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Tarptautinėje mugėje šoko ir lietuviukai

Šių metų rugsėjo 27 <1. Geelongo “Covenant College” mokykloje vykstančioje tarptau
tinėje mugėje (Multicultural Fair) gražiai šoko Geelongo lietuvių tautinių šokių vaikų 
grupės “Gegutė” šokėjai. Prie programos prisidėjo ir vyresniųjų vaikų grupė “Linas”. 
Vaikai pašoko penkis šokius. Vaikučių dalyje pasirodė dešimt šokėjų, bet iš viso vaikų 
grupėje šoka šešiolika. Nuotraukoje - šokėjai ilsisi po programos.

Lietuvos įvykių apžvalga
V. Adamkus: 
atsigręžkime į 

savo 
varguolius

Prezidentas 
Valdas Adamkus, 
lapkričio 28 d. 
dalyvavęs konfe
rencijoje “Kaip 
sumažinti skurdą

Lietuvoje?”, paragino bendruomenes ir 
savivaldos institucijas vienyti pastangas 
mažinant skurdą ir socialinę atskirt j.

“Esu čia, kad akivaizdžiai prisijung
čiau prie Jūsų - išryškinant vieną iš skau
džiausių mūsų valstybės problemų - savos 
valstybės piliečių gerovę, jų vietą savoje 
bendniomenėje, jų ir jų vaikų ateitį”, - sakė 
Prezidentas V Adamkus. Jis pažymėjo, kad 
skurdas sunaikina žmogiškąjį orumą, iš
stumia asmenį į socialinį užribį ir sugriau
na pasitikėjimą valstybe ir net pačiu savimi.

“Skurde atsidūręs žmogus tiesiog ima 
negerbti savęs, savo vaikų ir artimųjų, savo 
bendruomenės. Deja, tas nusivylimas ir be
jėgiškumas skatina ir smurtą šeimoje, 
prievartą ir visišką atitrūkimą nuo visuo
menės”, - sakė V. Adamkus. Jis pabrėžė, 
kad Lictuvojeyra pernelygdaugskurstan- 
čių žmonių ir tai nėra tik statistikos skai
čiai, nes už jų yra mūsų visų kaimynai ir 
artimieji. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad 
net keturi nuošimčiai visų Lietuvos vaikų 
gyvena socialinės rizikos šeimose, kuriose 
jie išmoksta gyventi skurde ir atskirty, ir 
jau neįsivaizduoja kitokio jiems skirto gy
venimo visuomenėje.

Prezidentas palinkėjo, kad projekto 
“LaBAS” koordinatorių pradėtas darbas

būtų tęsiamas, o vietos bendruomenės ir 
savivaldos institucijos vienytų pastangas 
veiksmingiau mažindamos skurdą ir 
socialinę atskirtį visoje Lietuvoje.
Mažins socialinius ir ekonominius 

skirtumus tarp regionų
Vyriausybė lapkričio 28 d. patvirtino 

programą, kuri turėtų padėti mažinti so
cialinius ir ekonominius skirtumus tarp 
Lietuvos regionų.

Pasak Vyriausybės atstovų, šiuo metu 
susidariusią nepatenkinamą situaciją dau
giausia lemia netolygi teritorinė ekono-
minė plėtra, kuri atsirado dėl nepakanka
mo plėtros procesų koordinavimo. Dėl 
nemažėjančių teritorinių socialinių skir
tumų didėja socialinė įtampa, nespren
džiamos socialinės problemos, didėja 
gyventojų migracija į didžiuosius šalies 
miestus ir užsienio šalis.

Siekdama iš esmės pakeisti esamą si
tuaciją Vyriausybė patvirtino Vidaus rei- 
kaiij ministerijos parengtą Regionų so
cialinių ir ekonominių skirtumų mažini
mo 2007-2010 metų programą ir jos įgy
vendinimo priemonių planą. Jame numa
tyta panaudoti per 1.3 mlrd. litų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos, apie 6 mln. 
litų Europos ekonominės erdvės paramos 
ir apie 94 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.

Programa skirta visų Lietuvos regiomj 
plėtrai skatinti, daugiausia dėmesio joje 
skiriama septyniiĮ regionų centrų (Alytaus, 
Marijampolės, Mažeikių, Tauragės, Telšių, 
Utenos ir Visagino miestų).
Dėl Lukiškių kalėjimo iškeldinimo

Teisingumo ministerijos siūlymui iš 
sostinės centro iškelti Lukiškių tardymo

Nukelta į 2 psl.

Valdas Adamkus
LR Prezidentas Valdas Adamkus daly

vavo iškilmingoje vakarienėje Egmonto 
rūmuose Briuselyje, kur vyko „The Eco
nomist“ grupei priklausančio savaitraš
čio „European Voice“ Metų Europiečio 
rinkimų EV50 apdovanojimai.

Per vakarienę, kurioje dalyvavo apie 
200 aukštus postus užimančių asmenų - 
Europos Parlamento narių, eurokomisa- 
rų, valstybių vadovų ir žinomų ES parei
gūnų - buvo paskelbti nominacijų nuga
lėtojai. Iš 50 pretendentų, nominuotų de
vyniose kategorijose, I .R Prezidentas Val
das Adamkus buvo išrinktas absoliučiu 
šio titulo nugalėtoju. Pirmą kartą pagrin
dinį Meti] Europiečio titulą pelnė naujo
sios ES narės atstovas.

„Esu įsitikinęs, kad jauna ir maža Eu
ropos Sąjungos šalis gali labai daug pa
daryti. Džiaugiuosi, būdamas Lietuvos 
atstovas ir vadovas, galėjęs padėti spręsti 
vieną iš svarbiausių ES problemų, susiju
sių su Konstitucija ir ateitimi. Mums, de
rybininkams, įsimintina birželio disku-

Paminėta Kariuomenės diena
Lapkričio 23-ioji - Lietuvos kariuo

menės gimtadienis - buvo minima iš
kilmingomis karių rikiuotėmis ir paradais.

Minėjimo renginiai Vilniuje prasidėjo 
iškilminga karių rikiuote Katedros aikš
tėje, kur karius sveikino Prezidentas, 
vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Val
das Adamkus. Vėliau vyko karių paradas 
pagrindine Vilniaus gatve Gedimino 
prospektu. Lietuvos kariuomenės šv. 
Ignoto bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už Lietuvos karius.

Šiemet kiekvienam kariuomenėje tar
naujančiam kariui dovanojama muzikinė 
kompaktinė plokštelė “Misija: muzika”, 
sukurta specialiai Lietuvos kariuomenės 
dienai. Plokštelės sudarytojai stengėsi, kad 
kiekvienas joje rastų dainų, mielų šir
džiai ir ausiai.

Į Lietuvą - darbo jėga iš Rytų
Per pastarąjį dešimtmetį iš Lietuvos 

išvyko beveik pusė milijono žmonių - 
daugumoje jauni, darbingi asmenys. Kaip 
rašo „Lietuvos žinios”, stingant kvalifi
kuotos darbo jėgos darbdavių žvilgsniai 
vis dažniau krypsta į užsienio šalis. 
Lietuvoje jau dirba ukrainiečiai, rusai, 
moldovai, kinai, o greitai į statybas dar
buotis atvyks ir būrys turkų. Darbdaviai 
džiaugiasi gavę pigesnės darbo jėgos, bet 
visuomenė šiurpsta nuo tokių darbo rin
kos tendencijų.

Lietuvos darbo birža praneša, kad 
siekiant patenkinti darbdavių poreikius 
kvalifikuotai darbo jėgai, iki spalio 1 die
nos buvo išduoti 4,253 leidimai užsienio 
piliečiams dirbti Lietuvoje. Lyginant su 
tuo pačiu pernai metų laikotarpiu, išduo
tų leidimų skaičius išaugo daugiau nei du 
kartus. Daugiausia užsieniečių dirba 
transporto (41 %), statybos (28%), gamybos 
(19%) ir paslaugų (10%) sektoriuose.

Daugiausiai leidimų dirbti išduota: 
tarptautinių gabenimų vairuotojams iš

Metų Europietis
sijų naktis Briuselyje buvo geriausia 
pamoka, kad net sunkiausiais klausimais 
Europos Sąjunga gali rasti bendrą susi
tarimą. Dėkoju Lenkijos vadovams, suvo
kusiems istorinio susitarimo svarbą, ir 
mano derybų kolegoms - Vokietijos 
kanclerei Angela Merkei ir Prancūzijos 
vadovui Nikolas Sarkozy, su kuriais kartu 
galėjome surasti Europos Sąjungai pri
imtiną sutarimą. Kartu noriu padėkoti 
Europos Sąjungos šalių gyventojams ir 
savo tėvynainiams, parėmusiems mano 
kandidatūrą ir mano pastangas. Prisi
pažinsiu, kartu su Jumis dabar jaučiuosi 
stiprus, kad ėmiausi derybininko misijos. 
Tai ženklas ir priesakas visiems - nebijoki
te iššūkių ir kartu įveikite kylančius sun
kumus“, - sakė Valdas Adamkus.

Metų Europiečio rinkimai organizuoja
mi nuo 2001 metų. Praėjusiais metais Metų 
Europiečiu buvo išrinktas Europos Komi
sijos pirmininkas Jose Manuel Barroso.

