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Pabaltiečiai Pietų Australijos parlamente

Šių metų spalio 5 dieną Pietų Australijos Parlamente valstijos ministras dangiakul- 
tūriniams reikalams Michael Atkinson MP surengė pabaltiečiams priėmimą. Plačiau 
apie priėmimą skaitykite “M.P.” psl. 3.
Nuotraukoje -dalis lietuvių Pietų Australijos parlamente. Iš kairės: V. Baltutis, J. Po
cius (junr.), L. Vaičiulcvičius, A. Zamoiskis, V. Palupąs, S. Vasiliauskienė, A. Patupienė, 
Pietų Australijos ministras daugiakultūriniams reikalams M. Atkinson MR LR Garbės 
konsule Adelaidėje J. Vabolienė, S. Paccvičienė, P. Jaciunskis, .1. Domeika, S. Kanienė, K. 
Dundienė ir R. Dunda.

Lietuvos įvykių apžvalga

Seimas turės apsispręsti dėl dvigubos pilietybės 
referendumo

Blokados 
fondo 

vertybės - 
muziejuje?

Prieš 17 metų 
Lietuvos žmonių 
nepriklausomai 
Lietuvai paauko
ti juvelyriniai 
dirbiniai ir kitos 

vertybės gali atsidurti muziejuje. Sunkiais 
1990-ųjų ekonominės blokados metais 
žmonės Blokados fondui aukojo ir pini
gus, už kuriuos kiek vėliau buvo nupirkta 
dešimtys tūkstančių tauriųjų metalų ga
minių. Taip siekta apsaugoti fondą nuo 
nuvertėjimo. Įvairių vertybių buvo įsigyta 
už 7.6 mln. rublių.

Premjeras Gediminas Kirkilas, atsi
žvelgdamas j nepalankias aukso dirbimų 
kainas Lietuvos rinkoje bei į Blokados 
fondo išliekamąją istorinę ir kultūrinę 
vertę, kreipėsi i Finansų ir Kultūros mi
nisterijas, kad jos kartu su Lietuvos pra- 
bavimo rūmais išnagrinėtų galimybę 
Blokados fondo juvelyrinius dirbinius 
perduoti muziejui. Be to, siūloma išnag
rinėti ir galimus šio fondo grynųjų pinigų 
likučio panaudojimo būdus.

Išvadas ministerijos Vyriausybei turi 
pateikti iki šių metų pabaigos.

Kiekvienas Blokados fondo dirbinys 
yra (spauduotas specialiu Blokados fon
do ženklu. Pagal įstatymą šio fondo 
valdytoja yra Finansų ministerija.

V. Muntianas apie Liustracijos 
įstatymą

Parlamento vadovas Viktoras Muntia
nas ragina etikos sargus atlikti savo tie
siogines pareigas ir apsvarstyti Liustracijos 

įstatymo priėmimo aplinkybes.
Spalio 19 d., vadovaudamasis Seimo 

statutu. Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas kreipėsi į Etikos ir procedūrų 
komisiją su prašymu pateikti Seimui 
išvadas ir pasiūlymus, ar priimant Asmenų, 
slapta bcndradarbiavushj su buvusios 
SSRS specialiosiomis tarnybomis, regis
tracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisi- 
pažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimą 
nebuvo pažeista įstatymų leidybos pro
cedūra ar kitos svarbios Seimo statuto 
nuostatos.

Gavusi tokį kreipimąsi Etikos ir pro
cedūrų komisija pagal Seimo statutą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateik
ti Seimui išvadas ir pasiūlymus. KolEtikos 
ir procedūrų komisija nepateikia savo 
išvadų, Seimo pirmininkas teigia negalin
tis perduoti Liustracijos įstatymo pasira
šyti Respublikos Prezidentui.

“Kol Seimas nepriėmė sprendimo ten
kinti atsistatydinusių iš Etikos ir proce
dūrų komisijos Seimo narių pareiškimų, 
jie tebėra visateisiai komisijos nariai ir 
privalo vykdyti jiems pavestas funkcijas”, - 
teigia parlamento vadovas.

Apie algas “vokeliuose”
Lietuvoje vadinamuosius atlyginimus 

“vokeliuose” gauna 11% darbuotojų. Tai 
vienas iš aukščiausių rodiklių Europos 
Sąjungoje (ES), rodo “Eurobaromctro” 
tyrimas.

Santykinai daugiau žmonių, gaunančių 
neapmokestinamą atlyginimą, yra tik 
Rumunijoje (23%), Latvijoje (17%) ir Bul
garijoje (14%). Lenkijoje padėtis yra to
kia pati kaip Lietuvoje.

Kita vertus, paskelbti apklausos rezul
tatai atskleidžia, kad Lietuvos gyventojai

Nukelta į 2 psl.

Gruodžio 11 -ąją Seime bus svarsto
mas projektas skelbti privalomąjį refe
rendumą keisti Lietuvos Konstituciją dėl 
dvigubos pilietybės įteisinimo. Social
liberalo Artūro Paulausko pateiktame 
projekte siūloma pateikti referendumui 
tokį tekstą: “Pritariu, kad Lietuvos 
Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalis būtų 
išdėstyta taip: “Lietuvos Respublikos 
pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu.” 
Referendumą siūloma rengti 2008 m. 
antrąjį spalio sekmadienį kartu su Seimo 
rinkimais.

Per pirmąjį svarstymą projektui po 
pateikimo pritarė 48 Seimo nariai, prieš 
buvo 22, susilaikė 8 parlamentarai.

Šiuo metu galioja Konstitucinio Teis
mo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas, kad 
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 
nuostatos dėl dvigubos pilietybės prieš
tarauja Lietuvos Respublikos Konstituci
jos 12 straipsnio 2 daliai. Pagal Konsti
tucijos 12 straipsnio 2 dalį, “išskyrus įsta
tymo numatytus atskirus atvejus, niekas 
negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir 
kitos valstybės pilietis”.

Referendumo siūlymas yra susilaukęs

“Misija Sibiras” - parvežta skaudžioji praeitis
(ELTA). Lietuvos jaunimo organizaci

jų tarybos (LiJOT) šią vasarą surengta 
ekspedicija į lietuvių tremties ir įkalinimo 
vietas Sibire jau yra pristatyta Vilniaus 
Katedros aikštėje. “Misija Sibiras” - pro
jektas, supažindinąs Lietuvos jaunimą su 
skaudžia Lietuvos praeitimi.

Per beveik tris savaites trukusią eks
pediciją Krasnojarsko srityje jaunimas 
sutvarkė 10 kapinių - Pimijos, Narvos, 
Didžiojo ir Mažojo Unguto, Trečiojo ki
lometro, Beretės apylinkėse. Ekspedicijos 
dalyviai atrado ir sutvarkė iki šiol neuž
fiksuotų lietuvių kapų Priskovajės gy
venvietėje. Sutvarkyta apie 240 kapų.

Rugpjūčio pabaigoje iš ekspedicijos 
grįžę “Misijos Sibiras” dalyviai pabrėžė, 
kad jaunimo iniciatyvos rūpintis Lietuvos 
kultūros paveldu Rusijos Sibire nepakan
ka, valstybė turi prisiimti atsakomybę bei 
turėti aiškią viziją, kaip pasirūpinti lietu
vių kapais trėmimų vietose. “Tokių kry
žių, vietovių, kurias matėme lankydami

Prezidentui patars išeivijos klausimais
Prezidentas Valdas Adamkus savo vi

suomeniniais konsultantais paskyrė JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
reikalų vedėją I Jetuvoje Leoną Narbutį ir 
Biotechnologijos instituto Biotermodi- 
namikos ir vaistų tyrimo laboratorijos ve
dėją, vyriausiąjį mokslo darbuotoją dr. 
Daumantą Matulį. Naujieji visuomeniniai 
prezidento konsultantai Prezidentui tal
kins sprendžiant užsienyje gyvenančių 
lietuvių reikalus.

Leonas Narbutis gimė 1935 metais 
Kaune. Karo metais pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau emigravo į JAV. L.Narbutis studija
vo Illinois Universitete Čikagoje ir Ur- 

daug opozicijos. Referendumui nepritaria 
Seimo dešinysis sparnas, taip pat ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.

Pasak oponentų, nors referendumo 
iniciatoriai teigia, kad jie yra už Lietuvos 
pilietybės išlaikymą, tačiau daro priešin
gai - siekia surengti referendumą, kuris 
pasmerktas žlugti.

“Taip gali elgtis tik aktyvūs dvigubos 
pilietybės priešininkai. Mat Konstituci
jos f skirsnio pakeitimai, kurių reikia 
įteisinti dvigubą pilietybę, yra laikomi 
priimtais, jeigu tam pritartų daugiau kaip 
pusė rinkimų teisę turinčių ir į rinkėjų 
sąrašus įrašytų piliečių. Tai reiškia, kad į 
referendumą turėtų ateiti ne mažiau nei 51 
proc. rinkėjų ir visi turėtų pasisakyti “už”, - 
sako Seimo narė Laima Mogenicnė. Pa
sak jos, labai mažai vilčių, kad kitąmet į 
referendumą dėl Konstitucijos straipsnio 
pataisos ateis reikiamas skaičius žmonių 
ir visi bus vieningos nuomonės. Tokiu 
būdu dvigubos pilietybės įteisinimas bus 
visiškai sužlugdytas.

Referendumo priešininkai nurodo, jog 
dviguba pilietybė gali būti įteisinta ir ki
tais būdais. □

Krasnojarsko srityje esančias kapines, 
Lietuvoje nėra - tai yra mūsų kultūrinis 
paveldas ir lieka labai mažai laiko jį iš
gelbėti. Neskiriant dėmesio jis netrukus 
išnyks. Valstybė turėtų prisidėti, kad bent 
dalis to liktų ateities kartoms”, - teigė 
ekspedicijoje dalyvavęs LiJOT preziden
tas M. Monkevičius.

Ir iš nuotraukų ekspozicijos matyti, 
kad ekspedicijos dalyviams reikėjo fizi
nės ištvermės. Pasak ekspeditoriaus Gin
tauto Aleknos, iš viso nueita per 110 ki
lometrų, iš jų 70 kilometrų - su daugiau 
nei 20 kilogramų sveriančiomis kupri
nėmis. Praėjusių metų vasarą surengtos 
net trys sėkmingos ekspedicijos į Irkuts
ko, Komijos ir Tomsko sritis, kurių metu 
jaunimas tvarkė lietuvių kapines, susitiko 
su ten gyvenančiomis lietuvių bendruo
menėmis, pasakojo apie dabartinę Lietu
vą. Ekspozicija Katedros aikštėje bus iki 
lapkričio 22-osios, vėliau keliaus po visą 
Lietuvą. □ 

banoje (JAV). Baigęs studijas dirbo va
dybininku įvairiose kompanijose, vėliau 
įkūrė savo verslą. 2004 metais L.Narbutis 
grįžo į Lietuvą.

