
mis. Nė viena politinė jėga to nepadarė. Ar 
tai stebina? Nelabai. Smulkiais taktiniais 
žaidimais užsiėmusios Seimo partijos ei
na obuoliauti su pačiu velniu, kad tik iš
peštų iš to kokios nors materialinės nau
dos ar naujų postų.

Šiandien nebeužtenka to, kad kitos 
partijos nuosekliai laikytųsi nebendradar
biavimo su Darbo partija politikos. Matant 
Seimo „darbiečių“ veiksmus tenka pri
minti, kad kiekviena valstybė turi teisę 
gintis nuo penktosios kolonos. Ar ne laikas 
pagalvoti, kaip įstatymais užkirsti kelią 
šalyje veikti partijoms, kurių atstovai atvi
rai ir masiškai vykdo nedraugiškų užsie
nio jėgų planus ir įgeidžius? □ 

su Baltarusija. „Suaktyvėję VUspaskich’o 
kontaktai rodo, kad jis mėgina į Lietuvą 
grįžti ant balto žirgo“, - sakė šaltinis.

Be jau minėtų susitikimų, pastarosio
mis savaitėmis V.Uspaskich esą kalbėjosi 
irsti anksčiau aukštas pareigas „Gazprom“ 
užėmusiais Piotr Rodionov ir Aleksandr 
Riazanov. Pastarasis šiuo metu valdo apie 
ketvirtį naftos ir dujų gavybos bendrovės 
„Severneftegazdobyča“ akcijų.

„Labai abejoju, ar VUpaskichą domina 
grynai naftos ir dujų verslas be politinių 
tikslų Lietuvoje”, - mano „Kauno dienos“ 
šaltinis. “Naftos ir dujų verslas Rusijoje yra 
stipriai politizuotas ir be Kremliaus palai
minimo jame dalyvauti užsieniečiui nėra 
galimybių“. Tikėtina, kad pats VUspaskich 
neturės lėšų akcijoms įsigyti, bet gali gau
ti gana atsakingą postą, kuris jam leistų 
derėtis su I jetuvos Vyriausybe dėl naftos ir 
dujų tiekimo.

„Pastarosios vasaros įvykiai tik leidžia 
daryti prielaidas, kad V.Uspaskich, pade
dant Kremliui, į Lietuvą mėgina grįžti kaip 
nugalėtojas“, - mano „Kauno dienos“ šalti
nis. Nuo nepriklausomybės atkūrimo V. 
Uspaskich sukaupė nemažą bendradarbia
vimo su „Gazprom“ patirtį. Dar 1995 m. 
V.Uspaskich’o koncernui Lietuvoje „Vi- 
konda”, kažkodėl “Gazprom” buvo sutei
kęs tarpininko teises Lietuvai tiekiant du
jas. Vėliau šį verslą perėmė „Gazprom“ 
įsteigtos antrinės nepriklausomos įmonės 
- „Eural-trans-gas“, „Itera“, ir „Stella Vi
tae”, po to atsirado nauja tarpininkė „Dujo- 
tekana“. (Pagal “Kauno dieną”) 

tesudarė apie 424 hektaras, o dar prieš 6 
metus linais buvo užsėta daugiau kaip 
10,000 ha. Dar labiau sumažėjo linų pasė
lių Šakių rajone, kur tradiciškai būdavo 
išauginama apie ketvirtadalis visų Lietu
voje užauginamų linų šiaudelių. Čia linais 
užsėti tik 48 hektarai, kai ankstesniais 
metais pasėliai užimdavo 6-8,000 hektarų.
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Bendruomenės baruose_________
Choro “Viltis” spalvota popietė su 

cepelinais
Tą linksmąją popietę gcclongiškių 

Lietuvių Namai tautinėm spalvomšvy- 
tėjo ir cepelinais kvepėjo. Salėje suposi 
geltoni, žali ir raudoni balionai. Tom 
pačiom spalvom ir choristai margavo. 
Kadangi buvo šeštadienis, laisva diena, 
atvyko net dvi dešimtys svečių iš Mel
bourne su gera nuotaika ir dar ketvertas iš 
Gordon - dideli choro rėmėjai ponai 
Bartaškos su žentu ir dukra.

Valgytojų susirinko visas šimtas - ne 
juokas tokį būrj pavaišinti! Užtat virtu
vėje nuo pat ankstaus ryto darniai sukan-

Dana Kovacs (kairėje) ir Danius Valaitis.

tis chorisčių - gaspadinių pulkui, viskas 
pavyko. Joms veteranė virėja Genovaitė 
Valaitienė sumaniai dirigavo ir svečiai net 
200 jų “nulipdytų” cepelinų gavo. Ir neli
ko nė vieno - visi buvo parduoti, valgy
tojai valgė, net ausys linksėjo, ir gaspadi- 
nėrns pagyrų negailėjo. O Giručiui Ky
mantui iš Melbourno taip vaišės patiko, 
kad jis net butelaitį arielkos šeimininkėms 
paliko.

Po sočių pietų šokta prie darbų. Cho
ro Valdyba paruošė ir visiems išdalino 
lapelius su dainomis. Bet prieš tai pada
vėju tapęs Danius Valaitis perėmė svečius 
savo žinion. Kad balsai geriau skambėtų 
išties, jis su choriste Dana Kovacs visus be 
išimties vaišino lietuviška rugine duona ir 
degtine. Dainavimui vadovavo choro 
dirigentė Aldona Scano, o Aldo Kovacs, 
choro akomponiatorius, kaip visada pia
ninu akompanavo. Porai dainų ekspromtu 
trio susiorganizavo, dar kai kas ir solo 
padainavo. Otto Schrederis, Julius Lipšys 
su gitara, Sue Saunders, Mareęta Joman
tas ir Veronika Bėros balsus demonstra
vo kaip sugebėjo, bet visi pripažino, kad 
gerai skambėjo, o Stasė Lipšienė visiems 
padėjo.

Bendras salės vaizdas.

Po padainavimų 
svečiai dar savo šei
mininkių gardžių py
ragų su kava prisi- 
ragavo. O tada jau daug 
kas savo laimę loteri
joje ir fantais pagavo.

Pabaigoje chorvedė 
Aldona asmeniškai ir 
Valdybos vardu už tu
riningą ir gardžią po
pietę nuoširdžiai dė
kojo, o rengėjai džiau
gėsi, kad svečiai į choro 
iždą įspūdingai suau
kojo. Surinktos lėšos ke
lionei į Lietuvių Dienas

Dainuoja Veronika, Sue ir Mareeta.

Sydnėjuje labai pravers, o kadangi popietė geelongiškiai ateityje vėl surengs, 
visiems patiko ir pavyko, panaši) renginį Jurgis Tauragiškis

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Ine.

Metinis susirinkimas
Isolda Poželaitė - Davis AM

Rugsėjo 16 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava” įvyko SLMSGD Ine. 
Metinis narių susirinkimas. Jame daly
vavo apie 40 narių. Gauti kelių narių at
siprašymai.

Susirinkimą atidarė SLMSGD Ine. 
pirmininkė Julija Lašaitienė. Pasveikinusi 
susirinkusias nares, ji paprašė atsistojimu 
ir tylos minute pagerbti mūsų mirusius 
tautiečius, jų tarpe ir malonų sodybietį 
Arvydą Barzdį. Toliau pirmininkė tęsė 
savo pranešimą ir ragino nares padėti 
verbuoti naujas nares, ypač iš jaunesniųjų 
kartų. Pirmininkė pranešė, kad yra pavo
jus. kad labai sumažėjus narių skaičiui, 
vyriausybė galėtų netgi perimti mūsų “So
dybos” valdymą. Pavyzdžiui, vyriausybė juk 
nustato, kiek narių turi būti Patikėtinių 
Komitete ir kokios jų atsakomybės. Be to, 
kaip pirmnininkė teisingai pastebėjo, so- 
dybietės ir Komiteto narės, deja, neina 
jaunyn. Todėl vis sunkiau pavyksta sutelk
ti pajamų iš įvairių paruošimų, kurių 
skaičius ateityje turės mažėti. O vyriausy
bė reikalauja, kad ir Draugijos narės bei 
sodybiečiai prisidėtų prie finansų telkimo 
“Sodybos” išlaikymui. Pavyzdžiui 2007 
metais teko atsisakyti “Kūgeliuos” ir pa
sitenkinti “Koldūninc”, iš kurios mažiau 
pelno gaunama. Be to, pirmininkė pami
nėjo, kad nepavyko surengti numatyto 
“Madų parado” ir “Sveikatos popietės” - 
priežastys kasdieninės. Pirmajam paruoši

Bendras salės vaizdas.

mui gal pritrūko savanorių darbuotojų, o 
antrajam daktarės, daktaro, kuris lietu
viškai būtų apsiėmęs skaityti paskaitą ir 
duoti patarimus.