(Prezidento spaudos 
tarnybos informacija)

Prieš 89 metus, 1918 m. lapkričio 23 
dieną tuometinis Ministras Pirmininkas 
Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, 
kuriuo pradėta kurti reguliarioji Lietuvos 
kariuomenė. Darbas vyko sunkiai dėl lė
šų, ginklų ir aprangos stokos, tačiau ne
trukus imtasi formuoti ir artileriją, kava
leriją, aviaciją. Pirmasis naujokų šaukimas 
buvo paskelbtas 1919 m. kovą. Net iki 1920 
m. Įniko Lietuvos laisvės kovos su nišų 
bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

Tarpukario metais Lietuvos kariuo
menėje buvo 9 pėstininkų, 4 artilerijos ir 
.3 kavalerijos pulkai, aviacijos ir karo 
technikos padaliniai. Dabar LR Preziden
to vadovaujamas ginkluotąsias pajėgas 
sudaro sausumos kariuomenė, oro ir jūrų 
pajėgos. Lietuvos kariai dalyvauja įvairio
se tarptautinėse pratybose ir misijose. □

Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Mol
dovos ir Gruzijos (1333), mūrininkams iš 
Ukrainos, Baltarusijos (517). laivų korpu
sų surinkėjams ir suvirintojams iš Ukrai
nos, Baltarusijos, Rusijos (402), suvirin
tojams elektra iš Ukrainos, Baltarusijos ir 
Moldovos (267), virėjams ir kepėjams iš 
Rusijos, Kinijos, Turkijos, Armėnijos (98), 
tinkuotojams ir dažytojams iš Baltarusi
jos, Uzbekistano, Moldovos (87).

“Užsieniečių įdarbinimas šiuo metu 
yra itin aktuali tema Lietuvos įmonėms. Vis 
daugiau verslininkų pasigenda kvalifikuo
tų darbuotojų, todėl nuolat teiraujasi, kaip 
būtų galima įdarbinti užsienio šalių pi
liečius”, - „Lietuvos žinioms” sakė Lietu
vos ekonominės plėtros agentūros pro
jektų vadovė Jelena Suchodumceva. Tačiau, 
kaip laikraščiui sakė užsieniečių įdarbi
nimo Lietuvoje tarpininkas Olegas Bub- 
eovas, užsieniečiai tapo gudresni ir reik
lesni. “Anksčiau juos buvo galima įdarbin
ti už 1500 Lt mėnesio atlygį, o dabar prašo 
ir iki3000.Ll”, -. sakė.jis. ..Pagal LGITLCL

1



Vatai’S Trumpai iš visur
♦ Po 8 metų 
tremties, lapkri
čio 25 d. į Pakis
taną sugrįžo buvęs 
min. pirmininkas 
Nawaz Sharif. 
Prieš 3 mėnesius 
nepasisekė jo 
ankstesnis ban
dymas sugrįžti. 
Aerouoste jis bu

vo areštuotas ir ištremtas į Saudi Arabiją. 
Sj kartą jis tikisi dalyvauti parlamento 
rinkimuose sausio mėnesį.
♦ Lapkričio 25 d. Paryžiaus šiauriniuo
se priemiesčiuose prasidėjo riaušės, kai 
žuvo du jaunuoliai, jų motociklui susidū
rus su policijos automobiliu. Riaušės tęsė
si tris naktis, minia padeginėjo automobi
lius, valdiškus pastatus, net šaudė į polici
ją. Sužeisti bent 120 policininkų.
♦ Lapkričio 27 d. Karo laivyno akade
mijos patalpose Annapolis, Maryland 
prasidėjo JAV prezidento George Bush 
iniciatyva suorganizuota Artimųjų Rytų 
taikos konferencija, kurios svarbiausi da
lyviai buvo Izraelio min. pirmininkas Ehud 
Olmert ir palestiniečių prezidentas Mah
moud Abbas.
♦ Lapkričio 28 d. Pakistano prezidentas 
Pervez Musharraf formaliai perdavė ka
riuomenės vadovybę generolui Ashfaq 
Kiyani, buvusiam karinės žvalgybos virši
ninkui. Sekančią dieną gen. Musharraf buvo 
prisaikdintas kaip prezidentas savo antra
jai kadencijai. Keli šimtai teisininkų vėl 
protestavo prieš jo išrinkimą prezidentu ir 
grūmėsi su policija.
♦ Lapkričio 29 d. Saudi Arabijos vyriau
sybė pranešė, kad susektas ir išardytas pla
nas sustabdyti valstybės naftos pramonę. 
Išardytos šešios atskiros sąmokslininkų 
grupės, suimti 208 įtariami asmenys, kurių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
izoliatorių-kalėjimą ir laisvės atėmimo 
vietų ligoninę pritarė ir Vyriausybės stra
teginio planavimo komitetas. Kitame 
Strateginio planavimo komiteto posėdyje 
bus patikslinta sklypo vieta, kuriame bus 
planuojama pradėti naujojo tardymo izo
liatoriaus statybą.

Vilniaus apskrities viršininko adminis
tracijos siūlomas laisvos valstybinės žemės 
sklypas naujam tardymo izoliatoriui statyti 
yra netoli Vaidotų geležinkelio stoties, apie 
du kilometrus nuo Pagirių gyvenvietės.

Iki 2011 metų Laisvės atėmimo vietų 
ligoninę numatoma perkelti į Pravieniškių 
gydymo ir pataisos namus, o Lukiškių 
kalėjimą perkelti į Pravieniškių kalėjimą.

Preliminariais skaičiavimais, šio pro
jekto įgyvendinimui prireiks daugiau kaip 
158 min. litų, projektą tikimasi įgyvendin
ti iki 2011 m.
Maisto produktų kainų augimą 
siūloma stabdyti mažinant PVM

Spartų maisto produktų kainų kilimą 
valstiečiai liaudininkai siūlo stabdyti ma
žinant jiems taikomą pridėtinės vertės 
mokestį (PVM). Pasak europarlamentaro 
Gintaro Didžioko ir Seimo narės Laimos 
Mogcnicnės, toks žingsnis taip pat apgintų 
maisto gamintojų interesus.

Valstiečių liaudininkų teigimu, šiuo 
metu Lietuvos ūkininkai yra nevienodose 
konkurencijos sąlygose. Pavyzdžiui, Len
kijoje, Čekijoje, Olandijoje, Vokietijoje 
vaisiams ir daržovėms taikomas nuo 3% 
iki 7% dydžio PVM mokestis leidžia 
maisto produktus tiekėjams parduoti 
mažesnėmis kainomis nei Lietuvoje, kur 
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bent pusė buvę infiltruoti iš Irako. Sustab
dytas bandymas nelegaliai įvežti į kraštą 
8 raketas.
♦ Lapkričio 29 d. Maniloje nepasisekė 
bandymas suorganizuoti sukilimą prieš 
Filipinų vyriausybę. Už ankstesnį sukili
mo bandymą 2003 m. teisiami 24 kariškiai 
buvo ginkluotos sargybos lydimi iš teis
mo salės. Jie tiesiog nužygiavo į netolimą 
Peninsula viešbutį, pilną turistų, ir ten 
užsibarikadavo, tikėdamiesi, kad prie jų 
naujo sukilimo tuoj prisidės kariuomenė 
ir gyventojai. Sukilimui vadovavo senato
rius Antonio Trillanes. Kariuomenė pa
siliko ištikima vyriausybei, jos dalinys ap
supo viešbutį, įsilaužė į jį ir su ašarinėmis 
dujomis privertė sukilėlius pasiduoti.
♦ Lapkričio 29 d. Australijos liberalų 
partija savo naujuoju lyderiu (ir opozicijos 
lyderiu) išrinko dr. Brendan Nelson, bu
vusį gynybos ministrą John Howard vy
riausybėje. Jo pavaduotoja išrinkta Julie 
Bishop, buvusi švietimo ministrė.
♦ Lapkričio 30 d. Sudano teismas nuteisė 
54 metų amžiaus britę mokytoją Gillian 
Gibson kalėti 15 dienų, o po to ištremti iš 
Sudano. Už teismo salės gatvėje demons
truojanti minia reikalavo jai mirties 
bausmės už pranašo įžeidimą. Ji kaltina
ma, kad leido savo mokyklos klasės 6-7 
metų amžiaus vaikams balsavimo keliu 
parinkti Mahometo vardą mokyklos vai
dinime panaudotam meškiukui.
♦ Gruodžio 3 d. buvo prisaikdinta parei
gose naujoji Australijos vyriausybė. Jos 
svarbiausi nariai: min. pirmininkas Kevin 
Rudd, jo pavaduotoja be i švietimo ir darbo 
ministrė Julia Gillard, iždo valdytojas 
Wayne Swan, užsienio reikalų ministras 
Stephen Smith, imigracijos ir pilietybės 
reikalų ministras senatorius Chris Evans, 
prekybos ministras Simona Crean, gy
nybos ministras Joel Fitzgibbon. □

PVM siekia 18%.
Pasak G. Didžioko, dar prieš agresyvi; 

kainų kilimo laikotarpį, šių metų balan
džio mėnesį, Žemės ūkio ministerija pa
siūlė taikyti 5% PVM tarifą visoms būti
niausioms maisto produktų grupėms. 
“Toks PVM sumažinimas leistų ne tik 
nenuostolingai parduoti maisto produktus 
vartotojams žemesnėmis kainomis, bet ir 
ginti Lietuvos maisto gamintojų bei au
gintojų interesus”, - sako jis.