Daumantas Matulis gimė 1970 m. 
Vilniuje. Mokėsi Vilniaus universitete, kur 
įgijo biochemijos bakalauro laipsnį. 1998 
m. apsigynė biochemijos ir molekulinės 
biologijos daktaro laipsnį Minnesota 
Universitete (JAV). Dirbo energetikos 
planavimo ir aplinkosaugos srityje Osle 
(Norvegija), buvo Minnesota Universiteto 
mokslinis darbuotojas, vėliau dirbo kom
panijos „Johnson & Johnson“ padalinyje. 
2005 metais D.Matulis grįžo j Lietuvą.
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Bffi Trumpai iš visur
♦ Spalio 12 d. 
Nobelio taikos 
premija buvo pa
skirta buvusiam 
JAV viceprezi
dentui Al Gore ir 
Jungtinių Tautų 
Klimato Kaitos 
Ekspertų Grupei 
už viešosios nuo
monės dėmesio 

atkreipimą į globalinio klimato šiltėjimo 
grėsmę.
♦ Spalio 16 d. Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin Teherane susitiko su Irano pre
zidentu Mahmoud Ahmadinejad. Penkių 
Kaspijos jūros valstybių konferencijos da
lyvės (Rusija, Iranas, Kazachstanas, Azer
baidžanas ir Turkmenistanas) parėmė ka
ringą Irano laikyseną, savo rezoliucijoje 
pabrėždamas teisę naudoti branduolinę 
energiją taikingiems tikslams.
♦ Spalio 16 d. JAV prezidentas George 
Bush privačiame susitikime priėmė Dalai 
Lamą, nekreipdamas dėmesio į Kinijos 
protestus. Spalio 17 d. JAV prezidentas. 
Atstovų Rūmų pirmininkas ir JAV senato 
pirmininkas viešoje ceremonijoje JAV 
parlamento rūmuose įteikė Dalai Lamai 
JAV Kongreso Aukso Medalį.
♦ Spalio 18 d. buvusi Pakaistano min. 
pirmininkė Benazir Bhutto grįžo į Pa
kistaną po 8 metų savanoriškos tremties. 
Ji buvo pasitraukusi dėl jai iškeltos politi
nės bylos. Jos motorkadai iš Karači aero
dromo vykstant link jos tėvo kapo netoli 
jos šarvuoto automobilio buvo susprogdin
tos 2 bombos. Žuvo 140 žmonių.
♦ Spalio 19 d. Anglijoje mirė garsi 
Holywood kino aktorė Deborah Kerr, 86 
metų amžiaus, kentėjusi nuo Parkinsono 
ligos. Ji buvo 6 kartus nominuota geriau
sios artistės “Oskaro” prizui. Ypač atmin

Lietuvos įvykių apžvalga Dešinieji jungiasi?
Atkelta iš 1 psl.
gana gerai vertina su nelegaliu darbu ko
vojančių institucijų veiklą. Net 49% ap
klaustųjų Lietuvoje mano, kad yra didelė 
rizika būti sugautam dirbant nelegaliai. ES 
vidurkis-33%.

Vidutiniškai neapmokestinamą atlygi
nimą gauna apie 5% ES gyventojų. Ge
riausia situacija yra Vokietijoje, Prancū
zijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Jungtinėje 
Karalystėje - šiose valstybėse vos 1 % res
pondentų pripažino gavę algą ‘Vokelyje”.

ES vidurkį viršija visos Rytų ir Vidurio 
Europos valstybės, išskyrus Čekiją ir 
Slovėniją. Vakarų Europoje situacija 
prasčiausia yra Italijoje ir Belgijoje - čia 
neapmokestinamą atlyginimą gauna 
atitinkamai 7% ir 6% gyventojų.
Valstybė parems buvusių politinių 
kalinių ir streikų dalyvių šeimas

Žuvusių GULAG’o politinių kalinių 
sukilimų ir streikų dalyvių šeimoms nu
matytos vienkartinės išmokos.

Vyriausybė spalio 24 d. pritarė Valsty
bės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940- 
1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms 
įstatymo pakeitimų projektui ir teiks jį 
Seimui.

Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešimo, pagal naują Pasipriešinimo 
1940-1990 metų okupacijoms dalyvių 
teisinio statuso įstatymo naują redakciją, 
kuri įsigalios nuo 2008 m. sausio 1 dienos, 
kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio 
teisinis statusas, be kitų, papildomai galės 
būti pripažintas ir žuvusiems GULAG’o 
politinių kalinių sukilimų ir streikų da
lyviams. 

timi jos vaidmenys filmuose “ The King and 
I” bei “An Affair to Remember”.

♦ Spalio 20 d. Iš Irako į Turkiją įsiver
žę kurdų sukilėliai nukovė 12 turkų ka
reivių, patys netekę 23 kovotojų. Turkija 
koncentruoja kariuomenę Irako pasieny
je. Spalio 17 d. Turkijos parlamentas davė 
leidimą turkų kariams peržengti Irako 
sieną persekiojant kurdų sukilėlius. Ma
noma, kad apie 3000 sukilėlių iš Turkijos 
naudojosi Irako kurdų prieglobsčiu. Irako 
ir JAV vyriausybės stengiasi atkalbėti 
Turkiją nuo sienos peržengimo.

♦ Spalio21d.rusųraketagrįžoištarp- 
tautinės erdvės stoties į Kazachstaną su 
dviem rusais ir Sheik Muszaphar Shukor iš 
Malaizijos. Dėl neišaiškintos techninės 
priežasties raketa nusisuko nuo numatyto 
nusileidimo kelio ir gerokai greičiau nu
sileido 340 km. atstume nuo bazės.

♦ Spalio 21 d. Lenkijos Seimo rinki
muose ministro pirmininko Jaroslaw 
Kaczynski vadovaujama partija tesurinko 
apie 30% balsų. Rinkimus laimėjo Donald 
Tusk vadovaujama “Pilietinė Platforma”, 
siekianti glaudesnio bendradarbiavimo su 
kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Ji 
surinko apie 42% balsų ir lengvai sudarys 
naują koalicinę vyriausybę. Lenkijos pre
zidentas Lech Kaczynski yra rinkimus 
pralaimėjusio ministro pirmininko dvynys 
brolis.

♦ Spalio 21 d. Kalifornijos valstijos 
pietinėje dalyje prasidėjo didžiuliai gaisrai, 
siautę visą savaitę. Gaisrai nusiaubė visą 
ruožą nuo Los Angeles apylinkių iki Mek
sikos pasienio. Virš pusės milijono žmonių 
turėjo palikti savo namus. Iki spalio 25 d. 
buvo sunaikinta virš 1600 gyv. namų.

♦ Spalio 25 d. Oruzgan provincijoje
Afganistane kautynėse su Taliban sukilė
liais žuvo dar vienas Australijos karys, SAS 
seržantas Matthew Locke. □

Kadangi išmokos šeimos nariams 
skiriamos priklausomai nuo rezistencijos 
dalyvio žūties aplinkybių, re ikia suderinti 
Valstybės paramos žuvusių pasipriešini
mo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių 
šeimoms įstatymą su Pasipriešinimo 1940- 
1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio 
statuso įstatymo nuostatomis.

Siūloma nustatyti, kad GULAG’o po
litinių kalinių sukilimų ir masinių streikų 
organizatorių bei dalyvių, žuvusių šių 
sukilimų ir streikų malšinimo metu, šei
mos nariai atitinkamai įgytų teisę į 20,000 
litų ir 15,000 litų dydžio vienkartines 
pašalpas.

Taip pat siūloma numatyti išmokas 
(10,000 litų žuvusiojo šeimai) už karius 
savanorius, kurie, pasibaigus jų įkalinimui, 
žuvo ar mirė tremtyje.

Papildomos išmokos 2008 m. žuvusių 
rezistencijos dalyvių šeimoms - 3.6 mln. 
litų - yra susijusios su tuo, kad nuo 2008 
m. sausio 1 d. išsiplės asmenų ratas, ku
riems galės būti pripažintas atitinkamas 
rezistencijos dalyvio teisinis statusas.

Šios išlaidos 2008 m. valstybės biudže
to projekte buvo numatytos, priėmus Pasi
priešinimo 1940-1990 metų okupacijoms 
dalyvių teisinio statuso įstatymo naują 
redakciją.

Valstybės paramos įstatymas galioja 
beveik devynerius metus. Per visą laiko
tarpį parama suteikia apie 3600 šeimų, 
išmokėta 57 mln. litų. Išmokos kasmet 
indeksuojamos ir nuo įstatymo taikymo 
pradžios (nuo 1999 m. sausio 1 d.) padi
dėjo 7.4%.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELI'A,BNS,LGHICir“Bemardinai”.

zvicriwu
Lietuvoje - paslėptas 

korupcijos židinys
Jeronimas Tamkutonis

Daug kas stebisi, kodėl Lietuva po 
septyniolikos nepriklausomybės metų 
klampoja korupcijos liūne - jis siekia ne 
tik paprastus valdininkus, švietimo siste
mą, teismus ir šeimą, bet net pačią Pre
zidentūros tarnybą. Neseniai paskelbti 
„Freedom House” tyrimai Lietuvą įvar
dija kaip labiausiai korumpuotą šalį tarp 
Baltijos valstybių. Politinių partijų prog
ramos, vyriausybių ir Seimo pastangos 
kovoti su korupcija be pasakytų ir para
šytų žodžių jau kelioliką metų neatneša 
jokių rezultatų.

Stebėtina, kad besiaiškinant korup
cijos šaknis mažai kas atkreipia dėmesį į 
svarbiausią krašto insitituciją - Seimą, 
leidžiantį įstatymus (piliečių elgesio 
taisykles), o dar mažiau į Seimo rinkimų 
įstatymus. O čia ir glūdi paslėptas, įsta
tymais įtvirtintas korupcijos židinys, ku
ris stebuklingai atsinaujina kas ketveri 
metai per vykstančius Seimo rinkimus.

Pažvelkime iš arčiau į Seimo rinkimų 
nuostatas, pagal kurias yra išrenkamas 
Seimas. Iš teorinės pusės viskas atrodo 
tvarkinga, gražu ir demokratiška - 71 
Seimo narys yra išrenkamas tiesiogiai, o 
likusieji 70 narių yra paskiriami politinių 
partijų pagal jų gautų balsų proporciją. 
Deja, per visus Nepriklausomybės metus 
praktika parodė, kad egzistuojanti da
bartinė Seimo rinkimų tvarka yra palanki 
vien turtingiesiems aferistams.

Prieš rinkimus politinės partijos sten
giasi sukaupti kuo didesnį kapitalą ko
voje už savo būvį - ateinančius rinkimus. 
Čia per netiesioginius šaltinius painiojasi 
net suinteresuotų užsienio valstybių pi
nigai. Tačiau paprastesnis, visoms partijoms

(ELTA). Šių metų lapkričio pabaigoje 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
planuoja politines “vedybas”. Ši partija 
savo suvažiavime ketina priimti politinį 
sprendimą dėl susijungimo su Krikščio
nių demokratų partija ir Lietuvių tauti
ninkų sąjunga (LTS). Apie tai kalbėjosi 
prieš kelias dienas Seime susitikę Tėvy
nės sąjungos prezidiumo ir Krikščionių 
demokratų partijos valdybos atstovai. 
“Derybos vyksta pakankamai sparčiai. 
Mes tikimės, kad per keletą mėnesių 
pavyks pabaigti tuos darbus, ir partijos 
susijungs kaip lygiavertės ir toliau dirbs 
kaip viena partija”, - sakė Tėvynės Sąjun
gos veikėja Rasa Juknevičienė.

Tėvynės sąjungos prezidiumas taip pat 
susitiko su Lietuvių tautininkų sąjungos 
(LTS) atstovais. Susitikime sutarta pradėti 
derybas dėl LTS prisijungimo prie Tėvynės 
sąjungos. Pasak konservatorių, visos trys 
partijos yra įsitikinusios, kad būtina telk
ti jėgas ir burti Dešiniąją alternatyvą neiš
vengiamoms permainoms Lietuvoje 
pradėti. R. Juknevičienės nuomone, nebė
ra laiko laukti, būtina telktis į stiprią de
šinę alternatyvą tam. kad prasidėtų tikrai 
rimtos permainos Lietuvoje.