Baigdama savo pranešimą pirmininkė 
nuoširdžiai padėkojo “Sodybos” seniūnei 
Onutei Dobbs už nenuilstamai suteikiamą 
pagalbą sodybiečiams, vežant juos į li
gonines, pas daktarus ir netgi apsipirkti.

Po to sekė sekretorės Natos Liutikaitės 
pranešimas ir 2006 m. metinio susirinki
mo protokolo skaitymas. Tamarai Vingi- 
lienei OAM pasiūlius ir Isoldei Poželaitei 
-Davis AM pritarus, susirinkimas išreiš
kė katutėmis 2006 m. metinio narių susi
rinkimo protokolo priėmimą ir padėką už 
veiklą. Sekretorė taip pat priminė, kad 
SLMSGD Ine. yra National Council of 
Women NSW Inc. narė ir taip pat Prince 
Alfred Visitors Scheme narė. Valdybų na
rės lankosi paskaitose ir pasikalbėjimuose.

Tada Draugijos ir “ Sodybos” Patikėti
nių iždininkė Tamara Vingilienė OAM 
pateikė 2006 m. metinio susirinkimo 
Draugijos ir “Sodybos” pajamų - išlaidų 
protokolus:

Draugijos pajamų turėta $1,401.97, o 
išlaidų - $ 2,539.50. Tad 2006/2007 metais 
deficitas buvo $ 1,137.53.

“Sodybos”finansiniai metai irgi pasi
baigė deficitu $1,708.74 dolerių suma. 
Nors sodybiečiai prisideda savo darbu ir 
pyragais per paruošimus, bet didžiausias 
krūvis tenka, žinoma, seniūnei. Tačiau 
norėtųsi pastebėti, kad vyresnio amžiaus

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba. Pirmoje eilėje iš kai
rės: Onutė Dobbs, Julija Lašaitienė (pirmininkė), Tamara Vingilienė OAM, Nijolė Chan. 
Antroje eilėje iš kairės: Nata Liutikaitė, Irena Kalėdienė, Onutė Kapočienė OAM ir Kris
tina Dičiūnienė.

dar savarankūs tautiečiai greičiausiai 
niekur Australijoje negalėtų panašiose 
sąlygose taip pigiai gyventi tokioje gra
žioje aplinkoje, kaip “Mūsų Sodyboje” 
Iždininkė baigė savo pranešimą linkmes- 
ne žinia. “Sodybon” atsikraustė gyventi 
labai simpatiška pora - Danguolė ir Ar
minas Šcpokai. Atrodo, kad jie pritapo prie 
mūsų mažytės bendniomenės. Tad šiuo 
metu laisvi) butų “Sodyboje” nėra.

Patikėtinių Komiteto vardu Martina 
Rcisgicnė pranešė, kad buvo surengti 8 
posėdžiai, iš jų vienas su “Sodybos” gy
ventojais. Ji dėkojo seniūnei Onutei Dobbs 
ir revizoriui Romui Palaičiui už jų rūpes
tingą administracinį darbą. Taip pat Gary 
Kelly, Vaclovui Liūgai ir David Fraser - už 
atliekamas paslaugas “Sodyboje.” Naujai 
atvykęs Arminas Šepokas, vos tik kojas 
apšilęs naujoje vietoje, tuoj pat prisidėjo 
prie mūsų šaunios šiukšlių komandos: 
dėžių išvežimo, valymo ir vėl pastatymo į 
įprastas vietas, kad moterims nebūtų to
kios “ilgos kelionės” į tą vis “aukštėjantį” 
kalnelį ir atgal atsikračius “lobiais.” O jau 
vien tik medžių lapų ir šakų, šakelių tiek ir 
aniek “Sodyboje” yra kasdieną. Tad ir jam 
Martinos padėka galioja. O reikalui esant 

Arminas mielai paveža sodybiečius iki 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” ir dar 
parveža juos namo! Altruistai, matyt, dar 
gyvi mūsų tarpe.

Nuoširdžiai dėkojo ji ir Onutei Kapo- 
čienei OAM, kuri yra svarbią pagalbą 
suteikianti ligonių lankytoja. Onutės dar
bas nelengvas, nes ji ne tik juos lanko, su 
jais kalbasi ir teikia stiprybės ligų kanki
namiems tautiečiams, bet jai tenka ir 
tvarkyti jų reikalus kai miršta.

Todėl Onutė Kapočienė OAM savo 
pranešime labai pabrėžė testamento ir 
Power of Attorney reikalingumą vyresnio 
amžiaus tautiečiams. Nereikia laukti, kol 
pakliūsite į ligoninę, nes tai labai apsun
kina reikalų tvarkymą po ligonio mirties. 
Kiek nemalonus atsitikimas, su kuriuo jai 
tenka, deja, susidurti,yra tai. kad kažkodėl 
susidarė nuomonė, kad SLMSGD Ine. na
rių komitetas turi padengti viengungių (be 
giminių Australijoje) laidojimo išlaidas. 
Kadangi mes ne amžini, tai reikia kuo 
skubiau sutvarkyti finansinius reikalus ir 
palikti pakankamą sumą kuklioms lai
dotuvėms. Manyčiau, kad tąi yra mūsų

Nukelta į 7 psl.
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Lietuva iš arti__________________
Žemaitijoje tęsiasi M. Oginskio dvaro šventės

Danutė M. Baltutienė,
klubo “Oginskių dvaro bičiuliai” 

pirmininkė

Daug kur I sietuvoje šv. Mykolo atlaidai, 
liaudiškai tariant Mykolinės (rugsėjo 29), 
švenčiamos kaip derliaus nuėmimo šven
tė. Plungėje ir Rietave ši šventė turi ypa
tingą prasmę. Kasmet čia ruošiamos vis 
įspūdingesnės kultūrinės šventės, susijusios 
su kunigaikščiais Oginskiais. XIX a. pra
džioje Rietavo miesto valdos priklausė 
prakilniems šviesuoliams - kunigaikš
čiams Oginskiams. Senolis Mykolas Ogins
kis pagarsėjo savo polonezais, jo vaikaičiai 
- Bogdanas ir Mykolas - tęsė kultūros tra
dicijas. Rietave 1872m. kunigaikštis Bog
danas įsteigė pirmąją Lietuvoje profesio
nalią muzikos mokyklą. Jis taipogi prave
dė elektrifikaciją Rietavo mietelyje (pir
moji elektrinė Lietuvoje)

Jo jaunesnysis brolis Plungėje įsigijo 
Zubovo dvarą su 57 ha parku ir jį išpuo
selėjo kaip gražiausią vakarinėje Lietuvo
je. Jis irgi įsteigė muzikos mokyklą, ku
rioje keletą metų mokėsi Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Mykolinių šven
čių tradicijos (nutrauktos sovietmetyje) 
buvo atstatytos Lietuvai išsilaisvinus iš 
sovietų priespaudos.

Šiais metais ištisą rugpjūtį ir rugsėjį 
Plungės Oginskio dvare vyko parodos ir 
koncertai pačiame aukščiausiame lygyje. 
Šventė prasidėjo rugpjūčio 4 d. su 5-osios 
Pasaulio žemaičių dailės parodos atida
rymu Oginskio dailės muziejuje. Po pa
rodos sekė žymaus plungiškio saksofo
nisto Petro Vyšniausko koncertas.

Pasaulinės meno parodos Oginskio 
rūmuose vyksta kas ketveri me tai nuo 1994 
metų, kai Plungės savivaldybė suremon
tavo gerokai apleistus kunigaikščio My
kolo Oginskio rūmus ir pagrindiniam 
korpusui suteikė dailės muziejaus vardą. 
Tais metais ką tik iš JAV grįžęs plungiškis 
Juozas Bagdonas nusprendė didžiąją dalį 
savo tapybos darbų apgyvendinti naujame 
muziejuje. JBagdono darbai šiandien 
sudaro meno fondų pagrindinį branduolį.