Pasak Valstiečių liaudininkų ir pilieti
nės demokratijos frakcijos narės L. Moge- 
nienės, PVM mažinimas padidintų lietu
viškų maisto produktų pardavimus mūsų 
tinkluose, o gamintojams būtų lengviau ly
giomis sąlygomis konkunioti ES vidaus rin
koje su Lenkijos, Olandijos ar kitų šalių ga
mintojais, kuriems taikomas mažesnis PVM.

“Kalbos apie mažesnio PVM tarifo 
maisto produktams įvedimą - tai ne tik 
pastangos mažinti maisto produktų kainas. 
Tai ir paskata vartotojui rinktis aukštesnės 
kokybės produktus bei konkurencijos tarp 
ES gamintojų kokybės, o ne tik kainos, 
srityje skatinimas. Laikas pradėti aktyviau 
veikti Lietuvoje kalbant apie besaikio 
vartojimo žalą ir skatinti sąmoningą bei 
sveikesnių produktų vartojimą mūsų ša
lyje”, - sako L. Mogenienė.

Anot G. Didžioko, Lietuvos vartotojai, 
pirkdami lietuviškuose ūkiuose užaugintą 
produkciją, prisidėtų prie Lietuvos kaimo 
ekonominio plėtros bei gyvenimo kokybės 
kaime gerinimo. O tai turi labai didelę įtaką 
bendram Lietuvos konkurencingumui bei 
ekonomikos augimui.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITIC ir “Bernardinai”.

Prezidentas siūlo galutinį terminą 
prisipažinimui

Tebesitęsiant ginčams dėl prisipažini
mo dirbus su KGB, Prezidentas Valdas 
Adamkus siūlo nustatyti, kad Liustracijos 
komisija savo veiklą baigs 2012 metų 
sausio 1 dieną. Tuo metu bus praėję 22 me
tai nuo valstybės atkūrimo ir 12 metų 
nuo liustracijos proceso pradžios. Prezi
dentas mano, kad 12 metų pakanka lius
tracijos tikslams įgyvendinti, visapusiškai 
įvertinti turimą informaciją ir neutralizuo
ti su tuo susijusią grėsmę valstybei. Šie 
siūlymai šiek tiek pakeistų dabar disku
tuojamą Liustracijos įstatymą, ('lai - LR 
asmenų, slapta bendradarbiavusių su 
buvusios SSRS specialiosiomis tarnybo
mis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos 
irprisipažinusiųjų apsaugos įstatymas).

Prezidento nuomone, komisijai 2012 
metų sausio 1 dieną baigus veiklą, visa in
formacija apie asmenis, kurie bendradar
biavo su buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, turėtų būti paskelbta viešai. 
Tokia nuostata nebūtų taikoma tik vals
tybės paslaptį sudarančiai informacijai. 
Tokia įstatymo norma turėtų paskatinti 
visus asmenis, kurie dėl slapto bendra
darbiavimo su sovietų specialiosiomis 
tarnybomis yra neprisipažinę, kreiptis į 
komisijąirprisipažinti Lietuvos valstybei.

Prezidentas siūlo, kad 7 narių komi
siją, sudarytą iš asmenų, kuriuos siūlo

Iš Leipzigo į Lietuvą - pėsčias
Tris paras Kupiškio rajono ūkininkas 

41 metų Saulius Marcinkevičius tik valgė 
ir miegojo. Ir tepalais trynė savo žaizdo
tas kojas. Vokietijos mieste Lcipzigc pasi
metusiam Antašavos gyventojui pagaliau 
pavyko grįžti į Kupiškį, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas“. Į namų pusę, daugiausia 
- pėsčias keliavo jis devynias paras. Sve
timoje šalyje nuo kelionės draugų pasime
tęs vyras buvo priverstas pats miškais ir 
laukais ieškotis kelio namo. Nuo Lenkijos 
sienos vyrą namo parvežė vilkikas.

Lapkričio 11 dieną S.Marcinkevičiaus 
su 40 ūkininkų iš visos Lietuvos išvyko į 
žemės ūkio parodą Hannover’yje. Tačiau 
atgal lapkričio 16 dieną su grupe negrįžo.

Lietuviška mugė Londone
Gruodžio viduryje Londone pirmą 

kartą šurmuliuos Kalėdų mugė. Jos metu 
būsimo 2012 metų olimpinių žaidynių 
kaimelio gyventojai ir svečiai bus supa
žindinti su lietuviška daina ir muzika, ga
lės įsigyti lietuviškų prekių. Kaip pranešė 
Lietuvos ambasada Didžiojoje Britanijoje, 
mugė rengiama gruodžio 13-15 dienomis 
rytiniame Londono Strathfordo rajone.

Kalėdines giesmes čia atliks Lituanis
tinės ir menų mokyklos „Moksliukas“ vai
kų choras, dainuos muzikos mokyklos 
„Harmonija“ vaikų choras, šoks Londono 
lietuvių folkloro ansamblis „Saduto“. Lon
done įsikūrę ir iš Lietuvos atvykę smul
kaus verslo atstovai prekiaus lietuviškais 
suvenyrais, maisto produktais ir kalėdinė

Izraelyje - lietuviško filmo premjera
Izraelyje Aškelono mieste vykstan

čiame pasauliniame filmų žydiška tema
tika festivalyje „Jewish Eye“ lapkričio 19 
dieną vyko Audriaus Juzėno filmo „Ge
tas“ premjera. Filmas sukurtas pagal Iz
raelio dramaturgo Jošua Sobol pjesę. 
Toksai festivalis vyksta jau ketvirti metai, o 
filmus atrenka speciali komisija. Šiemet 
jame rodoma 80 filmų.

Filme „Getas“ - tai tikrais įvykiais pa
remta istorija apie teatrą, Antrojo pasau
linio karo metais veikusį Vilniuje, žydų 
gete. Filme pasakojama fatališka ir kartu 
tragiška meilės ir neapykantos istorija, 
užsimezgusi tarp nacių karininko - buvu

Prezidentas, generalinis prokuroras, Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinis direktorius ir 
VSD generalinis direktorius, ketverių me
tų kadencijai tvirtina Seimas. Šiuo metu 
Liustracijos komisiją sudaro 5 visuome
niniais pagrindais dirbantys asmenys.

Prezidentas taip pat siūlo numatyti 
Liustracijos komisijos finansavimą valsty
bės biudžeto lėšomis, kad komisija galėtų 
samdyti patyrusius advokatus ir teisinin
kus kompetentingai atstovauti valstybei 
bylose dėl asmenų pripažinimo bendradar
biavus su KGB.

Prezidento teikiamame projekte nau
ja tai, kad Komisijai pradėjus darbą būtų 
skelbiamas antrasis šešių mėnesių truk
mės laikotarpis, per kurį asmenys, slapta 
bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, galėtų registruotis ir savano
riškai prisipažinti Lietuvos valstybei. Pir
masis savanoriško prisipažinimo laikotar
pis baigėsi 2000 m. Antrojo šešių mėnesių 
trukmės laikotarpio pradžia būtų paskelbta 
ne vėliau kaip 2009 m. sausio 1 d. Per an
trąjį registracijos ir prisipažinimų priėmi
mo laikotarpį galės registruotis ir prisipa
žinti Lietuvos valstybei visi asmenys, kurie 
iki tol buvo neprisipažinę ir nebuvo komi
sijos pripažinti slapta bendradarbiavę su 
sovietų specialiosiomis tarnybomis. □

Sunerimusi pradingėlio sesuo kreipėsi pa
galbos į Kupiškio policiją. Kaip pasakojo 
kelionės d raugai, vyras pradingo lapkričio 
13 dieną po pietų netoli Leipzigo. Esą išli
po iš autobuso pasivaikščioti ir prapuolė 
lyg į vandeni. Apie pradingėljbuvo pranešta 
Vokietijos policijai. Ši informavo Lietuvos 
ambasadą.

„Po Leipzigą vaikštinėjau gal kokias 
keturias paras. Niekas manęs nepastebėjo, 
nekalbino. Nakvojau ant suoliukų auto
busų stovėjimo aikštelėse. Nei vokiškai, nei 
kaip nors kitaip užsienietiškai nemoku. 
Todėl nedrįsau ir policininkų pagalbos 
prašyti“, - pasakojo ūkininkas. Su savimi 
jis turėjo pasą ir maždaug 100 eurų. □ 

mis prekėmis.
Gruodžio 14dieną, 17val. Kalėdų eg

lutę įžiebs vietinės savivaldybės meras ir 
Lietuvos ambasadorius Vygandas Ušackas. 
Renginį organizuoja Lietuvos komercijos 
ir prekybos rūmai Jungtinėje Karalystėje 
bei ambasada kartu su Jungtinės Karalys
tės lietuvių sąjunga, muzikos mokykla 
“Harmonija” bei Lituanistinė ir menų mo
kykla “Moksliukas”. Beje, šiemet Londone 
galėjo būti įžiebta Vilniaus miesto savi
valdybės padovanota Kalėdų eglė. Pernai 
tokia šventė buvo surengta Dubline. Tačiau 
taupydama pinigus Vilniaus valdžia nu
sprendė užjūryje gyvenantiems lietuviams 
eglės nedovanoti ir pasiūlė per CNN pasi
žiūrėti eglės įžiebimo ceremoniją Vilniuje.

sio aktoriaus ir džiazo muzikanto - ir 
muzikinio pasaulio žydų kilmės žvaigž
dės dainininkės. Dėl šios meilės Vilniaus 
gete įkuriamas teatras.