Aiškindama techninius susijungimo 
dalykus. R. Juknevičienė sakė, kad krikš
čionys demokratai, susijungę su Tėvynės 
sąjunga, liks kaip ideologinė kryptis, ka
dangi pavadinimas, pagal dabartines 
derybines nuostatas, turėtų būti bendras - 
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys 
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prieinamas būdas yra pardavinėti pirmą
sias vietas savo rinkimų sąrašuose, nors ir 
po 20,000 litų. Tokiu būdu pusė Lietuvos 
Seimo narių nėra tiesiogiai piliečių bal
sais išrinkti, o nusipirkę pirmąsias vietas 
partijų sąrašuose. Aišku, tokie Seimo na
riai, nusipirkę savo pinigais mandatus 
ketveriems metams, be oficialių kalbų 
mažai rūpinasi Seimo nario pareigomis. 
Tapus Seimo nariu užsitikrinama krimi
nalinė neliečiamybė (Juozo Olekos atve
jis) ir proga pakeliauti po užsienius už 
piliečių pinigus.

Toks Seimo narys nejaučia jokios atsa
komybės eiliniams piliečiams, kurie iš 
tikrųjų už jį nebalsavo, nei Lietuvai, o tik 
savo partijos vadovams, per kuriuos jis 
pateko į Seimą. Toks aferistas, patekęs j 
išrinktųjų klubą, jaučiasi kaip inkstas 
taukuose - įgytas prestižas ir pagarba, o 
piliečių ir valstybės reikalai — tai tegu 
kiti tuo rūpinasi! Blogiausia, kad tokie 
aferistai savo elgesiu užkrečia kitus Sei
mo narius, nes blogą elgesį visuomet yra 
lengviau pamėgdžioti negu gerą.

Lietuviška patarlė sako - kaip pasi
klosi, taip išsmiegosi. Gal kitoms valsty
bėms tokia rinkimų sistema pritinka, bet 
Lietuvai, bent šiuo metu, tikrai ne. Įs
tatymais įtvirtinto korupcijos židinio 
pašalinimas yra iššūkis visai Lietuvos 
visuomenei, t.y. nutraukti korupcijos 
pančius, kurie paraližuoja jos dabartinį 
vystymąsi ir jos ateitį. Kol Lietuvos žmonės 
nepabus ir nesupras, kad dabartinis Sei
mo rinkimų įstatymas teikia pirmenybę 
aferistams ir taip žlugdo jų pačių gerovę 
ir ateitį, tol Lietuva yra pasmerkta afe
ristų malonei ir nepriartės prie Vakartį 
Europos lygio.

Dabartinė Seimo rinkimų sistema 
Lietuvos Seimą veda į panašią padėtį, 
kurioje buvo atsidūrę Lietuvos - Lenkijos 
bajorų seimai: ten bajorai nesirūpino nei 
valstybės, nei jos piliečių reikalais, o tik savo 
asmenine nauda.

„Draugas” (Chicago),

demokratai.
R. Juknevičienė tikisi, kad ir kitos 

partijos, esančios gal daugiau į centrą nuo 
konservatorių, taip pat bursts į tokią 
Dešiniąją alternatyvą. “Nebūtinai susi
jungs, bet plačiu frontu eis į būsimus 
rinkimus ir pateiks labai rimtą alterna
tyvą šitai valdžiai”, - sakė parlamentarė. 
Pasak jos. juridinis susiliejimas planuo
jamas tik su 2 partijomis, o su kitomis po
litinėmis jėgomis planuojama eiti į rin
kimus pasirašius tam tikras deklaracijas, 
siekiant parodyti savo vieningumą, bet 
atskirais sąrašais, galbūt derinant kai 
kuriuos veiksmus apygardose.

Parlamentarės duomenimis. Tėvynės 
sąjunga šiuo metu turi apie 12,000 regis
truotų narių. Ji nenorėjo nurodyti, kiek 
galėtų padidėti partijos gretos po susijun
gimo. “Matysime po to, kai susijungs, kiek 
žmonių norės įstoti į šią tokią jungtinę 
partiją”, - sakė ji. Krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas. Molėtų rajono meras 
Valentinas Stundys teigia, kad kol kas ga
lutinių sprendimų dėl partijų jungimosi 
perspektyvos tikrai nėra. Pasak jo, yra 
deramasi su Tėvynės sąjunga dėl galimy
bės kurti naują partiją, kurios pagrindą 
sudarytų konservatoriai ir krikdemai.

“Kalbama apie paritetinį lygiavertiš
ką dviejų partijų jungimąsi-ne integravi
mąsi, ne prisijungimą, o būtent jungimąsi 
ir naujo politinio darinio kūrimą. Kol 
kas tos derybos šita linkme ir vyksta”, - tei
gia krikdemų lyderis Valentinas Stundys.
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Bendruomenės baruose___________
Pabaltiečių priėmimas Pietų Australijos 

parlamente
Viktoras Baltutis

Pietų Australijos valstijos vyriausybės 
ministras daugiakultūriniams reikalams 
Michael Atkinson MP šių metų spalio 5 
(penktadienis) vakare sukvietė pabaltie- 
čius - Pietų Australijos bendruomenių 
veiklesniuosius narius (po 25 iš kiekvienos 
tautybės) - j Pietų Australijos Parlamento 
svetainę pagerbimo vaišėms. Susirinko 
virš 60 pabaltiečių bendruomenių narių. 
Lietuviams atstovavo 18.

Po ilgesnės kalbos apie pabaltiečių po 
Antrojo pasaulinio karo atvykimą Aus
tralijon 1947 lapkričio pabaigoje, minis
tras pasidžiaugė pabaltiečių įnašu į Aus
tralijos ekonomini, socialinį ir kultūrinį 
gyvenimą. Pabaltiečiai buvo pirmieji 
pokarinėje imigracijoje. Tai buvo lyg ir 
bandymas, nes Australijos imigracijos po
litika buvo daugiau orientuojama į anglo
saksų kraštus, stengiantis išlaikyti kuo 
didesne anglosaksų ir baltosios rasės įta
ką visose gyvenimo srityse.

Pirmieji atvykę pabaltiečiai buvo įdar
binti valdžios ir stambesniųjų verslo kom
panijų darbovietėse, su dar Vokietijoje 
pasirašyta sutartimi išdirbti dvejus metus 
valdžios skirtoje darbovietėje.

Savo kalboje ministras nepagailėjo 
gražių žodžių pabaltiečiams, net pami
nėdamas po vieną iškilesnį pabaltietį. Iš 
lietuvių paminėjo Olegą Tnichaną, gy
venusį ir žuvusį Tasmanijoje, sunkiai 
prieinamose kalvų ir miškų vietovėse.

Kiekvienos tautybės atstovams buvo 
įteiktos simbolinės dovanos. Estai ir lat
viai atsilygino tuo pačiu, tik lietuviai ne
buvo tam pasiruošę. Sekė trumpos padė
kos kalbos. Estų kalbėtojas priminė, kad 
pirmieji atvykusieji pabaltiečiai buvo va

dinami “bloody Balts”, kas sukėlė šypse
nas visų dalyvių veiduose, nors visi pir
mieji ir net vėliau atvykusieji prisimena 
tuometinėje australų visuomenėje vyravu
sį tam tikrą abuojumą ir net pasyvi) pa
sipriešinimą naujai atvykusioms.

Šiandien, po 60 metų gyvenimo Aus
tralijoje. nedaug liko iš pirmųjų 440 lietu
vių, atvykusių pirmuoju transportu, 
“General Heintzelman” laivu. Vieni, su
laukę vyresnio amžiaus, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, kiti - dingo australiško gyveni
mo katile be ženklo savo buvusiam kraš
tui ir tautybei, nekalbant apie lietuvių kal
bą ir papročius. Nuo 1947 metų pabaigos 
pirmojo “General Heintzelman” laivo iki 
paskutinio - 1951 metų pabaigoje at
plaukusio laivo “Castel Bianco”-viso 149 
transporto laivais - transportais atplaukė 
virš 164,186 imigrantai (žinios iš “Displaced 
Persons”, by EgonF. Kunz, 1988).

Adelaides Lietuvių Sąjungos ir Lie
tuvių Caritas bendromis jėgomis yra 
ruošiamas iškilmingas pirmųjų po An
trojo pasaulinio karo atvykusiųjų60 metų 
sukakties paminėjimas - pagerbimas, šių 
metų gruodžio 1 dieną, šeštadienį, 
Adelaidės Lietuvių Namuose.

Į šį neeilinį renginį yra kviečiami visi 
Adelaidės apylinkėje ir kitur gyvenantys 
lietuviai, ypač pirmuoju transportu at
vykusieji. kuriems bus skiriamas specia
lus dėmesys. Šalta ir karšta vakarienė, 
šampano butelis, garbingi kviestiniai 
svečiai, programa (Melbourne dainininkės 
Birutė ir Rita - “Tembras” - jau užanga- 
žuotos), šokių muzika ir linksma nuotaika. 
Pakvietimai bus pradėti platinti lapkričio 
pradžioje.

Vėliau, apie šį renginį bus informuo
jama plačiau. □

Pietų Australijos parlamente (iš kairės): A. Patupienė, S. Vasiliauskienė, Pietų Australuos 
ministras daugiakultūriniams reikalams M. Atkinson Ml| K. Dundienė ir latvaitė.

Mattias Braach - Maksvyčio laimėjimai sporte

Vieša padėka iš Geelongo
Liečia Geelongo Apylinkės metinį 

susirinkimą, įvykusį rugpjūčio 12 dieną, 
ypač klausimų ir sumanymų darbotvarkę.

Nuoširdus ačiū LD kasininkei Ritai 
Ženk už kruopščiai paruoštą Lietuvių 
Dienų finansinę ataskaitą, kuri buvo 
pabaigta 2007.05.10, net 3 mėnesius prieš 
susirinkimą ir atvirą Revizijos Komisijos 
patikrinimui.

Ačiū Liudui Bungardai, kuris per dis
kusijas Iškėlė klausimą, kas atsitiko su L D 
Komiteto finansine ataskaita, o aš prita
riau jo pasiūlymui ir aiškinau, kad dar ir 
dabar nėra per vėlu paskelbti mūsų laik
raščiuose. Gavau atsakymą - būk tai buvo.

Ačiū LD Ruošos K- to ir Apylinkės Val
dybos pirmininkui Stasiui Šutui už at
kreiptą dėmesį ir pageidaujamos ataskai
tos paskelbimą mūsų spaudoje.

Dėkoju susirinkimo pirmininkui Vytui

Bindokui, kad pastebėjo klaidą susirin
kimo protokole, kur susirinkimo sekretorė 
Irena Stumbrienė neįrašė mūsų aukščiau 
minėtus pasiūlymus, nors tą suprato ir 
girdėjo 28 susirinkimo nariai, o Apylinkės 
sekretorius Kajatonas Starinskas, aprašy
damas susirinkimą spaudai, pasekė jos 
pėdomis, nors pats dalyvavo ir girdėjo.

Visi paskelbti daviniai L D ataskaitoje 
yra suprantami ir aiškūs, tik daug kam 
Geelonge yra neaišku, kas sudaro 
“Organising Committee” išlaidas - $ 
3800.05. Aš netikiu kalboms, kad tokią 
sumą prabaliavojo, tikriausiai prisiminė ir 
mūsų lietuvišką spaudą, kuri sukvietė gau
sų būrį tautiečių į LD Šventę Geelonge.