Tarnybai tinka tik
Aukšto lygio diskusijos apie profe

sionalios kariuomenės kūrimą pasiekė ir 
potencialių karių ausis. Panevėžio karo 
prievolės centro komisija pastaruoju me
tu susiduria su jaunuoliais, kurie vengia 
karinės tarnybos tikėdamiesi sulaukti 
galimybės tarnauti profesionalioje armi
joje. Tačiau jau dabar tarnybai tinka vos 
trečdalis šauktinių. Šauktiniais laikomi 
jaunuoliai nuo 19 iki 26 metų, tačiau pri
sistatyti atrankos komisijai privalo kiek
vienas, sulaukęs šešiolikos. Komisija vis 
dar susiduria su sąmoningumo stoko
jančiais jaunuoliais. Kai kuriuos vengian
čius atvykti vaikinus į Karo prievolės cen
trą pristato policija arba sutramdo darb
daviai - įdarbindami reikalauja šauktinių 
atrankos komisijos išduotos pažymos. Už 
neatvykimą į šauktinių atrankos komisiją 
gresia nuo 100 iki 1,000 litų bauda arba 
baudžiamoji atsakomybė.

„Neatėjusieji aiškinasi labai įvairiai: 
nespėjo, nežinojo, išvyko į užsienį ir ne
norėjo grįžti. Būna, kad jaunuoliai slaps
tosi nuo tarnybos, nes kai kurie tikisi tar
nauti jau profesionalioje kariuomenėje“, 
sako komisijos pirmininkas. Labai neno- 
rintieji karinės tarnybos atlikti gali ban
dyti jos išvengti, nes atidėti šaukimą me
tams komisija gali pagal 14 punktų. Tar
nyba atidedama moksleiviams, įtariamic-
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Tais pačiais metais (1994) nuspręsta 
tęsti dar sąjūdžio laikais Klaipėdoje su
rengtą pirmąją Žemaičių dailės parodą

Su kiekviena paroda plečiasi ekspona
tų įvairovė ir skaičius. Šiais metais kaip 
niekad daug parodoje dalyvavo žemaičių 
menininkų. Daugelis jų šiais laikais yra 
išsibarstę po visą Lietuvą ir už jos ribų, 
taip pat ir Australijoje. Po komisijos ap
žiūros, 500 įvairaus žanro ir stiliaus kūri
nių buvo išstatyta parodų salėse. Ši pa
roda neapsiribojo profesionalais meninin
kais. Nuo 3-iosios parodos joje dalyvauja 
ir fotomenininkai. Šiais metais fotomeni
ninkų paroda įvyko gražiai sutvarkytame 
Platelių dvaro svirne. Pirmą kartą meno 
studentų paroda atidaryta Telšiuose, o 
Kelmėje savaitę vėliau pirmą kartą įvyko 
tautodailės paroda. Plungėje paroda tęsis 
iki metų pabaigos

Nuo trečiosios parodos (1994) iki 
penktosios parodos (2007) dalyvavo 18 
Australijos tapytojų, grafikų, skulptorių 
ir fotomenininkų. Kai kurie menininkai 
yra dalyvavę keliose parodose. Tai - Eva 
Kubbos, Jurgis ir Jolanta Janavičiai, Leeka 
Gruzdeff, Dalia Antanaitienė ir Laura 
Baltutis.

Australijos menininkai užima svarbią 
vietą šio muziejaus meno fonduose. 
Saugomi ir laikas nuo laiko parodose 
iškabinami Adomo Vingio, Vaclovo Rato, 
Vidos Kabailienės, Rimo Kabailos, Lcekos 
Kraucevičiūtės-Gruzdeff, Lindos Skrolys, 
Evos Kubbos, Ievos Pocius, Fausto Sa
dausko, Lauros Baltutis, Adomo Vaičaičio, 
Alfonso Jankaus ir Bronės Mockūnienės 
darbai. Ketvirtoje Pasaulio žemaičių pa
rodoje (2003) dalyvavo daugiausiai Aus
tralijos pienininkų - viso 12. Tų metų 
parodą labai dosniai parėmė Australijos 
Lietuvių Fondas. Nes beveik visus pa
veikslus reikėjo įrėminti ir vėliau kai ku
riuos grąžinti paštu.

2007-ųjų metų paroda nepritraukė tiek 
daug meno kūrinių iš Australijos me
nininkų, nes anksčiau dalyvavę meninin
kai kaip B. Mockūnienė, A.Skeivicnė, V. 
Kabailienė irI Jokubauskienė dėlsvcika-

trečdalis šauktinių 
siems ikiteisminio tyrimo metu, vieną 
vaiką iki trejų metų arba du mažamečius 
vaikus auginantiems tėvams, ūkininkams, 
turintiesiems tėvus invalidus, turintie
siems įsteigtą globą, esant prastai ma
terialinei padėčiai ir kitais atvejais.

Yra didelė tikimybė, kad netinkamu 
tarnybai jaunuolį pripažins sveikatą tik
rinanti komisija. Pasak komisijos pirmi
ninko, iš visų potencialių karių tinkami 
tarnauti yra apie 30%. Tokios medikų iš
vados dažnai nuvilia tuos, kurie nenori 
nei mokytis, nei dirbti, o tarnaudami ka
riuomenėje tikėjosi pabėgti nuo netin
kamų kompanijų, nevykusiai susiklosčiu
sių aplinkybių. Apskritai, pareigūnai ne
slepia, kad sąmoningas noras atlikti pa
reigą Lietuvai į kariuomenę atveda labai 
mažai jaunuolių. Dažniausiai tai būna pla
nuojantieji tarnauti liktiniais ir pragyven
ti iš darbo kariuomenėje. Liktiniams yra 
keliami tam tikri reikalavimai: jais gali 
tapti tik vidurinį išsilavinimą turintys, 
pavyzdingai privalomąją karinę tarnybą 
atlikę vaikinai.

Link profesionalios kariuomenės
Lietuvoje prie profesionalios kariuo

menės planuojama pereiti iki 2010-2013 
metų. Nuo 2002-ųjų šauktinių kariuome
nėje mažinama, o profesinės karo tarny
bos karių dalis didėja. Pavyzdžiui, 2002 

_m. atlikti privalomosios tarnybos buvo 
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Prie M. Oginskio dvaro. Iš kairės: Adolfas Vaičaitis, jo giminaitė, Petras Baltutis ir Dana
Baltutienė. K. Vaitkaus nuotrauka.

tos nebedalyvavo parodoje. Tačiau vienas 
melbourniškis tikrai pranoko visus lū
kesčius ir aplenkė savo ryžtu seniausius 
vietinius žemaičių menininkus. Adolfas 
Vaičaitis, būdamas 92 metų, ne tik be 
palydos atvyko paviešėti pas gimines 
Šiauliuose, bet ir dalyvavo šioje parodoje 
su trimis savo grafikos darbais. Sužino
jau, kad p. Vaičaitis kasmet lankosi Lie
tuvoje. Jis yra suruošus personalinę parodą 
Šiaulių meno galerijoje.

Pasaulinio masto parodų ir koncertų 
organizavimas pareikalauja daug laiko ir 
lėšų. Nors Kultūros ministerija ir rajonų 
savivaldybės skiria nemažas sumas iš sa
vo metinių biudžetų, tačiau tokie renginiai 
neapsieina be turtingųjų piliečių para
mos. Mykolo Oginskio festivalį dalinai 
kuruoja Plungės draugija, kuriai vadovauja 
vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių 
pramonininkų - Plungės garbės pilietis 
Bronislovas Lubys.

Dailės muziejus taipogi turi rėmėjų 
grupę - Oginskio Dvaro bičiulius. Dau
guma jų - tai kultūrinis sluoksnis plun
giškių. Jų tarpe yra 14 Vokietijos ir 8 
Australijos piliečiai. Kasmet bičiuliai rū
pinasi dvaro kultūriniu paveldu, ir pri
sideda prie kultūrinių renginių ruošos 
darbų. Bičiulių dėka plevėsuoja puošni 
muziejaus vėliava virš rūmų. Galima 
pasididžiuoti, kad dosniausi rėmėjai yra 
Australijos lietuviai. Net porą kartų mus 

Didžiausia pensija - A. Brazauskui
Kaip praneša 

DELFI, Buvęs Lie
tuvos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas 
(žiūr. nuotr. dešinė
je) gauna didžiausią 
Lietuvoje “Sodros” 
pensiją, kuri sudaro 
šešis vidutinius 
Lietuvos atlygini
mus ir šiuo metu siekia 10,956 litų per 
mėnesį.