Specialiai į premjerą atvykę režisie
rius Audrius Juzėnas ir scenarijaus auto
rius Jošua Sobol pasidalijo savo mintimis 
apie filmą ir jo kūrimo motyvus. Susirin
kusius žiūrovus pasveikino Lietuvos am
basadorė Izraelyje Asta Skaisgirytė Liauš- 
kienė. Sis filmas yra bendra Lietuvos ir 
Vokietijos kino produkcija. „Geto“ prista
tymą ir režisieriaus dalyvavimą festivaly
je rėmė Lietuvos ambasada Izraelyje ir 
Lietuvos „Litvakų fondas“, (bcrnardinai.lt)
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Bendruomenės baruose
Prisimintas Pulgis Andriušis

Vytautas Doniela

“Pulgio Andriušio palikimas - tai 
glėbys knygų, atskleidžiančių vieną iš 
pirmaeilių lietuvių išeivijos rašytojų, tris 
kartus premijuotą, sugebanti būti ir pa
stabiu kasdienos kronikininku, kandžiai, 
nors nepiktai pajuokiančiu savo aplinkos 
mažus įvykius ir nedidelius žmogučius, ir 
poetiškos sielos kūrėju, stiliaus meistru, 
lyriškai atkuriančiu jau nebeegzistuojantį 
praeito šimtmečio pradžios Aukštaitijos 
kaimą, kur tarp blizgančių ežerų, žydin
čių pievų, kalvų ir kalvelių gyveno, duoną 
augino, pasakas ir padavimus sekė sėslūs, 
ramūs, darbštūs ir taikingi žmonės. Tokią 
kaimo aplinką Pulgis Andriušis pažino vai
kystėje, jos atminimą išlaikė visą gyveni
mą, ją aprašė pagrindinėse savo knygose.”

Šįųp, spalvingai taikliu apibūdinimu 
prclcgęntėElena Jonaitienė pradėjo Pul
gio (krikšto knygose romėniškojo Fulgen- 
cijaus) Andriušio gimimo šimtmečio pri
siminimą Sydnėjaus I rietuvių Klube sek
madienį, lapkričio 18 dienos popietėje.

Prelegentė Elena Jonaitienė ir skaitovas 
Jonas Barila.

Tasmanijos mokslininkas tęsia savo 
pradėtą darbą.

Gražina Pranauskienė
Nepaprastai apsidžiaugiau pašto dė

žutėje radusi 21-ąjį “Lithuanian Papers” 
numerį. Kaip žinote, šis mokslinis žur
nalas, redaktoriaus dr. Algimanto Taškū- 
no OAM dėka, jau daugiau kaip 20 metų 
džiugina skaitytojus. Pirmiausiai žvilgteliu 
į turinį ir tuoj susidomiu dviejų melbour- 
niškitį straipsniais. Tai visiems gerai pa- 
žį's'tąmąš'“The Herald Sun” žurnalistas 
Jonas Mašanauskas bei buvusi biblioteki
ninkė Danutė Baltutienė.

Jono, Mašanausko pasakojimas apie 
armijos veterinarijos gydytoją senelį Ksa
verą. skaitytoją nugramzdina į 1941 me
tus. Tų metų birželio 14-tos naktį 30,000 
lietuvių „liaudies priešų“ buvo ištremta į 
Sibirą. Net graudu darosi skaitant Ksavero 
dienoraščio ištraukas, kuriose sąžiningas ir 
darbštus vyriškis’prisipažjsta, jog nuo per 
mažų balt) nešiojimo, nušalęs kulnus ir 
kojų pirštus. Po antros eilės invalidumo 
pripažinimo, sveikas žmogus tampa li
goniu ir už 700 gramij duonos vistiek ver
čiamas valyti geležinkelio bėgius. Pagaliau, 
1946 metais, Ksaverui leidžiama grįžti į 
Lietuvą, tačiau apsigyventi su savo šeima 
tik po vienuolikos metų.

Liūdnas pasakojimas tampa Ksavero, 
mirusio 1962 metais, gyvenimo išrišimu. 
Kaip ir ne vienas Australijoje gimęs lie
tuvių kilmės jaunuolis, Jonas tik po dau

Renginį suruošė Sydnėjaus Lietuvių 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis. Kaip ir visi 
Būrelio renginiai, ši popietė sutraukė gau
sų dalyvių būrį. Nors Pulgis priklauso lie
tuvių literatūrai bendrąja prasme, su Aus
tralijos lietuviais jį siejo itin stiprūs ryšiai 
- juk didoką gyvenimo dalį jis praleido 
šiame žemyne, artimai bendraudamas ir 
jam tipingu būdu stebėdamas lietuviškąją 
išeiviją kaip tik čia.

Gyvais prisiminimais pasidalino Vy
tenis Šliogeris. Jis papasakojo, kaip Pul
gis Andriušis kalbėdavosi ir diskutuoda
vo su jo tėvu, pulkininku a.a. Vaclovu 
Šliogeriu. Taip pat - kaip Pulgis vietinėje 
lietuvių spaudoje su įprastu humoru ap- 
mąstydavo jo akin krintančius išeiviško- 
jo gyvenimo bruožus.

Tolimesne popietės dalį sudarė skai
tovų perduodamos Pulgio raštų ištraukos, 
kurias prelegentė pristatydavo keliais es
miniais sakiniais.

Prelegentė priminė, kad Andriušiams 
gyvenant Australijoje buvo išleistos net 
aštuonios Pulgio knygos - apysakos: “Su
diev, kvietkeli” (premijuota Tremties Lie
tuvių Rašytojų Draugijos), “Anoj pusėj 
ežero” (premijuota Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus), humoristinis romanas “Tipelis”, 
feljetonų rinkinys “Daina iš kito galo”, apy
saka vaikams “Vabalų vestuvės”, apysaka 
“Rojaus vartai” (vėlgi premijuota Lietuvių 
Rašytojų Draugijos), apysaka “Purienos po 
vandeniu ir “Rinktiniai Raštai - autobio
grafiniai apmatai”.

Ištrauką iš “Sudiev, kvietkeli”, kur kai
mo vyrukas Mamertas siekia ir nepasie
kia mylimos merginos, skaitė Irena Du- 
daitienė. Senąjį kaimą ir senuką Dėdę 
Mykolą vaizdavo ištrauka iš “Anapus 
ežero”, kurią perdavė Jonas Šarkauskas.

Jau kiton plotmėn persikelia roma
nas “Tipelis”, nes čia reikalas sukasi apie 
Kauno smulkųjį veidą, ir būtent saulei 
tekant. Ištrauką perskaitė Viktoras Rat
kevičius. Ne vienas popietės dalyvis paste- 

gelio metų sužino sovietinės sistemos 
gniaužtuose glūdėjusią senelio praeitį.

Ilgai slėptas Ksavero Mašanausko 
dienoraštis, šiandien skaitytojui dar kartą 
patvirtina nežmoniškus tremtinių išgy
venimas. Todėl nenuostabu, jog šis nuo
širdus pasakojimas yra dar vienas neuž
gyjančios tautinės žaizdos įrodymas.

Ypač Melbourne gyvenantiems tau
tiečiams smalsu kaip gi sekasi buvusiai 
„Dainos Sambūrio“ choristei, aktyviai 
bendruomenės narei Danutei Baltutienei.

Iš kairės: Elena Jonaitienė, Jonas Šarkauskas, Jonas Barila, Viktoras Ratkevičius, Irena 
Dudaiticnė, Pajauta PuUinen. Visos nuotraukos Ramonos Ratas - Zakarevičienės.

Isolda Požclailė - Davis AM ir Ramulis Zakarevičius.

bėjo, kad Viktoras, kadaise gy
venęs Adelaidėje ir ten ne kartą 
girdėjęs Pulgio skaitymo savi
tumą, stengėsi perduoti ir paties 
Pulgio intonaciją, balsių ar žo
džių ištęsimą - Ptdgiui būdin
gas geraširdiškai satyrinio per
davimo priemones. Link popie
tės galo Viktoras perskaitė dar 
kitą, jau skirtingo literatūrinio 
stiliaus Pulgio kūrinėlį apie už
jūriuose atsidūrusius dipukus - 
“Pinigams dirbti mašiną”.

Pulgio esminiai humoristinė 
akis akylai stebėjo ir tą pokario 
pabėgėliams neišdylantį laikotar
pį-DP stovyklas. Dar 1946 me
tais apie jas Pulgis buvo parašęs
knygute “Ir vis dėlto juokiamės”. Ištrauką 
iš jos apie “tris zonas” perskaitė Jonas 
Barila. Tą patį laikotarpį tarsi iš studento 
žvilgsnio fiksavo ir “Siuntinėlis iš Ame
rikos”, kurio ištrauką (“Atsargiai su kalo
rijomis”) skaitė Jonas Šarkauskas.

Taigi, šešiais Pulgio kūrybos gaba
liukais buvo atskleista plati jo kūrybos 
panorama - nors tekstų parinkimui tur
būt nebūtų buvę galo, nes Pulgio švelnioji 
satyra, skirta žmonėms, nukeliaudavo ne
paprastai toli iki dar švelnesnio lyrizmo, 
skirto gimtųjų apylinkių gamtai.

Kaip įprasta, kelių minučių tarpus tarp 
skaitinių užpildė dr. Ramučio Zakarevi

Ryšium su Skautijos 100 metų sukaktimi, Australijos lietuviai 
skautai švenčia 60 metų sukaktį. Didžiuojamės ir dėkojame Dievui, 
kad Jis atsiuntė mums Sydnėjaus “Aušros” tunto skautus ir skautes 
su jų vadovais.