Gaila, kad ši ataskaita nebuvo parodyt;, 
susirinkime, būtume viską išsiaiškinę.

Su aukšta pagarba
Juozas Gailius

Uolų kopimo sportas (rock- 
climbing) įgyja vis daugiau 
populiarumo. Vienas iš šio 
sporto entuziastų yra šešio
likmetis Mattias Braach - 
Maksvytis, kurį nuolat mato
me Sydnėjaus skautų stovyk
lose.

Šių metų rugpjūčio mėnesį 
Mattias dalyvavo Pasaulio 
Jaunių Kopimo pirmenybėse 
Ibarra mieste, Ekvadore, kaip 
Australijos valstybinės jaunių 
rinktinės narys.

Spalio mėnesį jis pasiekė 
puikius rezultatus Penrith 
(NSW) įvykusiose Australijos 
ir Okeanijos pirmenybėse. 
Greito kopimo varžybose 
Mattias laimėjo pirmas vietas 
tiek Australijos, tiek Okeani
jos varžybose. Be to, jis laimė
jo pirmą vietą kopime “Open 
B” vyrų klasėje Australijos 
pirmenybėse, bei antrą vietą 
Australijos ir Okeanijos pirme
nybėse jaunių A klasėje (16 ir 
17 metų berniukams).

Mattias mokosi dešimtoje
Nuotraukoje - Mattias Braach - Maksvytis.

klasėje Sydnėjaus Fort Street High moksle ir sporte!
Selective School. Linkime jam sėkmės Vytautas Patašius

SueiHinaine “MlUsu^ Pastogės" skaitytoją

Oną ^eitiūnienę -

Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS “Ramovė’’Valdyba praneša,.kad Lietuvos kariuomenės 89-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 25 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininko Jono Mockūno 

žodis.
4. Dr. Algimanto Kabailos paskaita.
5. Vaizdajuostė iš lietuvių karių veiklos Afganistane.
6. Tautos himnas.
7. Užkandžiai su gėrimais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime.

“Ramovė” Valdyba

krangią Mlamą, sulaukusią 90 metuc
Bėga upės j marias giliausias. Neklausia mūsų, ar jos gali? Bėga Tavo metai kaip audra 

su vėju, nešasi su savim gyvenime patirtus trupinėlius laimės ir kruvinus skausmus...
Linkime Tau šiandieną saulėtos dienos ir sveikatos - tos Dievo dovanos. Daug metų 

(be šių metų) šio gyvenimo kely linki dukra Lėtutė ir žentas Antanas

Nuotraukoje - gerbiama jubiliatė su dukromis, iš kairės: dukra Akvilina, Ona Mciliūnienė, 
dukra Dalia Miller ir Lėta Kramilienė.
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Lietuva iš arti Pulgis Andriušis paminėtas Lietuvoje
Sveikiname

Vytautą e£aut)s6eryį, 
75-tos gimimo dienos proga.

Tik su Jūsų ryžtu ir pasiryžimu mūsų Tėvynė Lietuva sugrįžo 
į laisvi; valstybių tarpą!

Algimantas ir Vida Kabailai su šeima

Seimas skubinamas dėl dvigubos pilietybės
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės (PLB) komisija ketina prašyti Sei
mo ypatingos skubos tvarka spręsti 
dvigubos pilietybės problemą. “Mūsų 
pagrindinė mintis, kad nė vienas lietuvis, 
gimęs Lietuvoje, neturi prarasti gimimu 
įgytos pilietybės, tai pats svarbiausias 
principas. Valstybė neturi teisės atimti 
pilietybės, įgytos gimimu”, - spaudos 
konferencijoje Seime sakė komisijos 
pirmininkė (nuo PLB) Dalia Puškorienė. 
Antanas Rasiulis iš Krasnojarsko (Rusija) 
teigė, kad Sibire gyvenančius lietuvius - 
buvusius tremtinius ir jų palikuonis nu
vylė Konstitucinio Teismo sprendimas, 
ribojantis galimybe turėti dvigubą pilie
tybę. “Mums buvo labai skaudu sužinoti 
apie pernai priimtą tokį Konstitucinio 
Teismo sprendimą”,- pabrėžė jis.

Dvigubos pilietybės problemą bandys

Rinkimai Dzūkijoje baigėsi
Dzūkijos rinkimų apygardoje lemia

mą kovą dėl Seimo nario mandato laimė
jo Tėvynės sąjungos iškeltas teisininkas 
Kęstutis Čilinskas. kuris 13% balsų per
svara jveikė Darbo partijos įkūrėją Viktor 
Uspaskich’ą.

Paklaustas, kaip vertina šių rinkimų 
rezultatus, naujasis Seimo narys K. Či
linskas sakė, kad “žinant savo konku
rento antrajame rate finansines gali
mybes ir tai, kad jam dirbo į Dzūkiją su
važiavusi visa jo partija, atrodė, kad esu 
pasmerktas - aš nenaudojau jokių juodų 
pinigų, jų neturėjau net paneigti apie ma
ne skleidžiamą melą. Tačiau žmonės da
bar Lietuvoje daug ką žino, puikiai su
pranta, kas yra tiesa - nugalėjo ne kom
promituojamosios medžiagos kiekis, nes 
šviesioji, pilietinė visuomenės dalis šį 
kartą buvo aiškiai stipresnė”.

V. Pociūno byloje tikimasi lūžio
(ELTA) Dar prieš mėnesį, kai Vilniaus 

2-asis apylinkės teismas įpareigojo Ge
neralinę prokuratūrą atnaujinti tyrimą 
dėl V. Pociūno žūties, prokuratūra buvo 
pareiškusi neatsklcisianti naujų tyrėjų 
pavardžių. Dabar situacija pasikeitė. 
“Atsakingas prokuroras - Mindaugas 
Gylys”, - spaudai pareiškė generalinis 
prokuroras Algimantas Valantinas.

Naują tyrimą kontroliuosiantis M. Gy
lys jau anksčiau nepabūgo pasipriešinti 
prokuratūros autoritetams, kai, atlikęs 
tarnybinį patikrinimą dėl Klaipėdos vy
riausiojo prokuroro Stanislovo Stulpino 
galimo spaudimo kitai vadovei, konstata
vo, kad pareigūnas savo veiksmais pažei
dė prokurorų etikos kodeksą.

Generalinio prokuroro A. Valantino 
teigimu, atnaujintą tyrimą dėl V. Pociūno 
žūties planuojama baigti, kaip numatyta 
baudžiamajame įstatyme, “per trumpiau
sią laiką”.

Žuvusio karininko našlė Liudvika Po
ciūnienė sakė apie atnaujintą tyrimą ir by
los tyrėjus sužinojusi tik išžiniasklaidos- 
Generalinė prokuratūra apie savo spren
dimus moters oficialiai neinformavo.

Ikiteisminis tyrimas dėl praėjusių me
tų rugpjūčio 23 d. Bresto mieste pro viešbu
-------------------------------------------------------------kažkas įėjo”, - ne kartą sakė L. Pociūnienė.
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spręsti Seimo sudaryta darbo grupė, kuriai 
vadovauja Seimo Žmogaus teisių komite
to pirmininkas Arminas Lydeka. Jo nuo
mone, pirmiausia, atsižvelgiant j Konsti
tucinio Teismo sprendimą, reikėtų taisyti 
Pilietybės įstatymą. “Pirmiausia reikia 
bandyti taisyti Pilietybės įstatymą tokiu 
būdu, kad jis ištaisytų Konstitucinio Teismo 
nutarimu nurodytus prieštaravimus. Kad 
būtų išsaugotas pagrindinis principas, 
numatyti tie keli atskiri atvejai, kada vie
nas ar kitas asmuo turi teisę turėti ne tik 
Lietuvos, bet dvigubą pilietybę. Jeigu 
darbo grupė tokį sprendimą suras ir naują 
Pilietybės įstatymą taip ir surašys, tokiu 
atveju siūlytume visiškai nerengti referen
dumo, o Seimui pateiksime pataisytą 
Pilietybės Įstatymą”, - spaudos konferen
cijoje sakė A Lydeka.

LGITIC

Savo niožtu Viktor l Jspaskichsakė. kad 
“būtų geriau, jei laimėčiau, bet dabar yra 
taip, kaip yra. Manau, būnant namų areš
te surinkti tiek balsų yra didelis dalykas. 
44% balsų apygardoje, kur manęs net 
nebuvo, o per pusantrų metų ant manęs 
išpilta tiek purvo, - rezultatas labai geras. 
Bet vis tiek tai ne pergalė”.

Pasak politologo Vytauto Dumbliausko, 
rinkimus vienmandatėje apygardoje pra
laimėjusį V. Uspaskich’ą laidoti dar per 
anksti. Jis atkreipė dėmesį, kad nemažai 
laiko Rusijoje slapstęsis žmogus vis tiek 
sugebėjo pelnyti nemažos dalies rinkėjų 
simpatijas: “Dzūkai ktižkaip susiorien
tavo, nepadarė klaidos. Būtų buvę gėda, 
jei toks veikėjas būtų laimėjęs prieš 
advokatą K. Čilinską, bet manau, kad tai 
nerti labai didelis smūgis Darbo partijai, 
todėl ji dar nesudės ginklų”. I XHTIC 

čio langą iškritusio V Pociūno žūties ap
linkybių buvo nutrauktas po kelių mėnesių 
- lapkričio 30-ąją. Bylą tyręs prokuroras 
Justas Laucius konstatavo, kad V. Pociūnas 
žuvo per nelaimingi) atsitikimą.

Tik po atkaklių žuvusio karininko naš
lės pastangų Generalinė prokuratūra 
teismo sprendimu ėmėsi iš naujo tirti 
tragediją. Teismas įvertino L. Pociūnienės 
argumentą, kad prokurorai netyro ver
sijos, jog V. Pociūnas galėjo būti nužudytas, 
o jo mirtis galbūt susijusi su darbu VSD.

Dar šią savaitę L. Pociūnienė pasakojo 
žiniasklaidai buvusi labai naivi per pir
mąjį tyrimą. Draugiškai kalbėdavosi su 
bylą tyrusiu prokuroru J. I Liuciumi, ne kar
tą išsakė savo abejones ir akcentavo ga
limybę gauti daugiau informacijos - našlė 
ir jos advokatas Kęstutis Čilinskas anks
čiau kreipėsi j visuomene ir kai kurie žmo
nės esą suteikė labai vertingos informaci
jos. Visa tai taip ir liko nepanaudota - 
prokuroras paskelbė nutraukiąs bylą.

“O juk faktų, kurie leidžia įtarti buvus 
politinę žmogžudystę, esama ne vieno. Tai 
ir svetimo mikropluošto dalelytės panagė
se, ir keisti atspaudai ant palangės, ir 
neužrakintas viešbučio kambarys. Taip pat 
esama įtarimų, jog tą naktį pas jį į kambarį

Rugsėjo mėnesį svečiuodamasi Lie
tuvoje adelaidiškė poetė Lidija Šimkutė 
suorganizavo Pulgio Andriušio 100-ųjų 
gimimo metinių minėjimus Klaipėdos 
universiteto bibliotekoje, Maironio muzie
juje Kaune, Vytauto Didžiojo Universite
te, Literatūros katedroje, Išeivijos insti
tute Kaune ir Rašytojų sąjungos svetai
nėje Vilniuje. Tuo pačiu poetė pristatė ir 
kompaktinius diskus su savo poezijos 
įrašais.