Šiaip gi, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) duomenimis, di
džiausia „Sodros” pensija šią liepą buvo 

pakviesti 6,383 jaunuoliai, o 2012-aisiais 
jų turėtų būti tik 1,600. Šiemet profesinės 
karo tarnybos karių Lietuvos karinėse 
pajėgose bus 7,930, iki 2012 metų jų turėtų 
padaugėti iki 8,450.

Šiuo metu tarp 26 NATO šalių, be Lie
tuvos, šauktinių kariuomenes turi Estija, 
Norvegija, Graikija, Turkija, Vokietija ir 
Danija. Pastaroji valstybė privalomosios 
tarnybos trukmę sutrumpino iki 3 mėne
sių mokymų, Lietuvos kariuomenėje 
šauktiniai tarnauja 12 mėnesių. Už Lietu
vos kariuomenės perėjimą prie profesio
nalios pasisako ir Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas majoras Valdas Tutkus. Jo 
teigimu, patikėtoms užduotims vykdyti 

rėmė Ganberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjunga ir minėtas Australijos Lietuvių Fon
das, taip pat Mockūnų šeima (Canberra).

5-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda 
susilaukė visai netikėtos paramos iš 
pasaulinio pokerio čempiono, Australijos 
lietuvio Antano Guogos, kurio parama 
padėjo muziejui išleisti aukštos kokybės 
meno parodos katalogą, kuris jau išpla
tintas visiems parodos dalyviams. „Bi
čiuliai“ taipogi dovanojo po medalį 
penkiems gerinusiems meno komisijos 
išrinktiems menininkams.

Tuo tarpu Antrasis tarptautinės M. 
Oginskio festivalis tęsiasi visą rugsėjį 
įvairiuose Telšių apskrities miestuose. Fes
tivalio komisija, kuriai vadovauja meno 
vadovas, Plungės garbės pilietis prof. Sta
sys Domarkas, pasikvietė garsius atlikėjus 
iš Milano La Scala operos teatro, Balta
rusijos simfoninį orkestrą, Palenkės operos 
orkestrą ir garsius Lietuvos operos solis
tus, chorus ir orkestrus. Vienas iš įspūdin
giausių koncertų - pirmąkart Lietuvoje 
atliekamas G. Verdi „Requiem”. Jame 
dalyvavo Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, Kauno valstybinis choras ir 
nacionalinės premijos laureatai: Asmik 
Grigorian, Vytautas Rubežius, Kostas 
Smoryginas ir Laima Jonutytė. Koncerto 
vadovas - J. Domarkas. Tokie įsimintini 
vakarai tęsis iki festivalio baigiamojo 
koncerto rugsėjo 30 dieną. □

2,952 Lt. Tai visgi yra gerokai daugiau nei 
vidutinis atlyginimas Lietuvoje, kuris at
skaičius mokesčius susidaro 1,368 Lt.

Lietuvoje didesnes pensijas nei vidu
tinis atlygis gauna 2500 senatvės pensi
ninkų. Tuo tarpu maždaug pusė - 280,000 
- šalies pensininkų gauna didesnę senat
vės pensiją nei šiuo metu yra minimalus 
atlyginimas šalyje, kuris atskaičius mo
kesčius sudaro 576 Lt per mėnesį. Liku
sioji dalis pensininkų turi tenkintis gy
venimu iš mažesnių pajamų. Turintys bent 
15 metų darbo stažo senatvės pensininkai 
gauna bazinę pensiją, kuri šiuo metu yra 
266 Lt per mėnesį. □ 

reikalingi kariai profesionalai, o ne per 
metus perėję šauktinio parengimo kursą ir 
visam gyvenimui apie tai pamiršę žmonės.

Pakeisti dabar kariuomenėje esančius 
2,000 šauktinių profesionalais kainuotų 
apie 40 milijonų litų per metus. Išlaidos, 
palyginti su reikalingomis 2,000 šauktinių 
išlaikyti, patrigubėtų, tačiau vėliau esą 
atsipirktų. Profesionalų reikėtų mažiau, 
jie tarnautų trejus ar ketverius metus, o 
šauktinį reikia parengti kasmet. Tikimasi, 
kad profesionalūs kariai saugotų karinę 
techniką, o brangius kario batus avėtų 
bent dvejus metus - šauktiniai juos nešioja 
tik metus.

(Birutė Kronienė, “Sekundė”)
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Bendruomenės baruose________
Dar kartą apie “Pavasario kavinę 

su ‘Daina’”
Aida Zastarskytė - Abromas

Apie gražius ir malonius dalykus no
risi rašyti ir kalbėti. Todėl dar karti) no
riu sugrįžti į “Pavasario kavinę” ir pasi
dalinti savo įspūdžiais.

Visi, mėgstantys linksmą lietuvišką 
dainą, atvykite į “Pavasario kavinę"- kvietė 
skelbimas “Mūsų Pastogėje”. Sugužėjo j 
Lietuvių Klubą svčių. atvyko net iš pa
čios sostinės Canberros. Canbcrriškiai 
atvyko apžiūrėti naują Lietuvių Klubą ir. 
žinoma, pasižiūrėti “Dainos” koncerto bei 
su linksma daina pasveikinti pavasarį.

Prieš prasidedant koncertui canbcrriš
kiai skaniai valgė lietuviškus cepelinus, 
kuriuos pagamino šauni virėja Alvyda su 
savo vyru Gintaru. Klubo salė žiūrovus 
pasitiko išpuošta įvairiaspalviais žiedais,

Bendras salės vaizdas. Tado Žilinsko nuotrauka.

Užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo galimybių įvairovė ir raida

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Tęsinys iš “M.lT’nr. 38
Iš Irkutsko (Rusija) dalyvavo Nijolė 

Samsonova. Ji pranešė, kad apylinkėje yra 
užregistruoti 2000 lietuvių. Yra apie 15 
trejų metų vaikų. Ji liūdnai perdavė žinią, 
kad neseniai sudegė mokyklos pastatas ir 
joje buvusi mokymo medžiaga, kurios 
dabar labai trūksta.

Iš Didžiosios Britanijos dalyvavo: I ,ina 
Stankevičienė iš lituanistinės mokyklos- 
darželio “Linelis” ir Rita Šepaitienė iš 
darželio “Rytas”. Abi mokytojos registruo
tos Didž. Britanijoje kaip auklės, baigu
sios atitinkamus kursus. Jos turi teisę 
mokyti po 3 vaikus nuo 1 iki 5 metų am
žiaus. Neseniai valdžia pripažino, kad jos 
gali prižiūrėti/mokyti vaikus nuo 5-11 me
tų amžiaus. Tėvai moka 5 svarus į valan
dą, o valstybė tėvams dalinai kompensuoja. 
“Linelio” mokykloje yra 20 vaikų ir 6 
mažyliai. Anksčiau mokytoja dirbo na
muose, dabar išnuomoja patalpas. Mokyk
la veikia kiekvieną dieną nuo 8 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro. Mokykloje švenčiamos 
Motinos ir Tėvo dienos bei lietuvių tau
tinės šventės. Rita pasakojo, kad mokina 
vaikus lietuviškai skaityti nuo ketverių 
metų. Dabar pradėjo lietuviškas raides 
mokyti nuo dvejų metukų.

O apie Australijos Lietuvių Bendruo
menės lituanistinį švietimą (mokyklas) 
pristačiau Lilijos Kozlovskicnčs surink
tus duomenis. Pridedu šią informaciją 
skaitytojams. Susidomėję tėvai prašomi 
kreiptis tiesiai į mokyklų vedėjus.

1. Adelaidės Lietuvių Mokykla. 

kurie alsavo pavasariu.
“Dainos” koncertui pradžią davė cho

ro pirminkė. visada žavinga ir pasitem
pusi Jadvyga Burokienė. Ji pasveikino 
svečius, tėvelius su jų diena ir palinkėjo 
geros nuotaikos.

Koncertas prasidėjo smagia, nuotai
kinga daina “Vasaros šokis". Visas kon
certo repertuaras buvo sudalytas taip.kad 
publikai nereiktų būti tik klausytojais. Po 
choro dainos dainuodavo publika. Pra
džioje gal kiek nedrąsiai, o vėliau buvo 
taip linksma, kad norėjosi dainuoti ir dai
nuoti. Pabaigoje koncerto visi buvo links
mai nusiteikę ir dar ilgai nenorėjo 
skirstytis.