Nuoširdžiai sveikiname Jus šio jubiliejaus proga, tvirtai stovinčius 
Dievo ir Tėvynės sargyboje. Ilgiausių metų!

Sydnėjaus Liet. Katalikų Kultūras Draugija

Savo straipsnyje Danutė prabyla apie 
Lietuvos kaimą. Pateikusi keletą statis
tinių duomenų apie išvykusių uždarbiau
ti tautiečių skaičių (100,000 į Airiją ir maž
daug tiek pat į Angliją), ji apsistoja prie 
žemdirbystės problemų.

Danutė rašo, jog po milijoninės Euro
pos Sąjungos paramos (eurais) Šaulių ir 
Zarasų ūkio vystymo programoms, kai
muose padėtis tebėra kur kas prastesnė. 
Kaimo žmonės yra konservatyvūs ir neno
riai priima naujoves. Pvz., dar gana nepa
tikliai žiūrima į tai, kad kai kurie smulkūs 
ūkininkai imasi stručių, sraigių, uogų, 
vaistažolių auginimo, nes neaišku kokios 
naudos gali atnešti tokio tipo žemdirbystė.

Panašus požiūris kaimo gyventojų tar
pe yra susidaręs ir apie vyriausybės palai
komą koperatyvų steigimo mintį. Šie pro
jektai primena su pastoviu turto grobsty
mu siejamą sovietmečio kolektyvizaciją. 
Danutė primena ir nuo 500 iki 3000 litų už 
hektarą pakilusių žemės kainų padėtį, kas 
taip pat gerokai apsunkina žemdirbių dalią 

čiaus parinkti klasikinės muzikos (Schu
bert, Liszt, Poulenc) kūriniai, sumaniai 
derinami su skaitomojo teksto savybėmis. 
Žodžiu sakant, popietei netrūko esteti
nio jausmo. Visiems atlikėjams buvo at
silyginta nors simboliškai, įteikiant po 
gėlytę ar kelias. O vidinį pasitenkinimą 
jautė irpatys klausytojai - būdami dėkin
gi ne tik renginio prelegentei Elenai Jo
naitienei, pranešėjai Pajautai Pullinen bei 
skaitovams, bet ir pagrindinei renginio 
architektei Danai Skorulienei. Žinoma, 
“anoj pusėj” renginio, kaip visada, slypė
jo ir Bibliotekos Bičiulių Būrelio moterys 
bei Bibliotekos vedėja Jadvyga Burokienė.

Melbourne kregždė, atgavusi savo tėvų 
žemę, pasistačiusi ekologiškai sveiką gy
venamąjį namą, susisuko pastovi, lizdą 
Plungės rajono Smilgių kaimo pamiškėje. 
Danutės Baltutienės pranašavimu, po 
dešimties metų tikrai matysime teigiamus 
kaimo žemdirbystės pasiekimus.

Baigdama, labai rekomenduoju nė tik 
patiems užsisakyti, bet ir pažįstamiems bei 
svetimtaučiams pasiūlyti 21-ąjį “l .it huanian 
Papers” numerį. Čia rasite Anglijos kara
lienės Elizabeth II kalbą Lietuvos Seime 
(2006.10.17), šių metų Tasmanijos Univer
siteto Lietuviškos stipendijos laimėtojos 
Claire Jansen rašinį, bei vienos iš žymiausių 
Lietuvos poečių Janinos Degutytės gyve
nimo ir kūrybos apžvalgą.

Dėl papildomos informacijos žurnalo 
užsisakymo ir paramos klausimais, rašykite 
dr. Algimantui Taškūnui elektroniniu 
adresu: A.Taskunas@utas.cdu.au arba 
paštu: LSS P.O. Box Til, Sandy Bay, i i

Tasmania 7006, Australia.
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Lietuva iš arti
Kaune - retas augalas iš Australijos

Lapkričio 21 d. į Kauno VDU Bota
nikos sodą atvežtas augalas Wollemia 
nobilis, Australijos mokslininkų pavadin
tas XX amžiaus sensacija. Lietuviško 
pavadinimo dar neturinti, o kol kas vole
mija vadinamą medi Kaunui padovanojo 
Australijos nepaprastasis ir Įgaliotasis 
ambasadorius Howard Brown ir ji lydė
jęs Australijos garbės konsulas Antonio 
Meschino.

“Kiekvienas jų turi savo unikalų nu
merį. Kauniečių volemija pažymėta 314- 
ttoju. Mums tai didžiulė atsakomybė”, - sa
kė Botanikos sodo direktorius Remigijus 
Daubaras. Anot jo, šis įvykis ypač reikš
mingas, jį sunku pervertinti. “Telieka su
daryti geras sąlygas ir tikėtis, kad medis 
čia puikiai augs”, - sakė jis. Kaune iškil
mingai pasodinta volemija yra maždaug 
pusės metro aukščio, tačiau jo gentainiai 
kartais yra aukštesni net už devynių aukš
tų pastatą - Australijoje yra 40 metrų 
aukščio ir daugiau kaip metro pločio ka
mieno medžių.

Buvo manoma, kad Wollemia nobilis 
buvo išnykęs dar prieš 90-175 mln. metų, 
tačiau 1994 m. Australijos Mėlynųjų Kal
nų tarpeklyje esančiame Wollemi vieto
vėje David Noble aptiko iki tol nežinomų 
spygliuočių. Buvo nedidelė plantacija, ją 
sudarė kelios dešimtys užaugusių ir kelio
lika jaunų augalų. Didžiuliame miške, 
esančiame 200 kilometrų nuo Sydnėjaus,

Australijos ambasadorius Lietuvai Howard Craig Brown (dešinėje) padovanojo kaunie
čiams retą augalą Wollemia nobilis.

Taupyti eurais ar litais?
Kalbos apie svarbiųjų valiutų nesta

bilumą ir nemažėjančią infliaciją visose 
Baltijos šalyse įkaitino atmosferą ir Lie
tuvos viduje. Dalis žmonių, turinčių in
dėlius litais juos keičia į indėlius eurais. 
Tačiau tokiu būdu bankams leidžiama 
uždirbti iš valiutos keitimo ir mažesnių 
palūkanų.

Vis dėlto, rimti bankininkai pataria 
žvelgti ekonomiškai ir indėliui rinkti tą 
valiutą, kuriai siūlomos didžiausios palū
kanos. Be to, analitikai pabrėžia pagrindi
nę taisyklę, kad taupyti geriausia ta va
liuta, kuria ketini santaupas išleisti.

„DnB Nord“ banko vyresnioji anali
tike sakė pastebėjusi, kad maždaug birželį 
dalis lietuvių pradėjo keisti savo indėlius 
litais į indėlius eurais. Tokių žmonių, anot 
jos, yra „labai daug“.

„Kol kas nuo to laimime tik mes, ban
kai. Ir mažesnes palūkanas reikia mokėti, 
ir už keitimą mes pinigus imame“, - pa
aiškino ji. „Viskas priklauso nuo žmoniij 
lūkesčių. Jeigu žmogui yra daug ramiau 
turėti santaupas eurais, jei jis nepasitiki 
Lietuvos banku arba pinigų politika, tai 
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rastam medžiui buvo suteiktas atradėjo bei 
vietovės vardas - Wollemia nobilis.

Volemija išgyveno ledynmečius, dino
zaurų laikotarpį, žemynų slinkimą ir auga 
iki šiol. Volemijos medis priskiriamas 
araukarinių šeimai, yra spygliuotis, me
tantis ne tamsiai žalius dviem eilėmis 
išsidėsčiusius spyglius, bet pačias šakas. 
Jaunų ūglių spygliai būna šviesiai žali. Jai 
būdinga nelygi, lyg pūslcliij nusėta žievė. 
Volemija mėgsta šviesą ir rūgščią dirvą. I r 
nors rasta išlikusi vadinamųjų šaltinių 
žemėje, yra prisitaikiusi išgyventi net ir 
gaisrus. Mat šaknys greitai šakojasi ir 
puikiai prisitaiko dirvožemyje. Prireikus ji 
sugeba išgyventi ir temperatūrai nukritus 
šiek tiek žemiau nulio. Volcmijų daugin
ti negalima. Tai daryti galima tik gavus 
australų licenciją tokiai veiklai.

Iš viso Australijoje buvo atrasta apie 100 
šių unikalių augalų, kurių didžiausias buvo 
net 40 metrų aukščio. Manoma, kad jo 
amžius siekia 2000 metų.

Atradus augalą buvo ilgai slepiama 
vieta, kur jis buvo rastas. Šiuo metu pavy
ko išauginti daugiau augalų, kurie dova
nojami botanikos sodams.

„Ši dovana - didžiulė atsakomybė ir 
Kauno botanikos sodo pripažinimas“, - 
sakė VDU Kauno botanikos sodo direk
torius Remigijus Daubaras. Dabar Wolle
mia nobilis saugomas įstatymų.

Pagal Lietuvos spaudą

praradimas vieno procento dėl mažesnių 
palūkanų už indėlius eurais per metus 
galėtų būti ne tokia didelė kaina už ramų 
miegą“, - sakė ji ir pridūrė, kad ekono
miškai mąstant reikėtų pasirinkti indėlį 
su didesnėmis palūkanomis, o šiuo metu 
didesnės palūkanos yra už indėlius litais.