Spalio 11 dieną Lidija Šimkutė buvo 
pakviesta į Pulgio Andriušio tėviškę Gai
džių kaime. Ta proga buvo atidengta len
ta ant jo gimtųjų namų sienos, paminint 
laikotarpius, kuomet jis tame name gy
veno. Šiuo metu ten tebegyvena Pulgio gi
minaitė su šeima.

los pačios dienos vakare Tauragnų 
miestelio Kultūros centre Lidija Šimkutė

Nuotraukoje - susirinkusieji iš Gaidžių kaimo, Tauragnų ir Utenos miestelio prie 
Pulgio Andriušio buvusio namelio. Ta proga buvo atidengta lenta (matosi ant namo), 
kurią padarė Romualdas Šimkūnas (buvęs Vilniaus universiteto dėstytojas). Lidijos 
Šimkutės kairėje stovi Pulgio giminaitė, kuri gyvena tame name, o iš kairės - jos sūnus.

Elektroninėje bibliotekoje ypatingos vertės 
leidiniai

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT tampa traukos centru. 
Kasdien vis daugiau įmonių, organizaci
jų ir asmenų išreiškia norą dėti j ją savo 
knygas, parengtus leidinius ar skelbti 
informaciją.

Pradėtas nuoširdus bendradarbiavi
mas su M. K. Čiurlionio kultūros pavel
do fondu. Pilietinės visuomenės institu
tu. „Transparency International” Lietuvos 
skyriumi. Užsienio lietuvių rėmimo cen
tru. Šios organizacijos vertos visuomenės 
dėmesio, nes jų veikla turi ypatingą reikš
mę mūsų gyvenime.

Džiugu, kad pradėtas sėkmingas ben
dradarbiavimas su Vilniaus etninės kul
tūros centru, kuris pateikė garso įrašų. 
Tęsiamas glaudus bendradarbiavimas ir 
su Lietuvos liaudies kultūros centru, jis 
nuolat papildo bibliotekos išteklius uni
kaliais savo projektais.

Lietuviški leidiniai ir žurnalai gausina 
bibliotekos išteklius. Šiuo metu galite 
skaityti medicinos naujienų žurnalą „36,6 
C geros savijautos leidinys”. Asociacija 
„Linava” reguliariai pateikia leidinius, 
nušviečiančius Lietuvos vežėjų aktualijas 
bei pačios asociacijos veiklą. Čia rasite 
informacijos apie Klaipėdos valstybės jūrų 
uostą, Šiaulių technikos parką.

Mokslinė elektroninė biblioteka 
eLIBRARY.LT praliejo bendradarbiauti 
su buv. Lietuvos Prezidentu Algirdu Bra
zausku. Bibliotekos tikslas - pateikti Pre
zidento knygų, leidinių, straipsnių elek
tronines versijas visuomenei. Bibliotekoje 
yra pateiktos ir žymaus Lietuvos politiko 
europarlamentaro Vytauto Landsbergio 
elektroninės knygų versijos. 

skaitė paskaitą minėjime, skirtame pami
nėti Pulgio Andriušio 100-ąsias gimimo 
metines. Antroje minėjimo dalyje litera
tūrologas dr. Regimantas Tamošaitis ir 
literatūros kritikė Ramutė Dragenytė ap
tarė Lidijos Šimkutės poeziją. “M.P.” inf.

Nuotraukoje - Romualdas Šimkūnas ir 
Lidija Šimkutė - vieni iš dalyvių - skai
tovų, Pulgio Andriušio 100 gimimo metų 
minėjime Tauragnų Kultūros centre.

eLIBRARY.LT pradeda kurti naują 
projektą - leidiniai ir projektai apie Lietu
vą. Bibliotekoje jau yra Lietuvos regionų 
pristatymų. Šis projektas suteiks galimybę 
plačiau susipažinti su Lietuva ne tik ša
lies gyventojams ir lietuvių bendruome
nėms užsienyje, bet ir užsieniečiams, 
norintiems labiau pažinti mūsų šalį. 
Kviečiame valstybės įmones ir organiza
cijas prisidėti prie šio projekto.

Šiuo metu bibliotekoje beveik 13,000 
prisiregistravusių skaitytojų. Jie lankėsi 
daugiau kaip 352,000 kartų. Primename, 
kad tik registruotiesiems skaitytojams yra 
prieinami bibliotekos ištekliai, kurių šiuo 
metu yra per 82,000 įvairaus dydžio ir 
formato failų. Biblioteką lanko skaityto
jai iš Saint Vincent and the Grenadines 
(ve), Bangladešo (bd), Mauritanijos (mu), 
Vietnamo (vn), Kinijos (cn), labai reti 
lankytojai iš JAV (us) domeno bei EI 
Salvadoro (sv).

VšĮ Baltijos visuomeninis informaci
nių technologijų ir švietimo centro 
direktorius

Algirdas Aušra
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius 

Tcl. (8-5) 24 81 536, faks. 24 81 629, 
mob. tel. 8-699 16 184

El.paštas: info@elibrary.lt

When'sthe last time 
you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have 
been bus/!

ALJS
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Menas ir kultūra
Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff

“Studio” paroda
Isolda Požclaitė - Davis AM

Šiais metais spalio 15-16 dienomis 
dailininkė Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff 
surengė “Studio” parodą savo namuose 
Greenacre priemiestyje. Viso labo buvo 
išstatyta apie 100 įrėmintų ir neįrėmintų 
paveikslų. Visa eilė nemažų muzikos 
paveikslų stebino ir džiugino dailininkės 
pamėgtos temos vystymu. Jie visi buvo 
įrėminti skoningai pritaikytuose geros 
kokybės rėmuose. Beje, šia proga reikia 
sveikinti dailininkę - prieš kiek laiko ji 
laimėjo Combined Arts Sociely prizą už 
savo tapybą ir Castle Hill prizą už savo 
muzikos paveikslą “Muzikantai”. Tad 
sveikiname! Kaip jau buvo rašyta, daili
ninkė jautriai perduoda įvairių instru
mentų muziką spalvomis, kurios būdin
gos to instrumento tonų garsams.

Tuo tarpu Leekos atelje buvo rodomi 
mažesnio formato paveikslai, jų tarpe 
nemažai aktų. Leeka mėgsta juos tapyti 
akvarele ir aliejiniais bei akrilio dažais. 
Stebina dai-lininkės virtuoziškumas - per 
2-5 minutes taupiais teptuko brūkšniais 
sukurti žmogų su jo nuotaikomis. Tai tar
tum gyvi modeliai, kurie stebi žiūrovus ir 
užvaldo jų dėmesį. Aktų fonai labai įvai
rūs: kartais jie nuspalvinti ir pabrėžia 
akto pozos nuotaiką. O ant juodų fonų dai
lininkė šviesos/šešėlių pagalba sudaro 
įspūdį, kad dvimatėje perspektyvoje žiū
rovas mato trimatės skulptūros iliuziją.

Parodoje nestigo nature morte pa
veikslų bei panoramų ir pajūrio vaizdų. 
Tai daugiausiai jūros ir paplfldymių pa
veikslai iš Bondi, Coogee, Sydney Harbour 
ir Curamban paplūdymio Queensland 
valstijoje. Jie skyrėsi metų laikų įvairo
ve ir apšvietimu. Man patiko ir eilė Lie
tuvos medžių su panoramom metų kai-

Du “muzikiniai” Leekos Kraucevičiūtės - 
Gruzdėti'paveikslai.
toje.

Vienu žodžiu, pasirinkimas labai di
delis. O kai paklausiau dailininkės, ar ji 
kasmet turės tokias “Studio” parodas, ji 
atsakė: “Greičiausiai, nes mėgstu tapyti. 
O tų škicų tiek prisirenka, kad nebegaliu 
per savo atelje praeiti, nebelieka vietos ir 
molbertui pastatyti”.

Į parodą atėję svečiai buvo pavaišinti 
šampanu ir mėsa įdarytais pyragėliais. O 
kas norėjo, turėjo progos pasėdėti po senu 
išsikerojusiu ąžuolu Leekos sodelyje ir 
pasidalinti mintimis apie parodą, savo 
keliones ir kitus įdomesnius įvykius. Die
na buvo maloniai šilta, o nuotaikos geros. 
Tad nekantriai lauksime ateinančiais 
metais “ Studio” parodos! □
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Juozas Almis Jūragis
VĖLINĖS

Tėviškės kapinėse 
stovi kryžius.
Medinis. Senas jau. Pasviręs.
Po juo žemėje mano motina miega.
Jos miegas neramus.
Aš, jos jauniausias sūnus, 
esu dar nesugrįžęs, 
o man skirtoji vieta šalia jos tuščia...

Savo esybėje aš giliai pajuntu 
motinos miegą neramų 
ir man rauda širdis.
Šaukiu aš mintimi:
palauk dar minutėlę, mama, 
amžinybės vartai 
man dar neatviri...

Numirti pasivėlinęs, 
po Dievo saule 
švęsiu Vėlines. — —

Jūragynė, 2007.09.15

Albino Kuliešio nuotraukoje - konferencijos dalyviai prie Juozo Keliuočio bibliotekos.

Juozo Keliuočio idėjos Rokiškyje
Reda Kisclytė 

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos 
bibliotekos vedėja

Prasmingą istorijos metraštį rašo Lai
kas... Nelengvu laikmečiu gyveno kritikas, 
estetikas, publicistas, prozininkas, žurnalo 
„Naujoji Romuva“ steigėjas ir redaktorius 
Juozas Keliuotis. Terorizuotas ir ignoruo
tas... Apie asmenybes nėra lengva rašyti, 
tiksliau pakartoti tai, kas jau žinoma... 
Kartoti ir nesistengsiu, bet apžvelgsiu tik 
keletą svarbesnių akcentų, kurie verti 
nepaprasto dėmesio: kaip šiandien sau
gomas, puoselėjamas, populiarinamas Juo
zo Keliuočio atminimas? Rugsėjo pradžio
je Rokiškio krašto visuomenė paminėjo 
Skiliausio tarpukario Lietuvos kultūros 
veikėjo 105-ųjų gimimo metinių sukaktį. 
Svarbiausia tai,kad prie šio jubiliejaus eita 
sistemingai. Rokiškio rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje pastoviai kaupiama 
informacija apie įžymius kraštiečius, ne 
išimtis ir rokiškėnas Juozas Keliuotis. 2004 
m. vasario 16 d. įamžintas ne tik Juozo Ke
liuočio, bet ir jo brolio mokytojo, poeto at
minimas. Alfonsas Keliuotis taip pat dir
bo žurnalo „Naujoji Romuva” administra
toriumi. Sukaupus unikalų rankraštinį 
brolių palikimą rajono savivaldybės vie
šojoje bibliotekoje įkurtas Juozo ir Alfon
so Kcliuočių palikimo studijų centras. Taip 
ir tęsėsi dar gilesnė ir prasmingesnė brolių 
Kcliuočių kūrybinio palikimo įamžinimo 
veikla. Ne tik rokiškėnai, bet ir atvykę į 
Rokiškio rajono savivaldybės biblioteką 
svečiai, gali susipažinti su nuolat veikian
čia ekspozicija „Juozo ir Alfonso Kcliuo

čių kūrybinis palikimas“.
Šioje publikacijoje, nėra mano tikslas 

prisiminti tuos renginius, kurie įvyko 
populiarinant „keliuotiškąsias“ idėjas. Tai 
jau praeitis... Tai konferencijos, leidinių 
pristatymai, literatūriniai skaitymai, fes
tivaliai, poezijos šventės, diskusijos, išvy
kos, projektų įgyvendinimas, leidybinė 
veikla... Ir šilti, nuoširdūs, atviri pasibuvi
mai su įžymiais žmonėmis, kurie viešėjo 
Rokiškio krašte.