Choro koncertas sutapo su kita šven
te-Tėvo diena. Indų epas tėvą simboli
zuoja kaip gyvybės davėją. Jis sėja į dirvą

2 klasės vaikų (3-12m.) - 12 mokinių, 
1 klasė suaugusių - 5 mokiniai. Mokyto
jai -4.

Vedėja Rūta Sankauskienė
50 Longwood Rd.. Stirling, SA 5152.
Tel: +61-8-8339 4300
E-mail: zitaruta@atd.com.au
2. Melbourno Lietuvių Mokykla.
Pradinė klasė, 5 mokiniai (8 metų). 

Mokytojas -1.
Vedėjas Dovydas Sadauskas
7 Hutchinson St., Bentleigh,VIC3204.
Tel: +61-3-9557 3116
E-mail: ddsada@deakin.cdu.au
3. Viktorijos Kalbų Mokykla
(Victorian School of Languages).

2 lietuvių kalbos klasės.
Mokytoja Aida Gogelytė, vaikų (10-12 

metų) klasė, 11 mokinių.
Tel: +61-3-9783 3307
E-mail: aida.gogelyte@sbs.com.au
Mokytoja Rasa Imbrasienė, suaugusių 

klasė, 5 mokiniai.
48 Glenelg Drive, Clayton South, VIC 

3169.
Tel: +61-3-9558 0686
E-mail: rasa_imb@yahoo.com.au
4. Sydnėjaus Lietuvių Informacijos 

Centras (SLIC), virtualūs lietuvių k. 
kursai.

Direktorė Ramona Ratas-Zakarevi- 
čienė.

3/79-81 Oakland Ave,The Entrance, 
NSW 2261.

E-mail: info@slic.org.au
O dabar šiek tiek papasakosiu apie 

seminare pristatytas paskaitas ir medžiagą. 
Dr. Aldona Mazolevskienė, VPU Peda
gogikos ir psichologijos fakulteto vaikys-

Scenoje - choras "Daina”. Tado Žilinsko nuotrauka.

kviečius, iš kurių žemė motina užaugina 
derlių. Choro skaitovai vyrai, kaip sim
boliška, šia proga paruošė lietuvių rašy
tojų kūrinių ištraukas. Jonas Barila, Jonas 
Sarkauskas ir Petras Beitnaras įspūdingai 
perteikė atsiminimus apie tėvą.

Kas nežino, tas galėjo pamatyti ir 
įsitikinti, kad “Dainos” chore yra puikių 
solistų, lai Gary Penhall, save vadinantis 
žemaičiu, ir dainuojantis žematiškai! 
Manau ne vienas iš anksčiau girdėjęs jo 
atliekamą žemaičių liaudies dainą “Pem
pei, pempei” gali tai patvirtinti.

Kitas puikus solistas - pats Klubo 
direktorius Kęstas Protas. Jo padainuota 
daina “Bernužėlis” ir bendravimas su pub
lika vertas pagyrimų.

Solistas Joc Blansjaar -aukštasvyras, 
kaip lietuviškas ąžuolas-iš stuomens ir 
iš liemens dainavo dvi nuotaikingas dai
nas. Publika buvo sužavėta. O kai kon
certo pirmos dalies pabaigoje pasirodė 
choro vyrai, kurie atliko teatralizuotą 
ištrauką iš operos “Piratai”, publika ne
nustygo vietoje, prašydama pakartoti. 
Pabandykite atspėti, kas gi buvo piratų 

Seminaro metu. Iš kairės: Vida Bagdonavičienė, Antanas Petrauskas ir Vaiva Vėbraitė.

lės studijų katedros dėstytoja, du kartus 
kalbėjo tema “Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų kalbų gebėjimų ugdymas”.

Pateiksiu kelias pastabas. Prelegentė 
teigė, kad kalbos dabar tave nešioja ap
link pasaulį. Iki 7 metų geriausia mokyti 
vaiką kalbų. Tačiau, pirmiausia reikia 
mokinti tėvus. Po mokyklos atsakomybė 
tenka tėvams. Pasiūlė surengti tėvams 
popietę prie kavutės arba vyno, pasidalinti 
savo patirtimi apie dvikalbiškumą. Būti) 
įdomu duoti tėvams pasiklausyti savo 
vaikų kalbėjimo lietuviškai. Mišriose 
šeimose, svarbu, kad abi pusės gerbtų an
tros pusės kalbą. Apie tai reikia pasikal
bėti. Retkarčiais mokiniai galėtų ką nors 
parašyti savo tėvams lietuviškai, parodyti 
savo lygį. Tai gal padėtų tėvams suprasti, 
kaip padėti vaikui tobulintis.

Savo mažylius tėvai galėtų patys pra
dėti mokinti abėcėlę, pvz., turėti raides ant 
patalynės, užklijuoti raides ant kėdės, ta
čiau per daug raidžių neprikabinti, nes 
vaikui taps neįdomu. Vaikui reikia plėsti 
akiratį. Vaikai mėgsta karpyti. Jeigu vai

vadas - ogi pati choro vadovė, energingoji 
Birulė Aleknaitė!

Antroje koncerto dalyje išvydome 
nepaprastai gražų duetą -1 lalinna Ged ir 
akomponiatorių Wojciech Wisniewski. 
Abu lenkaičiai ir abu talkina lietuvių 
chorui. Ačiū jiems!

Ir aišku, kaip gi koncertas be gitaristo 
Dariaus Gako ir jo kūrybos dainų!

Po koncerto sekė loterija, laimingus 
bilietus traukti pakvietėme eanberiškį 
Tadą Žilinską. KaipžavingaiTadaspasvei
kino moteris laimėtojas. Manau, kad svar
biausia buvo ne prizas, o dėmesys joms!

Noriu pasakyti ačiū visiems: daly
viams. eanberriškiams atvykusioms į 
“Dainos” koncertą. Ačiū vadovams, su
manytojams, choro moterims, darbš
čiosioms bitelėms- talkinkėms ir visiems 
žiūrovamas, kurie nepraleidžia nei vieno 
“Dainos” choro koncerto!

Pavasaris jau čia! Pasitikome jį 
linksmai su daina. Ne už kalnų vasara, 
nekantriai lauksime sekančio “Dainos” 
koncerto.

Iki naujų susitikimų su “Daina”!

kučiai daugiau naudojasi savo pirštais ir 
delnais, tai padeda vaikui matyti žodžius 
ir kalbą. Pvz., reikia leisti vaikui sukar
pyti visus lietuviškus žurnalus arba laik
raščius. Tėvai gali parodyti vaikams lietu
vių kalbos žodžių įvairumą ir groži, pa
aiškinti, kuo skiriasi žodžiai: “myli, pa
tinka, graži”, taip pat skirtingas žodžių 
reikšmes, pvz tarp “rūksta” ir “rūgsta”.

Pagal dr. Aldoną, tėvai turi vaiku 
džiaugtis. Susitikę po lietuvių kalbos mo
kyklos arba skautų stovyklos, pasilabinti 
su vaiku lietuviškai ir 1.1.. Gyvenimas su
stoti negali ir tėvai gali gilinti ir savo lie
tuvių kalbą. Yra elektorininių priemonių, 
daug skirtingų lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų, kuriuos galima užsisakyti arba 
skaityti per internetą. Be tėvų lietuvių 
kalbos gilinimo, bus sunku perduoti kalbą 
savo vaikams. Pinigais visko nenupirksi, 
atsakomybę užkrauti kitiems irgi negali. 
Kievienas tėvas ar motina savyje turi tu
rėti motyvacijos.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Lietuvos gydytojai 
Pasaulio futbolo 

pirmenybėse
Šių metų rugsėjo 8 -16 dienomis gra

žiajame Australijos pajūryje - Gold Coast 
-vyko jau 13-osios Pasaulio gydytoji; fut
bolo (soccer) pirmenybės. Jose dalyvavo 
150 įvairių specialybių gydytojų iš Aus
trijos, Brazilijos, Katalonijos, Vokietijos, 
Korėjos, Lietuvos, Anglijos ir Australijos. 
Žaidynių metu, šalia futbolo varžybų, 
kiekvieną dieną vykdavo ir mokslinės 
medicinos konferencijos, paskaitos, ku
riose žinomi medicinos mokslo žmonės 
dalinosi su kitais pasaulio gydytojais - 
sportininkais paskutinėmis medicinos 
mokslo naujienomis.