„Ekonomisto akimis, aš galiu pasa
kyti, kad nuvertėjimo neturėtų būti. Ma
no galva, tai nėra protingas dalykas ir 
mūsų politikai tam nė už ką nepasira
šytų“, - užtikrino analitike. Kolegei pri
tarė ir Vilniaus banko ekspertė Julita V. 
Jos teigimu, dabar bankų mokamos palū
kanos už indėlius litais leidžia šiek tiek 
sumažinti infliacijos poveikį. Ji priminė, 
kad lito ir euro kursas yra fiksuotas, o jam 
pakeisti reikėtų priimti specialias įstaty
mų pataisas.

Bankininkų nuomone, dauguma in
dėlių yra laikoma litais. Anksčiau, kai 
lietuviai nepasitikėjo savo valiuta, san
taupas laikė JAV doleriais. Doleriui šiek 
tiek kritus ir indėlininkams atitinkamai 
nukentėjus, dabar dauguma gyventojų tau
po litais.

(Pagal DELFI)

Lietuviukai grįžta į savą mokyklą
Svetur padirbėti su šeimomis išvykę ir 

į Lietuvą planuojantys grįžti lietuviai 
neretai nerimauja, ar jų vaikai, kurie už
sienyje lankė mokyklą, galės tęsti moks
lus tėvynėje. Pasak Švietimo ir mokslo 
ministerijos (ŠMM) specialistės Danutės 
Kolesnikovos, toks nerimas dažniausiai 
neturi pagrindo. Ji patikino, kad iš užsie
nio grįžę lietuviukai j mokyklas priima
mi kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal 
bendrą tvarką ir nesvarbu, ar tai būtų 
mokslo metų pradžia, ar vidurys.

Mokykla, į kurią kreipiasi iš užsienio 
grįžusio mokinio tėvai, imasi įvertinti 
vaiko žinias. Tačiau ŠMM specialistės 
teigimu, vaikas nėra iškart apkraunamas 
visokiais testais, pradžioje tiesiog su juo 
pasikalbama, stengiamasi jo neišgąsdinti. 
Išsiaiškinus vaiko užsienyje išeitą prog
ramą, jei reikia, padedamajam likviduoti 
susidariusius skirtumus. Paprastai iš už
sienio grįžę vaikai turi šiokių tokių spra
gų lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos 
istorijos, Lietuvos geografijos dalykuose.

Specialistė sakė, kad visos Lietuvos 
mokyklos yra pasirengusios padėti kiek
vienam vaikui individualiai susidoroti su 
minėtomis spragomis. Vaikui sudaroma 
speciali programa, bet visada stengiamasi, 
kad mokslo krūvis nebūtų pernelyg didelis. 
Tarkim, jei mokinys į Lietuvą grįžta iš 
Airijos, galbūt jis labai gerai moka anglų 
kalbą ir šio dalyko sąskaita galima skirti 
daugiau lietuvių kalbos pamokų.

Specialistė pasakojo, kad beveik visais 
atvejais vaikui leidžiama lankyti tokią pat 
klasę kaip ii- užsienyje. Išimtys būna tik 
tada, jei programiniai skirtumai pasirodo 
pernelyg dideli. Be to, pašnekovė pasako
jo ir apie tokius atvejus, kai tėvai išsiveža 
vaikus į užsienį ir ten jų visai neleidžia j 
mokyklas. Tad jei iš Lietuvos toks vaikas 
išvežamas po devintos klasės, bet Airijoje 
visai pora metų nesimokė, natūralu, kad 

Pagerbė Kazimiero Antanavičiaus atminimą
Seimas paminėjo I Jetuvos 

Nepriklausomybės Akto sig
nataro prof. Kazimiero Anta
navičiaus atminimą (žiflr. 
nuotr. dešinėje), kuriam 
lapkričio 25-ąją dieną būtų 
sukakę 70 metų. Profesorių 
prisimena ir Australijos lie
tuviai, nes jis čia lankėsi dar 
prieš Nepriklausomybės pa
skelbimą, dalyvavo tarptau
tiniame seminare ir gan pla-
čiai aiškino apie Atgimimo tikslus.

Kazimieras Antanavičius mirė 1998 
m. balandžio 16 d.. palaidotas Antakalnio 
kapinėse Vilniuje.

Seimo pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas savo kalboje priminė, kad K. Antana
vičius dalyvavo kuriant Sąjūdį, buvo Sąjū
džio tarybos narys, rengė ir vadovavo Są
jūdžio ekonominėms programoms, paren
gė Lietuvos ekonomikos reformos teisinę 
bazę. 1989 m. Sąjūdžio iškeltas K. Antana
vičius buvo išrinktas TSRS liaudies depu-

Sovietų palikta amunicija
Zoknių oro uosto teritorijoje (prie 

Šiaulių) inžinerijos bataliono išminuoto
jai aptiko milžinišką bombų, artilerijos 
sviedinių ir šaudmenų kapinyną. Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono išminuo
tojai šioje vietoje darbuojasi jau visą sa
vaitę, po to, kai žemės kasimo darbus oro 
uosto teritorijoje atliekantys darbininkai 
išrausė mokomąją aviacinę bombą 
“Betab”.

Beveik per savaitę oro uosto teritorijo
je iškasta 26 vienetai aviacinių bombų 
“Betab”, 2 vienetai kovinių bombų “AO- 
25” ir viena kovinė bomba “AO-10”. Taip 

sugrįžus į tėvynę jis negalės mokytis su 
buvusiais savo klasiokais, o galės lankyti 
tik dešimtą klasę.

Ji akcentavo, jog labai daug kas pri
klauso nuo tėvų. Jei jie išsivežę vaiką sve
tur vis tiek suteikia galimybę skaityti 
lietuviškas knygas, leidžia į lituanistines 
mokyklas, tada ir grįžimas būna lengves
nis bei problemų su lietuvių kalba kyla 
mažiau.

Visgi jei vaikas visai nemoka lietuvių 
kalbos, jis nėra paliekamas likimo valiai. 
Tokiam mokinukui sudaromos galimybės 
lietuvių kalbos mokytis išlyginamojoje 
klasėje arba išlyginamojoje mobilioje gru
pėje. Tam yra specialiai parengta meto
dinė medžiaga, vadovėliai. Priėmimas į 
tokias klases ar grupes vykdomas visus 
mokslo metus. lietuvių kalbai mokyti iš
lyginamojoje klasėje skiriama 20-25 va
landų per savaitę.

Pusmetį pasimokius tik lietuvių kal
bos, vėliau imama mokyti ir Lietuvos isto
rijos bei geografijos, pilietinio ugdymo ir 
pan. Tuo pat metu vaikai besimokantys 
išlyginamosiose klasėse ar grupėse gali 
dalyvauti įvairiuose tos mokyklos būre
liuose, užklasinėje veikloje, kad lengviau 
įsitrauktų į mokyklos bendruomenės gy
venimą. Taigi, jei vaikas iš užsienio grįžta 
nemokėdama lietuvių kalbos, vienerius 
metus tenka paaukoti jos mokymuisi, o 
paskui toks mokinys ima lankyti mokyklą 
kaip ir kiti vaikai.

Nors tikslios statistikos apie iš užsie
nio grįžtančius mokinius dar nėra, tačiau 
ji pastebima, kad grįžimas suintensyvėjo. 
Be to, esama ir nemažai tokių vaikų, ku
rie grįžta, pasimoko kurį laiką Lietuvoje, 
o paskui jų tėveliai vėl nusprendžia išvykti 
svetur, kartu pasiimdami irvaiką, kuriam 
ir vėl tenka taikytis prie naujos mokyklos.

Deimantė Dokšaitė
(lietuviams.lt)

tatu, 1990 m. tapo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu, 1992 m. išrinktas Lie
tuvos Respublikos Seimo na
riu. Itin aktyviai irprodukty- 
viai profesorius dirbo Aukš
čiausioje Taryboje ir Seime: 
jis parengė per šimtą įstaty
mų. Seimo nutarimų projek
tų, Lietuvos ekonomikos at
kūrimo ir plėtojimo metme
nis. Lietuvos Seimo Ekono

mikos komiteto salė pavadinta profeso
riaus K. Antanavičiaus vardu.

Seimo rūmų fojė buvo pristatyta signa
taro K. Antanavičiaus 70-osioms gimimo 
metinėms paminėtiskirta paroda. Joje eks
ponuojamos nuotraukos, iliustruojančios 
K. Antanavičiaus gyvenimo etapus ir įvy
kius. jo veiklą atspindintys dokumentai ir 
knygos. Lapkričio 26 d. vidiniame kieme 
namo Vilniuje. Didžiojoje gatvėje, kuria
me gyveno K. Antanavičius,buvo atideng
ta memorialinė lenta. □ 

pat aptikti 285 vienetai 23 mm kalibro 
artilerijos sviedinių ir kitokios amunici
jos. Pasak išminavimo kuopos vado, visas 
šis arsenalas aptiktas maždaug vieno aro 
plote, už kelių šimtų metrų nuo lėktuvų 
kilimo irtūpimo tako. Amunicija buvo už
kasta maždaug pusės metro gylyje.