Džiugu, kad viešosios bibliotekos di
rektorės Alicijos Matiukienės dėka už
megzti bendradarbiavimo ryšiai su Juozo 
Tumo - Vaižganto memorialinio muzie
jaus vadovu Alfu Pakėnu. Šiame muziejuje 
jau ne kartą rokiškėnai literatai skaitė 
savo kūrybą, o žurnalo „Naujoji Romuva“ 
bičiuliai Rokiškyje tapo nuolatiniais 
svečiais. Malonu ir tai, kad „Naujosios Ro
muvos” Juozinės švenčiamos ne tik did
miesčiuose, bet ir Rokiškyje.

Rokiškio krašto žemėje, ryškiu spindu
liu nušvito krašto kultūros žurnalo „Prie 
Nemunėlio“ leidybos atnaujinimas. Šis 
kultūros reiškinys taip pat buvo siejamas 
su įžymaus kultūros veikėjo Juozo Ke
liuočio žurnalo „Naujoji Romuva“ įsteigi
mo 75-mečiu ir tuometinio laikraščio „Prie 
Nemunėlio“ redaktoriaus Alfonso Keliuo
čio 95-osiomis gimimo metinėmis. Šian
dien kuriamos naujos idėjos ir toliau tęsti 
Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie 
Nemunėlio“.

Būtų galima rašyti daug apie nuveiktus 
darbus, įdomius žmones, nes kiekvienas 
susitikimas su žmonėmis, kurie puoselėja 
kultūrą, palieka gilų pėdsaką, o renginys 

vienas už kitą pranoksta vis įdomesnėmis 
formomis. Tad dar apie vieną netradicinį 
kultūros reiškinį Rokiškyje...

Rugsėjo pradžioje, kultūros, švietimo 
įstaigų darbuotojai, aktyviausi informaci
jos vartotojai, senoji Rokiškio krašto in
teligentų karta skubėjo j Rokiškio rajono 
savivaldybės biblioteką, kurioje vyko 
kraštiečio Juozo Keliuočio 105-ųjų gi
mimo metinių konferencija. Iškilmingą 
akimirką pajuto konferencijos dalyviai, 
kuomet Rokiškio rajono savivaldybės 
viešajai bibliotekai buvo suteiktas Juozo 
Keliuočio vardas. Nuo tos akimirkos iška
ba byloja apie kraštiečio Juozo Keliuočio 
kūrybinio palikimo įamžinimą ir sklaidą. 
Konferencijos dalyviai išklausė įdomių 
pranešimų. Filosofas Romualdas Ozolas 
giliai išanalizavo temą „Juozas Keliuotis - 
moderniojo nacionalizmo pradininkas“, 
vaizdingu pasakojimu auditoriją sužavėjo 
Juozo Tumo - Vaižganto muziejaus vedėjas 
Alfas Pakėnas, siedamas pranešime dvi 
asmenybes Juozą Tumą Vaižgantą ir Juozą 
Kcliuot j. Vilniaus universiteto žurnalisti
kos instituto direktorius Andrius Vaišnys 
skaitė pranešimą „ Naujosios Romuvos“ 
įtaka lietuviškosios fotografijos brandai“, 
o kuklusis žurnalo „Naujoji Romuva“ vy
riausiasis redaktorius Andrius Konickis 
prisipažino, kad “.. visi tiek daugkalbėjo...“ 
Redaktoriaus tema buvo: „Kuriant šiuolai
kinį kultūros žurnalą“. Trumpais štrichais 
Andrius Konickis prisiminė visą eigą, kaip 
teko dirbti, kad „Naujoji Romuva“ gyventų. 
Konferencijoje dalyvavęs literatūros tyri
nėtojas, prozininkas, poetas, publicistas 
Viktoras Alekna, buvo tiesiog nenutil- 
domas, o jo žinių, patirties, prisiminimų 
kraitė neišsenkanti.

Rokiškėnaiuždarbus. tęsiančius Juozo 

Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir 
tradicijų aktualizavimą bei sklaidą, įsteigė 
literatūrinę premiją. Ji ir buvo skirta „Nau
josios Romuvos“ vyr. redaktoriui Andriui 
Konickiui. Neliko nepastebėti ir literatūro
logas Viktoras Alekna. Jo veikla taip pat 
įvertinta. Po konferencijos rokiškėnai ir 
svečiai grožėjosi literatūrine - muzikine 
kompozicija „Kito pasaulio esu žmogus“. 
Ją atliko aktorius Petras Venslovas ir smui
kininkas Tomas Strimaitis. Renginys bai
gėsi, bet daugelis dar ir dar kartą prisiminė, 
dalinosi įspūdžiais apie kraštietį Juozą 
Keliuotį. Konferencijos dalyviai išėjo jau 
iš Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos, kiekvie
nam buvo padovanota po informacinį lei
dinį „Juozo ir Alfonso Kcliuočių palikimo 
studijų centras“.

Gal mes lietuviai jau tokie, kad nuolat 
giliau pasidomime apie tuos, kuriems se
kasi, kuriuos įvertinome. Andrius Konickis 
- Juozo Keliuočio literatūrinės premijos 
laureatas, kuklus, atviras, paprastas... Pri
simenu kaip 2007 m pavasarį redaktorius 
su „Naujosios Romuvos“ bičiuliais viešėjo 
Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos Lituanis
tikos centre. Svečius supažindinau su uni
kaliomis kolekcijomis: autografuotų lei
dinių kolekcija, prozinininkės, poetės Alės 
Rūtos autografuotų leidimų kolekcija 
(Kalifornija), Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvo, Kanados Lietuvių Muziejaus - 
Archyvo, Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro (Čikaga) dovanotais leidiniais. Vyr. 
redaktorius neužmiršta iki šiol mūsų pro
jekto, net ir jo redakcijos darbuotojos 
aktyviai prisideda prie Rokiškio „Romu
vos“ gimnazijos projekto .Autografuoti 
leidiniai” kaupimo. Džiugu... □
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Sportas
Lietuvos sporto turtuoliai ir vargšai

Gediminas Rėklaitis.
savaitraštis „Panorama”

Antradienį, rugpjūčio 28 d., pasaulio 
čempionate Osakoje iškovojęs ketvirtą 
vietą, prie šių per pastaruosius septyne
rius metus gautų premijų disko metikas 
Virgilijus Alekna pridėjo dar 2O.(X)O 
litų. Nors daugiau nei prieš šimtą metų 
olimpiniai čempionai, susigundę honoraru 
už dalyvavimą varžybose, buvo be gailesčio 
diskvalifikuojami, šiandien sportininkai 
tapo turtuoliais, per metus susižeriančiais 
dešimtis milijonų dolerių už pergales ir 
reklamos sutartis. Pažvelkime j Lietuvos 
sportininkų pinigines.

.Jei Virgilijus Alekna Osakoje būtų 
užėmęs pirmą vietą, jo sąskaita būtų 
pasipildžiusi 80.000 litų, už antrą - 50,000 
tūkst., jei trečią - 30,000. Tiesa, 25% šios 
sumos skirta jo ištikimam bendražygiui 
masažuotojui Zigmui Živatkauskui.

Tai galima vadinti dar vienu I .ietuvos 
sporto kuriozu-premijos tarsi įteikiamos 
rezultatą pasiekusiam sportininkui, bet 
Vyriausybės nutarime numatyta, kad vė
liau iš tos pačios sumos nemažą dali atsi
riekia treneriai, gydytojai ir masažuotojai.

Pirmasis milijonierius
Pirmuoju Lietuvos sportininku milijo

nieriumi, be jokios abejonės, reikėtų titu
luoti išeivijos boksininką, pasaulio sunkaus 
svorio čempioną Juozą Šarkį Žu
kauską. 

Virgilijus Alekna.

Juozas Šarkis Žukauskas - Jacko Sharkey.

1902 metais New York valstijos 
Binghampton mieste gimęs Juozas Žu

kauskas boksu susidomėjo tarnaudamas 
laivyne. Už pinigus į ringą lietuvis pirmą 
kartą žengė 1923 metais Bostone. Tiesa, 
pasiūlytas honoraras buvo labai jau kuklus 
(100 dolerių), bet J.Žukausko tai nesu
stabdė: „Už 100 doleriiĮ tada būčiau ko
vęsis su visu laivynu.“

Pagal tuometę madą amerikietiškiau 
skambantį Jacko Sharkey pseudonimą 
vėliau pasirinkęs lietuvis niekada neslėpė, 
kad boksuojasi vien dėl pinigų.

Pasirodo, pinigai buvo rimtas motyvas 
- J.Sharkey sparčiai kopė sunkiasvorių 
hegemonijos laiptais ir 3-iojo dešimtme
čio pabaigoje jau buvo laikomas vienu 
pajėgiausių elito gntpės kovotojų.

Tikslių duomenų, kiek lietuvis uždir
bo ringe, nėra. Bet žinant, kad iš 55 jo ko
vų daugiausia buvo surengta JAV sporto 
Mekoje New York „Madison Square 
Garden“ arenoje ir beveik šimtą tūkstan
čių žiūrovų tuomet talpinusiame New 
York „Yankees“ stadione, kalba gali eiti 
apie kelis milijonus dolerių. Vertinant šių 
dienų masteliais, tai - beveik kosminė 
suma. Perskaičiavus šių dienų pinigine ver
te, J.Sharkey per karjerą galėjo uždirbti 
daugiau nei krepšininkas Arvydas Sabonis.

„Jack Dempsey (legendinis sunkia
svoris boksininkas - Red.) smūgiavo 
skaudžiau, nes jo smūgiai buvo verti 
211,000 dolerių. OJoe l-ouis’o-tik36,000 
dolerių“, - vieną kartą apie gautus ho
norarus juokais kalbėjo J.Sharkey.

Tiesa, bokso legendų pirštinių kietumą 
lietuvis išbandė skirtingu laiku: J. Dempsey 
1927-aisiais, o J.Louis - 1936 m.. Po šio 
mūšio su būsimu ilgamečiu pasaulio čem
pionu J.Sharkey baigė karjerą ringe.

Didžiausia jo pergale tapo 1932 metais 
iškovotas pasaulio čempiono diržas. Tada 
lietuvis palaužė legendinį vokietį Max 
Schmelling. kuriam prieš dvejus metus 
buvo pralaimėjęs analogišką dvikovą.

Mafijos ranka
Deja, J.Žukauskui pasaulio čempiono 

diržą pavyko išlaikyti vos metus. 1933 me
tų birželį lietuvis titulą perleido italui 
Primo Camera. Lietuvis ringe dominavo 
net šešis raundus, bet septintajame po ita
lo smūgio susmuko ir nebepakilo, kol 
teisėjas suskaičiavo iki dešimties.

Ta dvikova sukėlė daugybę aistrų, nes 
stebėtojai buvo įsitikinę, kad dvikovos 
likimas buvęs nuspręstas iš anksto, o 
J.Sharkey tiesiog suvaidino nokautą. 
Kadangi už buvusio cirko artisto P.Carne- 
ra nugaros stovėjo tuo metu labai galinga 
italų mafija, visi spėliojo, esą lietuvis buvo 
papirktas arba įbaugintas. Tačiau pats 
J.Sharkey iki mirties 1994 metais neigė bet 
kokius kaltinimus, nors pripažindavo, kad 
juo netiki net sutuoktinė.