Šią 13-ąją gydytojų futbolo šventę 
oficialiai atidarė Gold Coast miesto me
ras, o sveikinimus atsiuntė Queensland 
Valstijos premjeras ir kiti šios valstijos 
sporto bei medicinos vadovai.

Be varžybų ir konferencijų, visiems da
lyviams ir jų svečiams buvo surengta daug 
įvairių pasilinksminimų ir ekskursijų.

Lietuvių gydytojų futbolo rinktinę 
sudarė 17 žaidėjų - įvairių medicinos 
specialistų iš visos Lietuvos. Jiems va
dovavo Sveikatos viceministras dr. Ro
mualdas Sabaliauskas iš Vilniaus, o ko
mandos treneris buvo dr. Albertas Sanu- 
laitis iš Marijampolės.

Lietuvos medikai, aktyviai propaguo
dami sveiką gyvenimo būdą, yra susibūrę 
į Lietuvos medikų futbolo asociaciją. Ji 
kasmet organizuoja tarpusavio futbolo

Pokario metai

Partizanų struktūrų sukūrimas
Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis

Tęsinys iš “M.R” nr.38.
Dar norėtųsi grįžti prie tų Vakarų at

stovų J. Dcksnio ir K. Bruniaus kelionės j 
Lietuvą 1945 m. rudenį. Čia vėl galima 
pacituoti D. Kuodytę: „Prisistatydami 
VLIK’o atstovais būtų atidavę iniciatyvą 
politiniam priešininkui. Iš dokumente dės
tomų išvadų aiškėja, kad nei viena, nei ki
ta pusė tuomet dar neturėjo konkrečių 
planų, kaip turėtų būti atstovaujama ir 
vadovaujama laisvinant Lietuvą.

Jų siūlyta sudėtinga trijų pakopų si
stema, išskiriant atstovaujamąją, politinio 
vadovavimo bei karinės vadovybės funk
cijas vargu ar tuomet buvo racionali. Pagal 
jų sumanymą VLIK’as turėjo būti nuša
lintas nuo politinio vadovavimo ir jam pa
likta atstovavimo funkcija kartu su Vaka
ruose veikiančia diplomatine tarnyba. Tai 
jau galima vertinti kaip poreikį kurti nau
ją organizaciją, kuri, turėdama krašto 
įgaliojimus, neleistų VLIK’ui palaikyti 
santykių su Lietuva. Po pusmečio tai ir 
buvo padaryta įkuriant Vyriausiąjį Lietu
vos atstatymo komitetą (VLAK’as) ir 
Bendrą demokratinio pasipriešinimo są
jūdį (BDPS)”.

Taigi, kalbama jau apie naują orga
nizaciją - BDPS, kuri taip pat turėjo 
aspiracijų suvienyti kovojančio krašto 
pajėgas?

BDPS sukūrimo momentui, galima 
sakyti, partizaninės struktūros jau buvo 
sukurtos. Ir išties iškilo tolesnės centra- 
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varžybas ir dalyvauja tarptau
tinėse Europos ir Pasaulio 
gydytojų futbolo varžybose.

į Australiją kartu su gy
dytojais atvyko ir 13 jų žmo
nų ar draugių, kurios buvo 
didelė parama savai koman
dai. Po varžybų dalyviai iš
siskirstė grupelėmis: dalis 
dalyvavo ekskursijose po 
Australiją, o dalis, išsinuoma
vę autobusiuką, per kelias 
apžiūros dienas atvyko įSyd- 
nėjų ir čia buvo priimti Ritos 
ir Gintaro Janulevičių, Alvy
dos ir Gintaro Auglių bei 
Antano Laukaičio namuose. 
Sydnėjų jiems aprodė D. 
Kraucevičius (Jumbo). Su 
didžiausiu įdomumu jie ap
žiūrėjo Sydnėjų, jo apylinkes,
Mėlynuosius kalnus ir kitas gražias vietas.
Pasikalbėjimai su svečiais

Radęs laisvo laiko, maloniai savo įs
pūdžiais pasidalino grupės vadovas - 
Lietuvos sveikatos viceministras dr. Ro
mualdas Vyšniauskas.

- Varžybos pasisekė labai gerai, - pradė
jo malonus ir draugiškas grupės “bosas”. 
- Australai mus priėmė ir viską pravedė 
gerai. Varžybos buvo sunkios ir sudėtin
gos, nes jose varžėsi geriausios pasaulio 
medikų komandos ir buvę čempionai bra
zilai. Mes žaidėm gana garbingai ir gėdos 
nepadarėme. Mūsų Gydytojų futbolo 
asociacija, kurioje yra ir anksčiau futbolą 
žaidusiųjų, palaiko gerus tarpusavio ry
šius, organizuoja kaip gražiai ir sveikai 
praleisti laisvalaikį, draugiškai sutinka ir 
bendradarbiauja su kitų kraštų gydytojais 
sportininkais. Šių metų varžybose Gold 
Coast Pasaulio Medikų Prezidiumas ir 
Futbolo Asociacija pasiūlė Lietuvai su
rengti kitais metais Pasaulinį futbolo me

Juozas Kasperavičius - Visvydas.

lizacijos reikalas. Apie BDPS organiza
ciją. apie saugumo agento Juozo Markulio 
įtaką bei veiklą jau šnekėta daug, tad 
nesikartokime. Pažvelkime į tolesnius 
įvykius.

1946 m. gegužės mėn. J. Deksnys šį 
kartą jau su J. Stanevičiumi antrą kartą 
atvyksta j Lietuvą, vėl bandydami užsi
tikrinti partizanų vadovybės paramą bei 
kovojančio krašto įgaliojimus. Lietuvoje 
tuo metu jau buvo prasidėjęs ne apygar
dų, o dar didesnių organizacinių vienetų 
kūrimosi etapas. Tauro ir Dainavos apy
gardos jau buvo susijungusios į Pietų 
Lietuvos partizanų sritį. MGB tuo metu 
visiškai kontroliuoja ir tą patį BDPS, ir 
.VLAK’ą, Netrukus MGB pakiša J.

Nuotraukoje - lietuvių gydytojų futbolo komanda Gold Coast stadione.

dikų čempionatą, kuris būtų pirmasis 
Lietuvoje. Lietuvos gydytojai futbolininkai 
mano, kad tai yra didelis pagerbimas 
Lietuvai ir šį pasiūlymą mes priėmėme, 
nors lai kainuos nemažai pinigų.

- O kaip apskritai Lietuvoje dabar yra 
su medicininiu aprūpinimu? - paklausiau.

- Pagrindinė problema Lietuvoje ge
resniam medicininiam aprūpinimui yra 
finansų stoka. Dėl to yra problemų su 
gydytojais ir kitu medicinos personalu. 
Dėl mažų atlyginimų daug jaunų ir gerų 
specialistų išvažiavo iš Lietuvos. Jų jau 
dabar trūksta pas mus. Tačiau, manau, 
ateityje viskas pamažu pagerės. Jau dabar 
matyti nemažai poslinkių į gerą pusę. Da
lis išvykusių gydytojų jau grįžta namo 
atsiveždami naujų darbo ir patirties įgū
džių. Kaip gydytojas, aš norėčiau visiems 
lietuviams, įskaitant ir gyvenančius Austra
lijoje, pasakyti, kad reikia aktyviau lavinti 
kūną ir organizmą, nes sveikata yra pats 
brangiausias ir svarbiausias turtas. Todėl 
mes, gydytojai, propaguojame sportą kaip

Deksniui savo operatyvininką Maksimo
vą ir jį išsiunčia atgal (Vakarus su aiškiais 
tikslais - per jį kontroliuoti išeivijos or
ganizacijų veiklą, skaldyti, valdyti ir 
naikinti ginkluotą pogrindį, kuris visvien 
bandys ieškoti ryšių su Vakarais. Išlies, tų 
ryšių buvo ieškoma. Pagaliau 1948-aisiais 
prasiveržusių j Vakarus Juozo Lukšos bei 
Kazimiero Pyplio dėka rezistencija vėl 
perima iniciatyvą j savo rankas.