Manoma, kad 1993-iaisiais išeidami 
sovietų kariai čia užkasė viską, ko neno
rėjo ar negalėjo išsivežti. Išminuotojai 
visus aptiktus sprogmenis ir kitą amuni
ciją jau sunaikino Šiaulių rajone esančia
me smėlio karjere, bet sprogmenų paieš
kos oro uosto teritorijoje dar tęsiamos. □
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Bendruomenės baruose
Pavasario popietėj “

Gražina Pranauskienė

Šių metų spalio mėnesį „Dainos Sam
būrio” choras dalyvavo pabaltiečių fes
tivalyje. Jau trečią kartą suomiai rengia 
kultūrinę programą, kurioje pasirodo 
lietuviai, latviai, estai ir patys renginio 
kaltininkai. Viena iš organizatorių, Henna 
Keihas. trumpai apibrėždama festivalio 
gaires, sakė, jog suomiai su dideliu ma
lonumu ruošė būtent šių metų šventę. Ji 
vadinosi „Four seasons in one day”.

Nenuostabu, jog salėje sustatyti staliu
kai puikavosi išradingai papuoštais rude
nio lapais, sniego imitacija, kriauklėmis, 
akmenukais ir gėlėmis. Henna užtikrino, 
jog pabaltiečių susitikimas jau yra tapęs 
svarbiausiu metų įvykiu, tad ir šį kartą sa
lė buvo beveik pilnutėlė.

Kaip visada, iš tolo švietė mūsų pasi
klausyti atėjusių tautiečių veidai. Jie ne tik 
susikaupę bandė suprasti estų ir suomių 
tarimą, bet ir su džaugsmu lingavo lietu
viškų dainų taktan.

Koncerto pradžioje žiūrovai išgirdo 
„Tembro“ duetą, kuris publiką sužavėjo 
populiaria daina apie žiemą. Po tokio 
sėkmingo pasirodymo, Rita Mačiulaitienė

Iš vėjo, vandens ir saulės gimusi poezija
S. Katkauskaitė, Kanada

Tik atvertus Lidijos Šimkutės knygos 
“Vėjo žvilgesys” puslapius, žvilgsnį pa
traukia jų vienovė - spausdinto teksto ir 
iliustracijų ryšys (dail. Slava Karmalita). 
Glaustos, negausios žodžių ir kariais tarsi 
nutrauktos eilutės ir toks pat keliais potė
piais nupieštas piešinys, primenantis ne
baigtą eskizą, sukelia norą atidžiau pasi
žiūrėti į šią poezijos knygą, lyg įminti jos 
autorės paslėptą mįslę. Pradedi skaityti, ir 
prieš tave puslapiuose atsiveria dangaus, 
žemės ir vandens stichija, tačiau ne baugi
nanti, o šilta ir paguodžianti, nuolat besi
keičianti... Autorės eilėse ši pilna jūros, sau
lės, vėjo, medžių erdvė dalyvauja kaip žmo
gaus dabartinės akimirkos kūrėja, jo gyve
nimo liudininkė ir dalyvė, kaip tylus drau
gas, siūlantis savo prieglobstį, kai liūdna ar 
gera, o kartais - kaip neįspėjama paslaptis.

Lidijos Šimkutės poezija išeivijos skai
tytojams jau pažįstama iš ankstesnių knygų, 
poezijos švenčių, atskirai spausdintų eilė
raščių. Poetė priklauso jaunesniajai išei
vijos kartai, ne tik gimusiai Lietuvoje, bet 
ir išsaugojusiai giluminius ryšius su pirmą
ja tėvyne. Lidijai Šimkutei tokia atrastąja 
tėvyne tapo Australija, kur mažoji Lidija 
atsidūrė įprastu II pasaulinio karo bėgliams 
keliu. Ji gimė 1942 m. Krakių kaime, netoli 
Mosėdžio, Žemaitijoje. Karo atblokšta atsi
dūrė pabėgėlių stovyklose, iš ten su tėvais 
persikėlė į Australiją. Lidija visą laiką siekė 
išsaugoti ir geriau pažinti tėvų kultūrą. 
Pragyvenimui pasirinkusi labai žemišką 
profesiją, ji atkakliai mokėsi lietuvių kalbos 
neakivaizdiniu būdu Čikagos Lietuvių Kal

Keturi metų laikai” 
ir Birutė Kymantienė buvo paprašytos 
dalyvauti metų pabaigoje vyksiančioje es
tų dainų šventėje.

„Dainos Sambūris“ taip pat pakilo į 
sceną pirmoje dalyje, publiką išjudinda
mas „Vakaruškomis“, užliūliuodamas 
„Meilė pražydo sekmadienį“ melodija ir 
atsisveikindamas ramiuoju „Saulėtekiu“. 
Akompanavo Rolandas Imbrasas.

Koncerte dainavo neskaitlingi estų ir lat
vių chorai, bei energingai trypė latvių, estų 
ir suomių šokėjėliai. Šio festivalio tikslas 
saugoti ir puoselėti kultūrinį kaimyninių 
Baltijos šalių palikimą tikrai išsipildė.

Hennos pateiktais statistiniais duome
nimis, Australijoje gyvena apie 30,000 
suomių kilmės žmonių. Įdomu, jogjie, kaip 
ir lietuviai, tęsia savo kultūrines ir sporti
nes tradicijas. Kiekvienais metais prieš 
Velykas, suomiai buriasi įvairiose Aus
tralijos valstijose, na o Melbourne gyve
nantys ruoš tautinę šventę 2009 metais.

Neiškenčiau nepaklaususi apie vėlia
vos spalvas. Henna atsakė taip: „valstybinė 
Suomijos vėliava - baltame fone mėlynas 
skandinaviškas kryžius. Mėlyna vėliavos 
spalva-tai dangaus ir ežerų spalva, o bal
ta “ - sniego ir' baltųjų suomiškos vasaros 

bos Institute, Vilniaus universitete, rašo 
poeziją abiem kalbom - lietuvių ir anglų. 
Lietuvių kalba yra išleistos jos poezijos 
knygos “Antrasis ilgesys” (1978). “Prisimi
nimų inkarai “(1982, JAV), “Vėjas ir šak
nys^ 1991. Lietuva), viena angliškai (“The 
Sun Paints a Sash”,2000, JAV) ir keturios 
dvikalbės. Šios tolimo žemyno poetės kū
ryba yra verčiama į 9 kitas kalbas. Pati poetė 
verčia kitų tautų poeziją j lietuvių kalbą. 
Pagal L.Šimkutės eilėraščius yra sukurta 
keli šokių spektakliai Australijoje ir Eu
ropoje, autorė mielai dalyvauja poezijos 
vakaruose ir festivaliuose, skaito savo eiles 
klausytojams.

“Vėjo žvilgesys”- ketvirtoji dvikalbė 
knyga. Joje - nedaugiažodė, bet talpi jausmui 
ir iki galo neišsakytai minčiai L.Šimkutės 
poezija, būdinga jaunesniajai išeivijos kar
tai. Vyresniųjų išeivijos poetų, “žemininkų”, 
kurie užaugo Lietuvoje, kūryba rėmėsi j 
praeities ilgesį.buvusio gyvenimo praradi
mo gelmes, skaudų dabartinės būsenos su
vokimą, ji - skausminga ir dažnai - tragiška. 
Antrosios kartos (gimusių Lietuvoje, bet 
užaugusių svetur) išeivijos poetų kūryba 
gimė dviejų kultūrų sandūroje - tėvų ir įgy
tosios tėvynės. Lidijos Šimkutės poezija - 
apie gyvenimą dabar, joje tik retkarčiais ir 
labai subtiliai prisiliečiama prie savo pra
eities (eil.’’Motina”).

Užaugusi dviejų kultūrų įtakoje, L.Šim- 
kutė rašo lietuvių ir anglų kalbomis, at
rasdama abiejų kalbų skaitytojams tiks
lesnius žodžius ir įvaizdžius savo vidinei 
būsenai ar eilėraščio minčiai išreikšti. Jos 
knygose, kaip pastebi poetas Antanas 
A. Jonynas, “gyvas abiejų kalbų mokėjimas

Nuotraukoje - gražios lietuvaitės. Iš kairės: Lucy Bankier, Regina Umber, Monika 
Sodaitienė ir Vida Rutkauskienė.

naktų simbolis.”
Kas galėtų patikėti, jog suomiai puo

šiasi net keturiais šimtais skirtingų tauti
nių rūbų? Kiek begalėdama tiksliau api
būdinti tokį įvairumą, mano pašnekovė 
paaiškino, jog suomių tautiniai rūbai 
skirstomi į dvi pagrindines - vakarų ir Ka
relijos - grupes. Tradicinius moteriškus 

Lidija Šimkutė. Regimanto Tamošaičio nuotr.

leidžia autorei vienodai nevaržomai atsi
skleisti abiem kalbom, ’’supainiodamas “ 
originalo ir vertimo sąvokas”. Skaitant čia 
aptariamą knygą, gali atrasti detalių, liu
dijančių apie autorės gyvenimą dviejose 
kultūrinėse erdvėse. Jos įvardijamos vienu 
kitu įvaizdžiu ar metafora. Pušis, žalia Bal
tijos banga, lakštingalos giesmė ar rasota 
brydė per žolę - tai Lietuva. Pinijos, palmės, 
eukaliptai, vandenyno gelmės ir delfinai - 
įgytoji tėvynė Australija. Bet abi tos erdvės 
■LŠimkutės poezijoje vienai kitai nėra prie
šingos. Beveik nėra nostalgiško graudumo, 
greičiau supratimas ir džiaugsmas, kad 
abiejų kultūrų erdvėse gali skleistis žmo
gaus gyvenimo ir kūrybos pilnatvė, savaip 
praturtindama kiekvieną iš jų. Kaip minė
jau, knygoje siaučia dangaus ir žemės sti
chijos. Tai atspindi ir knygos skyrių pava- 
dinimai:“Vandenyno atodūsis”, “Medžių 
aidas”, “Saulės durys”,’’Vėjo žvilgesys”. Bet 
gamta gyvena per žmogų - jo pojūčius, 
stebėjimus, apmastymus, kartais net per

rūbus sudaro ilgas, nėriniais puoštas sijo
nas, prijuostė, trumpa liemenė ir plati 
palaidinė. „Aš dėviu Karelijos regiono 
tautinius rūbus, todėl galite pastebėti jog, 
palyginus su kukliais vakarinio regiono 
rūbais, manieji yra išsiuvinti daug ryš
kesnėmis spalvomis. Svarbiausia, jog 
žmonės nešiotų pilnus, konkrečiam re
gionui priklausančius rūbus.”