Ilgiausią iš pasaulio sunkiasvorių čem
pionų gyvenimą nugyvenęs J.Sharkey po 
pasitraukimo iš ringo dar kurį laiką tei
sėjaudavo per vietines Bostono bokso ir 
imtynių dvikovas, turėjo nuosavą kavinu
kę. Atrodo, kad tuo užsiėmė ne dėl pinigų, 
o savo malonumui.

Bet kokie įtarimai garsiausiam visų 
laikų Lietuvos boksininkui buvo panai
kinti 1994 metais, kai jo nuopelnus 
pripažino Tarptautinis bokso šlovės mu
ziejus. Deja, tuo metu jau sunkiai sirgęs 
lietuvis negalėjo dalyvauti iškilmingoje 
ceremonijoje.

Tęsinys kitame MP nr.

Į platų pasaulį -
Tęsinys iš “M.P.” nr. 41

I. Kržečkovskis sako, kad PVM grobs
tymu užsiimančios grupuotės puikiai iš
mano finansus, mokesčių ir teisinę siste
mą. Tai puikiai pasirengę, paprastai kri
minalinės praeities neturintys žmonės.

“Tai puikūs praktikai, neužimantys 
aukštų pareigų, bet turintys mokesčių 
administravimo, finansų, bankinio darbo 
patirties. Jie būtų geri vadovai, bet aplin
kybėms nepalankiai susiklosčius jais 
netapo”, - psichologinį finansinius nusi
kaltimus organizuojančios grupės lyderio 
portretą piešia FNTT pareigūnas.

Pernai FNTT išaiškino daugiau kaip 
45 mln. Lt nuslėptų mokesčių, šiemet iki 
rugsėjo - jau 34 mln. Lt. Per 2006-uosius 
demaskavo septyniolika organizuotų gru
pių ir nusikalstamų susivienijimų, vykdžiu
sių su PVM sukčiavimu susijusią veiklą. 
Preliminariais duomenimis, vien šių orga
nizuotų grupuočių tinkle dalyvavo apie 600 
realiai veikiančių Lietuvos bendrovių. 
Buvo išaiškintas ne vienas pinigų plovi
mo, I3S lėšų grobstymo atvejis.

Neseniai FN1T gavo Vokietijos Ber- 
lyno-Brandenburgo muitinės paieškos 
tarnybos vadovo pranešimą apie sėkmin
gus bendro tyrimo, per kurį buvo užkirs
tas kelias nusikalstamai grupuotei, orga
nizavusiai itin didelio masto cigarečių 
kontrabandą j Europos Sąjungą bei pini
gų plovimą, rezultatus.

Šių metų gegužės mėnesį Berlyno 
žemės teismas nuteisė Vokietijoje gyve
nančius Lietuvos piliečius Andrių bei 
Sonatą Majakauskus, kaltintus ir teistus už 
tai, kad buvo vienos tarptautiniu mastu 
veikusios nusikalstamos grupuotės, orga
nizavusios cigarečių kontrabandą į Euro
pos Sąjungą, dalyviai. Ši organizuota nu
sikalstama grupė savo veikla Vokietijos 
valstybės biudžetui padarė kelių milijonų 
eurų žalą.

Klaipėdoje nusikalstamą veiklą kurį
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ant nedoro žirgo
laiką sėkmingai plėtojo bendra dešim
ties narių lietuvių ir latvių grupuotė. Įta
riamieji Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, 
I .atvijoje ir kitose užsienio valstybėse bu
vo įsteigę dešimt kompanijų ir, naudoda
miesi jų sąskaitomis, sudarytomis sutar
timis ir kitais buhalterinės apskaitos 
dokumentais, įformindavo neva pardavę 
prekių ar suteikę paslaugų, susijusių su 
laivų remontu. Už suklastotais buhalte
rinės apskaitos dokumentais pagrįstus 
darbus buvo atsiskaitoma pinigus per
vedant į užsienio kompanijų banko są
skaitas Latvijoje ir Lietuvoje. Į bankų są
skaitas pervesti pinigai buvo išimami 
grynais ir nusikalstamos veiklos bendri
ninkų tarpusavyje pasidalijami. Biudžetui 
buvo padaryta daugiau nei 1 mln. litų žala.

Iš Čikagos - į lietuviškas sąskaitas
Neseniai buvo išaiškinta keturiolikos 

asmenų grupuotė, prekiavusi laivams 
skirtais dyzeliniais degalais šalies dega
linėse. Grupė vcrslininkrj iš Tauragės ir 
tanklaivį “Banga” nuomojančios įmonės 
vadovas klastojo tanklaivio ir sandėlio 
apskaitos dokumentus, įrašydami netiks
lius duomenis apie tai, kad j tanklaivį 
“Banga” iš Latvijos buvo atgabentos 2,255 
tonos dyzelino, skirto laivams.

Organizuotos grupės nariai suklastojo 
dviejų užsienyje registruotų laivų ap
skaitos dokumentus ir imitavo degalų 
pakrovimą iš nuomojamo tanklaivio 
“Banga”.

“Jie atvažiuodavo prie tanklaivio, 
numesdavo žarną ir rūkydami stovėdavo. 
Neva darbas vyksta, degalai pompuojami. 
O dyzelinas keliaudavo į degalines ir čia 
buvo pardavinėjamas”, - grobstymo me
chanizmą piešia R.Boreika. Preliminariais 
duomenimis, šio nusikaltimo dalyviai dėl 
nesumokėto akcizo ir PVM pridarė dau
giau nei 3 mln. Lt žalos.

Tačiau vienas įžūliausių nusikaltimų, 
su kuriuo teko susidurti FNTT, buvo iš- 
aiškintas visai neseniai. 2006 m. rugpjūčio 
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- 2007 m. sausio mėn. šeši organizuotos 
grupės nariai, pasitelkę suklastotus do
kumentus, įsigijo du “uabus” (akcines 
bendroves). Šių bendrovių vardu jie ati
darė sąskaitas trijuose Lietuvos ban
kuose. Grupuotės nariai faksu išsiųsdavo 
JAV bankams suklastotus užsienio įmo
nių prašymus pervesti pinigus už neva 
atliktus darbus iš užsienio įmonių są
skaitų į lietuviškąsias.

Taip į Lietuvą iš dvidešimties Čikagos 
bankų buvo spėta perpumpuoti apie 
milijoną litų, iš kurių pusę nusikaltėliai 
spėjo paimti grynais.

“Į sąskaitas Lietuvoje plaukė nieko 
neįtariančių žmonių pinigai, kuriuos Lie
tuvoje veikusi grupuotė paimdavo grynais 
per čia atidarytas sąskaitas. Tai visiškai 
naujas, intelektualus su pinigų plovimu 
susijęs nusikaltimas, su kuriuo teko susi
durti ir mums, ir Amerikos pareigūnams”, 
-pasakojo I.Kržečkovskis.
Garsiausios grupuotės ir jų 

lyderiai
[Trumpai:] S.Gaidjurgio grupuotės 

žiaurumas pribloškė ir visko mačiusius 
pareigūnus. Ant jų sąžinės gula ne mažiau 
kaip šešiolika nužudytų žmonių. “Talpinių ” 
lyderiams primetamas ne vienas žiaurus 
nusikaltimas, tačiau pats šaltakraujiš- 
kiausias - G.Kiesaus, jo sūnaus ir vairuo
tojo nužudymas.

Kauno nusikaltėlių autoritetu laikomas 
Il.Daktaras neigia bet kokias sąsajas su 
nusikalstamu pasauliu.

Vilnius
“Vilniaus brigada”
Lyderis - Borisas Dekanidzė. Gauja 

užsiėmė verslininkų turto prievartavimu, 
vagystėmis.

Už žurnalisto Vito Lingio nužudymo 
organizavimą jis nuteistas mirties baus
me sušaudant. Nuosprendis įvykdytas. 
Gaujos vadeivomis taip pat laikytas Igoris 
Tiomkinas bei Jurijus Kriukovas (“Kriu- 
kas”). I.Tiomkinas 1995 m. “Interpolo” 
sulaikytas Vokietijoje ir už turto prievar
tavimą bei nusikalstamo susivienijimo

Klaipėdietis Sigitas Gaidjurgis - iki gyvos 
galvos įkalintas už 16 tyčinių žmogžudysčių.

Kauno nusikaltėlių “autoritetas” - Henri
kas Daktaras.

organizavimą nuteistas dešimt metų kalėti.
“Kriukas” prieš penkerius metus buvo 

nuteistas trylikos metų laisvės atėmimo 
bausme, bet šių metų pavasarį išleistas į 
laisvę.

Valerijaus Januškevičiaus samdomų 
žudikų gauja

Tai ilgą laiką Vilniuje ir jo apylinkėse 
siautusi žiauri nusikalstama grupuotė, 
šaltakraujiškai žudžiusi verslininkus, 
nusikalstamo pasaulio atstovus. Nužudė 
arba kėsinosi nužudyti septyniolika 
žmonių. Lyderis nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje
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Melbourne Community Association 
Meeting

to elect new Committee Members. This will be the only item of business.
1.00 pm, Sunday, 18 November 2007 
Lithuanian House, North Melbourne.

Anyone interested in assisting a new Committee should contact 
Dennis Gaylard on (03) 5941 1402 by Friday, 16 November.

Note that the Department of Consumer Affairs Victoria has advised that if a 
Committee cannot be formed, the I neorporated Association will have to be 

dissolved in accordance with the requirements of the Rules or Association and 
the Associations Incorporation Act.

Dennis Gaylard
Administrator, ALBM

Reverse Mortgages
If you are 60 or older and a home owner, you can qualify for a 

special loan (Reverse Mortgage). Benefits arc:
• no regular repayments
• can be set up so your Centrelink isn’t affected
• receive a lump sum, regular income or both
• property title stays in your name
Phone Rob Budreika on 133 139822 for information and 

advice with no obligation.

Bettina ir Kelly, 
savininkės Jewelliet fashion jewellery

Kviečia apžiūrėti ir nusipirkti Kalėdines dovanas.
Plati papuošalų paroda įvyks Lana Venckus biznio patalpose,

D250 - The Ultimate Party Venue, 250 Victoria Rd., Gladcsville (kampas 
Hepburn Ave.) penktadienį, lapkričio 16 dienų. Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Atvykite su draugais, bus nuostabių nuolaidi) ir laimingo dalyvio prizas.
Norintys dalyvauti prašomi pranešti Betlinai Kapočius (iki lapkričio 10 dienos) 
tek: 0421 817 711 arba 9743 4810, arba e-mail: enquiries@jewelliet.com.au

Kviečiame peržiūrėti mūsų kolekciją www.jewelliet.com.au

A'frA Salomėjai Grybienei
iškeliavus Anapus, giliausia užuojauta mielai Gražinutei, dukterims Virginijai 

su šeima, Dalytei ir sūnui Romui su šeima. Liūdime kartu su Jumis.
Deanna ir Wayne Ropliam

Anelė Pauliukonicnė, Aleksandra Morris

At A Salomėjai Grybienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu kartu gyvenusią dukterį Gražiną, kitas dukteris, 

sūnų, jų šeimas ir artimuosius. Jonas Zinkus

Mielai Draugijos rėmėjai ir narei

At A Salomėjai Grybienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris Gražiną, Virginiją, Dalią, sūnų Romą 

ir visus artimuosius.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

In memoriam
Edvardas Tadas Duchauskas -

Dukas
1924.11.03 - 2007.10.01

Laiko tėkmės nešami skubame ne
rimstančio, nuolat kažko siekiančio že
miškojo gyvenimo keliais ir klystkeliais į 
Amžinojo poilsio buveinę. Nešame ant 
savo trapios buities pečių vargų, rūpesčių, 
skriaudų ir kančių naštą. Gyvenimo kas
dienybėje kartais blyksteli šviesesni ži
burėliai. Juose tikimės rasti dvasinės ši
lumos, ramybės ir gyvenimo prasmės, bet 
jie tokie trumpi ir trapūs, tuoj užgožiami 
realybės slinktimi, skubančių dienų va
landomis. Nepajuntamo, kai priartėjame 
prie ribos - tokios grėsmingos ir bau
ginančios, liet neišvengiamos. Tai kiekvieno 
iš mūsų keliaujančio likimas. Tenka visa, 
kas sutelkta, kas per tiekos gyvenimo die
nų sukaupta palikti paskui sekantiems, 
toliau nuo ribos esantiems. Jie dar pilni 
jaunatvės energijos, pilni šviesios ateities, 
bet to paties likimo vaikai...