Tuo meilijau įkurtos trys partizaninės 
sritys - Vakarų „Jūros” sritis. Pietų „Ne
muno” ir Rytų Lietuvos „Kalnų” sritis. Į 
jų sudėtį įeina po kelias apygardas. Gali
ma sakyti, kad struktūriškai partizanų 
organizaciniai vienetai galutinai subren
do visos Lietuvos laisvės kovotojų vienin
gai organizacijai sukurti.

Kaip minėjome, tokia organizacija - 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis - įkurta 
1949 metų vasario mėnesį. Visi struktū
riniai padaliniai, t.y. sritys, apygardos, 
rinktinės išliko. Ko gero, šią datą galėtu
me laikyti aukščiausiu visos laisvės ko
vos pakilimo tašku.

Tačiau situacija netrukus pradėjo 
blogėti. Pirmiausia pradėjo trūkinėti ry
šių sistema - čekistai masiškai suiminėjo 
visų lygių ryšininkus. Prasidėjo ir planin
gas įvairių organizacinių vienetų štabų 
naikinimas. Tas naikinimas buvo spar
tesnis, nei partizanai spėdavo atkurti.

Tačiau šioje vietoje reikėtų šiek tiek 
grįžti atgal. Kai kuriuose partizanų vadų 
rengtuose dokumentuose akcentuojamos 
tam tikros abejonės apskritai dėl centra
lizacijos tikslingumo.

Štai ką dar 1946 metais rašė tuometi
nis Jungtinės Kęstučio apygardos vadas 
Juozas Kasperavičius-Visvydas: „Ne visi 
vadovaujantys asmenys sveikai žiūrėjo j 

aktyvi; gyvenimo būdą, kad taip greitai 
nesusentume, būtume sveiki ir rečiau lan- 
kytumėmės poliklinikose, vešlume sveiką 
gyvenimo būdą.

- Kaip Jums patiko Australija ir mūsų 
lietuviai?

Australija yra labai įdomus ir savotiš
kas kraštas, kurio negalima būtų palygin
ti su kitais kraštais sava augmenija, gyvū
nija ir kitkuo. Teko matyti daug Australi
jos gyvūnų, kurie padarė didelį įspūdį. 
Kalnuose augmenija ir eukaliptai sudarė 
nepaprastą grožį.

Esu pakankamai daug keliavęs, bet 
tokių gražių paplūdymių nesu matęs. 
Smėlis labai švarus, manau, kad ir mūsų 
Palanga prilygti negali. Visur čia yra ypa
tingai gera ir visai paprasta tvarka, leng
vos taisyklės, kurios paprastam žmogui ir 
svečiams kaip mes, yra labai supranta
mos. Žmonės, kiek pastebėjau, malonūs ir 
draugiški.

Tęsinys kitame “MJB”
nr.

būtinybę jungtis. Vieni prisistatinėjo kaip 
pogrindžio organizacijų, sukurtų vokie
čių okupacijos metais ir pabėgusių į Vo
kietiją. atstovai, kaip jų programų ir tra
dicijų pasekėjai, kiti bijojo, kad plečiantis 
ir vystantis organizacinėms struktūroms 
neteks savo įtakos, todėl stojo prieš verž
lų ju nginių susijungimą.

Tokioje atmosferoje tariantis apie 
susijungimo būtinybę ir svarstant kon
krečius planus, ne kartą po keleto pasi
šnekėjimų vienijimosi darbas nė per žings
nį nejudėdavo į priekį. Kai kurie stipres
ni vienetai, turintys geresnes veiklos są
lygas, kai iškildavo susijungimo klausi
mas, stengdavosi jo išvengti, kritikuodavo 
silpnesnius vienetus arba imdavosi spau
dimo ir diktato“. Iš to tenka daryti išva
dą, jog ir partizanų vadovybės viduje ne
buvo kažkokios aiškios vieningos vi
zijos, kaip konkrečiai ir kodėl tos struk
tūros turi veikti.

Šis J.Kaspcravičiaus-Visvydo tekstas 
buvo skirtas 1947 metų visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavimui, įvykusiam 
Tauro apygardos ribose. Nors tas suvažia
vimas nebuvo visuotinis, t.y. realiai jame 
dalyvavo vos trijų apygardų atstovai, ta
čiau ši Juozo Kasperavičiaus kalba iš es
mės padėjo pagrindus tolesniam laisvės 
kovotojų vienijimuisi. Visvydo pozicija bet 
kuriuo atveju lapo dominuojanti - prie
šingu atveju nebūtų buvę jokio Lietuvos 
I .aisvės Kovos Sąjūdžio.

Kita vertus, prisiminkime, jog mes kal
bame apie ekstremalius laikus. Juk net ir 
laisvės laikais kur kas paprastesniais klau
simais kartais sudėtinga visiems susišnekė
ti. Kita vertus,.ko gero, galime kalbėti apie 
du iš principo vienas kitam prieštaraujan
čius požiūrius. Tęsinys kitame MP nr.
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Latvians have invited Lithuanians toplay Basketball in what we are calling

“Friendship Games”
on the 21st October at Bankstown Basketball Stadium.

“Kovas” requires players for the following teams and time of games:
9.00 am Boys under 18 -No older than 18 this year.

10.00 am Veteran mens - Those too old to run, over 34
11.00am Womens - No age limit
12.00 noon Mens - Between 17 to 34 that can run a full game.
For Boys & Mens teams - to contact 'Ibm .1 ablonskis either
e-mail tom.jabloiiskis@dynapac.coni or phone 0407 779 359
For Womens teams - to contact Jacinta Ankus
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 
warmup for Adelaide this year. Also to make thisayearly 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.

Neribotam bendravimui su artimaisiais užsienyje - 
specialus TEO pokalbių planas

Integruotų telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų teikėja TEO LT, AB (toliau - TEO) 
privatiems klientams sukūrė pokalbių planą „Artimas“, leidžiantį neribotai bendrau ti su 
užsienyje esančiu pašnekovu už 25 litų mėnesinį mokestį.

Naujoji paslauga skirta užsienyje dirbantiems ar studijuojantiems tautiečiams ir 
Lietuvoje likusiems jų artimiesiems, norintiems neprarasti nuolatinio ryšio. Įvairiais 
duomenimis, vien nuo 1990-ųjų iš Lietuvos laikinai ar visam laikui gali būti išvykę iki 
pusės milijono lietuvių. Didžioji jų dalis šiuo metu gyvena Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, 
JAV bei Vokietijoje.

Naujoji paslauga bus teikiama intemetinės telefonuos pagrindu -paslaugą užsisakęs 
vartotojas Lietuvoje kalbės įprastu telefonu, o užsienyje esantis jo pašnekovas - naudoda
mas asmeninį kompiuterį. Jame tereikės įsidiegti pokalbių internetu programą, kurią 
galima atsisiųsti tinklalapyje www.zcbra.lt/pokalbiai. Skambinti galės tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje esantis pašnekovas.

Užsisakydamas paslaugą TEO klientas turės nurodyti savo norimo pašnekovo elek
troninio pašto adresą. Juo bus nusiųsta informacija apie pokalbių programos diegimą bei 
suteiktas individualus 700-osios linijos numeris. Skambučiai tarp paslaugą užsakiusiojo 
ir jo nurodyto pašnekovo už 25 liti, mėnesinį mokestį bus neribojami, o ši suma įtraukta 
į TEO kliento Lietuvoje sąskaitą. Paslaugą galima užsisakyti skambinant klientų 
aptarnavimo telefonu 1817.

TEO naudojamų fiksuotojo telefono lyšio linijų skaičius birželio pabaigoje siekė beveik 
788,000, o bendrovės siūlomomis pokalbių internetu paslaugomis naudojosi daugiau nei 
1,500 klientų. Daugiau informacijos:

Antanas Bubnelis, atstovas spaudai 
Tek: (8 5) 236 7537 Mob.: 8 615 83 854 E-mail: antanas.bubnclis@tco.lt

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 Vitae),
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 pildytikompiuteriu.
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, bus grąžinamos 
papildyti. Vytautas Mikelionis, Užsienio lietuvių skyrius

Tel. +370 5 262 9543 Fax. +370 5 261 9431 www.tmid.lt

In memoriam
A~?A Petrė Kušleikienė - 

Medelienė
1916.02.07 - 2007.08.05

Petronėlė Kūšleikicnė. - Medelienė 
mirė šių meti, rugpjūčio 5 dieną Glenfield 
Masonic slaugos namuose, sulaukusi 
devyniasdešimt vienerių.

Petrė gimė 1916 m. vasario 7 dieną 
Šilalės miestelyje, Tauragės apskr. Šeimo
je augo du broliai ir dvi seserys. Petrė 
buvo tik penkerių. kai ligos pakirsta mirė 
mama. Vaikus augino tik tėvas. Vos pra
kutę ir pabaigę pradžios mokyklos du 
skyrius (kad mokėtų skaityti ir pasirašy
ti), vaikai buvo siunčiami tarnauti. Taip 
visi pelnėsi sau duoną.

Būdama 22 metų Petrė ištekėjo už 
Tauragėje stovinčio septintojo pėstininkų 
pulko orkestro muzikanto Vlado Mede
lio. Jaunoje šeimoje jau augo 3 vaikai, kai 
artėjant frontui, buvo gautas nurodymas 
palikti kraštą. Šeima su ketvertų metų sū
numi Viaduku ir dvejų metukų sulauku
siomis dvynėmis dukrelėmis karo keliais 
traukėsi į Vokietiją. Pakely jų mašiną pra
dėjo bombarduoti atskridę rusų lėktuvai. 
Tėvai, sugriebę abi mergaites, bandė 
gelbėtis šokdami iš mašinos, bet, sprogus 
bombai, abi mergaitės žuvo nuo skevel
drų tiesiog tėvų glėbyje. Petronėlė su vy
ru buvo sunkiai sužeisti. Sūnus liko svei
kas. Praėjo daug laiko, kol Raudonojo 
Kryžiaus organizacija padėjo šeimai 
susitikti Vokietijoje. Ten 1946 m. gimė 
sūnus Antanas.

1948 m. šeima atvyko j Australiją. Tais 
pačiais metais gimė sūnus Jonas. 1951 m. 
gimė dar vienas sūnus Mikas.

Nelengva buvo gyvenimo pradžia 6 
asmenų šeimai, kada dirbo tik vienas vy
ras. Kaip ir visi lietuviai, šeima buvo tau
pi ir darbšti, todėl neilgai trukus pasistatė 
namą Cabramatta priemiestyje. Vaikai 
lankė mokyklas ir kartu su tėvais aktyviai 
dalyvavo Sydnėjaus lietuviškame gyveni
me. Šeimos galva Vladas Medelis buvo 
aktyvus “Dainos” choristas. Petrė buvo vi
sų lietuviškų renginių lankytoja ir pagal
bininkė, kelerius metus dirbo Lietuvių 
Klubo valgykloje, aktyviai dalyvavo Roži

nio būrelyje. Sūnūs, ypač Mikas, padė
davo bare palaikyti tvarką Klubo rengi
nių metu. 1983 m. netikėtai mirė Vladas 
Medelis. Vaikai sukūrė šeimas.

1985 m. Petrė ištekėjo už buvusio 
šilališkio, našlio Juozo Kušleikos ir ap
sigyveno gražiame Dee Why priemiestyje 
prie North Curl Curl. Vėžio ligos pakirs
tas 1995 m mirė Juozas Kušleika. Petrė 
liko gyventi viena.

2002 metų liepą po infarkto Petrė bu
vo paguldyta į ligonine, vėliau perkelta j 
jau minėtus slaugos namus, kuriuose ji 
pragyveno virš 5 metų.

Gedulingas pamaldas St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe, aukojo parapijos 
klebonas Father John. Atsisveikinimo žodį 
tarė Alfa Savickienė, laidotuvėse giedojo 
Antanas Kramilius. Po pamaldų Velionė 
buvo palydėta į Rookwood kapines.

Gedulingiems pietums susirinkta 
Lietuvių Klube.

Lemtis išsivedėjus į paskutinę kelio
nę net man nespėjus sugrįžti iš Lietuvos 
ir palydėti. Ilsėkis ramybėje, mieloji Teta.

Jadvyga Dambrauskienė

AftA Gailutei Gasiūnienei
minis, artimiesiems Australijoje, Anglijoje ir Lietuvoje reiškia gilią užuo

jautą ir kartu liūdi
Jolanta ir Jurgis Janavičiai su šeima

Iškiliai lietuvei, Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne 
narei ir rėmėjai

Gailai Gasiūnienei
mirus Londone, jos gyvenimo draugą Teodorą Ružauską, sūnus Arą ir Mantą, 

brolį Algį Klupšą ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drauguos Ine.
Atkelta iš 3 psl.
vyresnės kartos pareiga.

Susirinkimas ėjo prie pabaigos ir 
paskutiniu darbotvarkės punktu buvo 
klausimai ir sumanymai. Ui klausimų 
kaip ir nebuvo, nes SLMSGD Ine. ir 
Patikėtinių Komiteto narės logiškai ir 
išsamiai j temą dėstydamos savo rapor
tus tuo pačiu atsakė ir į galėjusius kilti 
susirinkusiųjų klausimus. O sumanymą 
pateikė Martina Reisgicnė ir pasiūlė 
surengti Sveikatos popietę vyresnio am
žiaus tautiečiams ateinančių metų ka
dencijoje. Sis pasiūlimas buvo priimtas ir 
pagal išgales bus pasistengta popietę

surengti. Daugiau pasiūlymų nebuvo.
Sekantis paruošimas “Sodyboje” - 

“Melbourne Cup” popietė, jei arklių 
lenktynės, žinoma, įvyks. Mielai lauksime 
svečių. Iškepsime skanių pyragų ir pa
vaišinsime geru kavos ar arbatos puode
liu. Tada SLMSGD Ine. pirmininkė dar 
kartą padėkojo visoms apsilankiusoms ir 
pareiškė visuotinį metinį 2007 m. susi
rinkimą baigtu, o susirinkusios narės dar 
kartą katutėmis išreiškė savo padėką 
Draugijos, “Sodybos” seniūnei ir Patikė
tinių Komiteto narėms už jų nuolatinį 
rūpestį ir produktyvų darbą.

□

Mirus

AtfA Romui Bieliūnui
Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai Onai, dukrai Nijolei, sū

nums Vytautui ir Alfredui, broliams Algiui ir Gediminui su šeimomis, visiems 
giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir Australijoje.

“Mūsų Pastogei” aukoju $50.
Jadvyga Dambrauskienė

Padėka
Socialinės Globos Moterų Draugįja Melbourne dėkoja Marce

lei Matulionienei už $100 auką.
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Pranešimas Sydnėjaus Apylinkės nariams

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 
susirinkimas

įvyks šeštadienį, spalio 6 dieną, 230 vai. p.p.
Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown. 

DARBOTVARKĖ:
c) Kontrolės Komisijos, 

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

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

protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

a) pirmininko,
b) iždininko,

Remiantis inkorporacijos nuostatais, kandidatai j 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 susirinkimų.
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

Sekmadienį, spalio 21 dienų, 2 vai. p.p., 
Sydnė jaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown, įvyks 

e£iteratūros popiete, 
primenanti XIX a. lietuvių tautinio atgimimo veikėjus inspiravusių Adomo 
Mickevičiaus kūrybą.
Isolds Poželaitė - Davis AM pristatys popietės paskaitininką Marcei 
Weyland. kuris 2004 metais eiliuotai į anglų kalbą išvertė Adomo Mickevi
čiaus kūrybos šedevrą - poemą “Ponas Tadas”.
Ištraukas iš A. Mickevičiaus kūrybos skaitys Aistis Bieri. Jasmina Bakas 
ir Rimas Kazokas. Skaitymus paįvairins talentingas pianistas Wojciech 
Wisniewski.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Earn more at “Talka”
Higher interest rates on 
term deposits starting 
from as little as S500.on

“better than the bank"'

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

12 month 6.5%
6 month 6.0%
3 month 5.5%

Litlvuanian Co-operative: Credit Society “Talka“ Ltd
Adelaide (08)8362 7377
Melbourne (03) 9328 3466
Sydney (02) 9782 0082

talka@access.net.au

DA INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuaniancluh.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” 

Klubo metinės ataskaitos, atsiųsti paštu, faksu ar elektroniniu 
paštu į Klubo raštinę iki spalio 4 dienos vakaro. Metinio narių 
susirinkimo metu Valdyba išsamiai įjuos visus atsakys.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr.3, LT-01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
c-mail: advokatai@taide.lt hit p:/ www.eslates.lt

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.

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

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.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: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (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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