Adelaidės lietuviai, sukūrę čia stip
rią lietuvių veiklą, vienas po kito iške
liauja į Amžinybę. Šiandien atsisvei
kiname su Edvardu Tadu Duchausku - 
Dūkti. Jis gimė 1924 lapkričio 3 Kaune. 
Čia jis baigia pradžios irvidurinę mokyk
lą, stoja į Aukštąją technikos mokyklą, 
elektrotechnikos skyrių. Antrasis pasau
linis karas nutraukia ramų gyvenimą. 
Vokiečių okupacijos metais tenka palikti 
mokyklą. Stoja j Vietinės Rinktinės eiles, 
tuometine Karo Mokyklą Marijampolėje. 
Rinktinę vokiečiams išblaškius, slapstosi, 
vėliau tenka karą tęsti vokiečių kariuo
menėje iki karo pabaigos. Laimingai iš
vengęs nelaisvės, atsiduria DP stovykloje 
Schwaebische Gmuend. Čia tęsia ir baigia 
Aukštojoje technikos mokykloje elektro
techniką. 1949 vasario 13 atvyksta į Aus
traliją. Dvejų metų sutartį atlieka Vakarų 
Australijoje. Susipažįsta su Birute Gu
daityte ir 1950 metais sukuria šeimą. 1950 
metų antroje pusėje persikelia Adelaidėn.

Būdamas darbštus ir sumanus, pasista
to Adelaidėje namus. Dirba savo profesi
joje - elektrotechnikos inžinieriaus dar
bą. Sulaukia sūnaus Raimondo ir dukros 
Vilijos. Sūnus apdovanoja anūkais.

Edvardas dalyvauja lietuviškame gy
venime nuo pat pirmųjų Adelaidėje dienų. 
Jis mėgsta dainą ir, turėdamas gražų bei 
stiprų balsą, daug metų dainuoja Adelai
dėje sukurtame oktete ir “Lituania” cho
re. Priklauso Adelaidės lietuvių bendruo
menei ir Adelaidės Lietuvių Sąjungai. 
Sulaukęs pensijinio amžiaus, lieka išti
kimas dainai. Jo mėgiamiausias poilsis - 
žvejojimas. Jis kas metai suorganizuoja 
žvejybos išvykas, kurios jo draugų ir jo pa
ties buvo labai mėgiamos ir laukiamos.

Įsisteigus Adelaidės Pensininkų Klu
bui, jampriklauso irvėliau pirmininkauja

keletą metų. Jo pirmininkavimo metu, 
Adelaidės pensininkai išgyvena vieną iš 
veikliausių periodų. Ekskursijos, vakaro
nės, prieškalėdiniai suėjimai ir kiti rengi
niai neleido pensininkams apsnūsti ir 
suteikė daug malonių bei gražių valandų 
rudenėjančiose dienose.

2006 metų pabaigoje rengėsi vykti su 
draugais prie jo labai pamėgto ežero į 
Bartmerą, kur nuostabios gamtos aplinko
je praleisdavo keletą dienų, o metų gale - į 
Geelonge vyksiančią Dainų šventę. Pasi
rodę pirmieji sunkios ir agresyvios ligos 
simptomai pakeitė planus. Stengėsi nuga
lėti ligą, žvelgė į gyvenimą pozityviai, 
priimdamas iš jo visus vargus ir nelaimes 
bei skausmus ir džiugias bei pilnas džiaugs
mo valandas. Todėl ir sunkios ligos vargi
namas nepalūžo, vis tikėjosi ją nugalėti, bet, 
deja, mylimos žmonos Birutės, dukros 
Vilijos, sūnaus Raimondo ir anūkų globo
je š.m. spalio 1 dienos rytą ramiai užgęsta.

Jo nuoširdumas ir draugiškumas paliks 
Adelaidės lietuvių tarpe tuštumą. Jo nete
kę liūdi ne tik šeima, giminės, bet ir gražus 
draugų bei pažįstamų būrys.

Laidotuvės įvyko š. m spalio 9 dieną iš 
Lietuvių Katalikų Centro. Gedulingas šv. 
Mišias koplyčioje atnašavo kun. Juozas 
Petraitis. Giedojo šv. Kazimiero bažnytinis 
choras, vadovaujamas Nemyros Stapleton. 
Atsisveikinimo žodį tarė Vytautas Patu
pas. Sūnus Raymondas papasakojo apie 
tėvo ir sūnaus artimą draugystę ir meile. 
Pensininkų Klubo vardu kalbėjo Vytautas 
Skobeika. Draugų vardu - Viktoras Bal
tutis, apžvelgdamas Edvardo spalvingą 
gyvenimą ir veiklą. Gausaus būrio giminių 
ir pažįstamų Edvardas palydėtas į Am
žinybę.

Viktoras Baltutis

At A Salomėjai Grybienei
mirus, mieliems Gražinėlei, Daliai, Virginijai, Romui ir jų šeimoms reiškia

me gilią užuojautą skaudžiose gyvenimo valandose. Nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. Maldoje esame kartu su Jumis

Zita ir Pranas Andriukaičiai

At A Salomėjai Grybienei
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame dukras Gražiną, Virginiją 

ir Dalią, sūnų Romą, jų šeimas bei artimuosius. Netekties valandose liūdime 
kartu.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

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

A'frA Gailutei Gasiunienei
mirus, gilių užuojautą reiškiame šeimai bei artimiesiems ir kartu liūdime.

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Gailai Gasiunienei mirus:
Atsisveikindami su ilgi) metų ir miela drauge, reiškiame užuojautą sūnums 

Arui ir Mančiui bei visiems Gailos artimiesiems.
Algimantas ir Vida Kabailai su jaunimu: Pauliumi, Rimu ir Milda

A4>A Salomėjai Grybienei
staiga mirus, užjaučiu dukteris Gražiną, Dalią ir Virginiją, sūnų Romą su 

šeimomis ir drauge liūdžiu.
Bronė Ropienė
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Kviečiame atvykti į 58-tą Melbourne “Dainos Sambūrio” koncertą

“Meilė pražydo sekmadienį”
Koncertas įvyks lapkričio 18 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Melbourne 

Lietuvių Namuose. Įėjimas - $ 15.
Po koncerto kviečiame pasivaišinti kava su pyragais.

Choro Valdyba

Kariuomenės Šventės minėjimas Hobarte
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 dieną, 2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden 

Street, Glenorchy. Po minėjimo vyks ALB Ilobarto Apylinkės Valdybos dvejų 
veiklos metų pranešimas, Valdybos rinkimai ir suneštinės vaišės. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Pirmininkė Rožė

Lapkričio 11 dieną, sekmadienį,13 valandą 
Melbourne Lietuvių Namuose įvyks

Lietuvių Mokyklos popietė
Kviečiame visus gausiai dalyvauti šventėje! Tėvų Komitetas

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugįįa Ine. 
ruošia tradicinę

“Melbourne Cup” dieną
Sodyboje, Engadine, antradienį, lapkričio 6 dieną.

Pradžia -12.30 vai. p.p.
Veiks “Sausage Sizzle” ir kava su pyragaičiais.

Įvyks skrybėlaičių konkursas.
Bus galima išmėginti laime loterijoje.
Laukiame visų gausiai atvykstant.

SLMSGD Komitetas

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

tvww.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

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.

Kviečiame j naują restoraną Klube-MATT ON MEREDITH.
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 6.30 p.m. Raffle at 7.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $5 peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Financial
Information Service 

free seminars for your 
financial future

UNDERSTANDING
YOUR PENSION
Wednesday 7 November 2007 at 6.30pm

SENIORS 
INFORMATION DAY 
WlKlnraday 14 Nwumber 2007 «* ».aoam 

The abcw seminars will be hrid at
Bankstown Dainava Cleb, 
16-20 Meredith St, Bankstown

Llgjit refresh meats will be provided.

Bookings are essential (preferably i week 
before seminar date). Call 13 6357 for
All seminar bootings ar email
SaaumdnadKxiklnRSgtejitrrilnkxnv.au

“TALKA” 
Adelaide skyriaus 

informacinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, 1.30 vai. p.p. 

2007 lapkričio 10 d.
Lietuvių Namuose,

6 Eastry St., Norwood

Sydney skyriaus 
informacinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 

2007 gruodžio 9 d.
Lietuvių Klube “Dainava”, 
16 Meredith St., Bankstown

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia 

Sydney 
Melbourne 
National 
Adelaide
Adelaide Foothills 95.1 fm 
Brisbane 
Canberra 
Hobart 
Perth

97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays
93.1 fm5.00 pm. Tuesdays
3 pm Tuesdays, Frequencies:
106.3 fm,

93.3 fm,
105.5 fm,
105.7 fm,
96.9 fm.

Geelongo sporto klubo “Vytis” metinis susirinkimas
Pranešame GLSK VYTIS sportininkams, nariams ir rėmėjams, kad klubo 
“Vytis” metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 9 dieną, 6.30 vai. po pietų, 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill, pagal sekančią 
darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Darbotvarkės papildymas.
4. Praeitų metų visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai: pirmininko, iždininko, Revizijos Komisijos.
6. Pranešimų diskusijos ir patvirtinimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas

Valdyba kviečia visus skaitlingai dalyvauti. Sportininkams ir klubo nariams 
dalyvavimas būtinas.

Po susirinkimo įvyks sportininkių pagerbimas ir vakarienė.
G.L.S.K. “Vytis” Valdyba
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Sydnėjaus Lietuvių Klube “DAINAVA”
Pradėjusi naują metinę kadenciją, Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Val

dyba pareigomis pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkas:
Vicepirmininkė:
Sekretorius:
Iždininkas:
Direktoriai:

Paulius Šliogeris 
Venta Protas 
Aistis Bieri 
Arminas Šepokas 
Jadvyga Burokas 
Lana Venckus 
Kęstutis Protas

Laikinai General Manager pareigas atliks Ward Ayscough.
“Dainavos” inf.

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyks 
Pulgio Andriušao 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas

“Sudiev, kvietkeli!”
Elena Jonaitienė pristatys jo kūrybos apžvalgą.
Vytenis Šliogeris - prisiminimai.
Pulgio Andriušio raštų skaitovai: Jonas Barila, Irena Dudaitienė, Viktoras 
Ratkevičius, Jonas Šarkauskas.
Muzika: Ramutis Zakarevičius.
Maloniai kviečiame dalyvauti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Pirkčiau bulvių tarkavimu mašinų (gali būti ir ne 
nauja). Skambinti sydnėjiškei Alvydai Auglicnei tek: (02) 9730 0154 arba mob. 
tek: 04 2265 5902.

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.uscrs.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

Apmokami) 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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