Pabaigai, kokia gi tauta be savitos kal
bos ypatumų? Henna trumpai papasako
jo, jog suomių kalba priklauso finougrų 
kalbų grupei, Uralo kalbų pošeimiui. “Šis 
faktas Suomij ą sieja su vengrais ir pabal- 
tiečiais ir turėtų išsklaidyti klaidingą nuo
monę, jog suomiai priklauso Skandina
vijai.” Neabijotiną panašumą į estų kalbą 
Henna pagrindžia tuo, kad kaimyninės ša
lys dalinasi panašiu žodynu, bet deja, daž
nai skirtinga tų pačių žodžių prasme.

Laimei, tarpusavyje ir be žodžių gražiai 
susikalbėjom: linko grindys nuo šokėjų 
kojų miklumo, na o lubos net kilnojos 
nuo dainų skambumo. □ 

sunkiai įvardijamas būsenas. 
L.Šimkutės eilėse svarbu ne tik 
tai, kas parašyta, bet ir nutylėji
mai, tai, kas lieka tarp žodžių. 
Eilutėse, kaip minėjau, daugsau- 
lės, vėjo, audros, judėjimo, tačiau 
iš jų sklinda ramybė ir šviesa. 
Dažname eilėraštyje gamtos for
mų ir minties kintamumas - tai 
ne gyvenimo aprašinėjimas, o 
vyksmas dabar. Eilėraščiai tapy
biški-keliais žodžiais piešiamas 
vaizdas, iš kurio ryškėja nuotaika, 
būsena, prisiminimas ar klausi
mas. Netgi eilutės aržodžių tvar
ka, grakšti ir lengva, savo išdės
tymu ar, galima pasakyti, eilėraš

čio architektūra sustiprina turinį. Kai ku
rie eilėraščiai savo forma, vaizdo ir minties 
sąsaja skamba lyg japoniškieji haiku (...):

ŽUVĖDRA
O gal tai buvo praskriejusi mintis

ŽVAIGŽDŽIŲ ŠVIESA 
perskiria dangų 
kabo giliai įmigusios figos 
Kiti eilėraščiai savo eilute, jausmo ir 

vaizdo šuoliais ir jų netikėta jungtimi pri
mena rusų poetę Ana Achmatovą („Minčių 
erdvėj / užsimiršta valandos / arbata puo
delyje /verpetais sukasi / tavo veidas/su
stingsta tarp mano minčių”, psl. 90). Kaip 
ir šios talentingos poetės, taip ir Lidijos 
Šimkutės eilėraščiai intymūs, asmeniški, 
liudijantys gamtos ir žmogaus vienovę, jų 
abipusį ryšį, vidinę laisvę ir atvirumą pasau- 
liui Iš jų galime pasisemti giedro ir nevar
žomo džiaugsmo, supratimo, kad pasaulis 
aplink mus ir mūsų sieloje esantys slėpiniai

Nukelta į 7 psL

Musų Pastogė Nr.48, 2007.12.05, psl.5

5



Sportas__________________________
“Tthe Statute of Australian Lithuanian

Sports Festival”
PREAMBLE

Tęsinys iš MP nr. 47.
Change (N)
GOI .F Teams Event Stableford [Nett] - each teamconsists of four [4] competitors 

[men and/or women] ~(N) best three [3] scores per round.
Comment: Taking the best three scores out of four rather than four out of four. Agreed 

by the “golfing” participating clubs in Geelong howevcrsince not ratified at CCR meeting 
was not instigated at last sports festival.

Change (O)
Maximum handicaps will be per the Australian Golf Union guidelines.
Comment: Just a tidy up. Previously read “Maximum handicaps will be 27 for men 

and 36 for women”. Maximum handicaps get altered time to time by the Australian Golf 
p Union.

Change(P)
■ The competition is conducted according to the Word Eight [8] Ball Rules.

Comment: In the past competitions have been held in accordance with “local rules” 
which are often disadvantageous to visiting players. There is an official 8-ball convention 
now and has been successfully used at the last few sports festivals. Clubs requiring these 
rules can obtain a copy by contacting me (Jerry 0419 223 773).

Change (Q)
Trophies awarded in all competitions [team and individual] where there are two [2] or 

more teams or, in the case of individualevents, at least FOUR [4] competitors. In the case 
of DOUBI .ES events [Tennis, Table Tennis, Pool] at least FOUR [4] pairings required.

Comment: Allow hosting clubs to buy relevant trophies and have a minimum 
requirement before trophies are awarded.

Change (R)
Perpetual trophy
Comment: Previously known as “Challenge” trophy??
Change (S)
MVP Medal. In the case of equal votes the Sports Section Leader (from the host club), 

ALFAS representative and the Rinktinė coach will decide who the outright winner is.
Comments: There arc too many “multiple winners”. 11 somehow cheapens the award 

when up to three, sometimes four, MVPs are awarded. We need a system to break the 
deadlock.

Change(T)
Outstanding Junior Basketball player award.
Perpetual Trophy plus Individual trophy to the most outstanding junior basketball 

player - one each for male and female The award is adjudicated by the Sports Section 
Leader (from the host club), ALFAS representative and the Rinktinė coach.

Comment: Just to set a standard and get more than one person involved.
Change (U)
Each Perpetual Trophy is competed for on 10 occasions only - not necessarily 

consecutive competitions. After the 10"’ occasion the winning team house the trophy but 
returns it to Al .FAS at the next Sports Festival. The team that has won the trophy on most 

occasions gets to keep the trophy. In the case of a tie, the most recent equal winnerwill get 
possession of the trophy that will be presented at the Sports Festival closing ceremony. 
ALFAS will keep a register of current Perpetual Trophy holders and ensure that a new 
PerpelualTrophy is available.

Comment: The trophy situation has been “slap dash” at best (many trophies going 
missing) and we need to initiate some guidelines for the future.

Change (V)
Mcn’s/Women’s Basketball.
Two [2] trophies per division.
Trophy One - Sports Festival Champions - As is now - Overall Winner
Trophy Two - Aust. Lithuanian Champions - for teams that have fully qualified 

“Lithuanians” playing only under Clause 15a) i ii iii iv v vi. NO extra games, and ONLY 
games between these qualified teams would be taken into account for this trophy (i.e. the 
games against non-qualilicd teams would only count for the “Festival Champions”Trophy.)

Comment: This would allow clubs to continue encouraging Lithuanians to play, as 
they still could be competitive for their own trophy and not be discouraged by the stronger 
“Composite” teams. If a Litho team was good enough they could win both trophies.

Change (W)
Select Festival All Star basketball teams of ten [ 10] players for both Women’s and 

Men’s Basketball, which must consist of at least FIVE [5] Lithuanians to play an exhibition 
game on the last day of Festival. Selected team’s coach must confirm the availability of 
selected players to participate in the exhibition match by 5.00pm on the 30"’ December. 
The selection process is the same as 26 a)

Comment: This will allow our All Star teams to be more competitive and reward 
some of the non-Lithuanian players that support our Sports Festival. There arę also many 
last minute drop-outs for these games, as was the case in Geelong, and the coach needs the 
opportunity, and time, to organise a competitive team, not just anybody who is available 
to play.

Change (X) .V: ,
Coaches will pick TWO [2] teams - All Star Carnival Team and Aust Lithuanian 

rinktine. Coaches will have to submit their nominations by 1.00pm on SO"1 December. 
ALFAS representative together with Basketball Section leader of Carnival will oversee 
the ballot. In cases of tied votes, ALFAS President, Basketball Section leader of Carnival 
and appointed coach will select player.

Comment: The All Star to play exhibition game and the Aust. Lithuanian Rinktinė is 
announced at the closing ceremony - and perhaps some memento could be given to them 
in recognition of their achievement - perhaps medallion- inscribed “ Australijos Lietuvių 
Rinktinė Vyrų Krepšinis 2007” (as an example) 11 medals for both men and women 
(players and coach).

Change (Y)
When voting takes place on matters affecting ALFAS, every financial club and ALFAS 

has one (1) vote.
Comment: “Voting: All matters, other than election of ALFAS administration, each 

club that is a Financial member at the time of voting is allowed one vote. ALFAS also has 
one vote but does not have a casting vote.”

Change(Z)
The Disputes Committee comprising ALFAS administration representative and two 

ALFAS Life members adjudicates on all disputes arising during the Festival. The host 
club and ALFAS administration confer and announce these names at the Rules meeting.

Comment: If we announce disputes committee at the Rules meeting it will ease the 
pressure of host club that has enough work without being embroiled in disputes. □

Tautos naikintojai
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Tbsinys iš MP nr. 47.
Kai kurie A. Sniečkaus veiklos bruožai

Lietuvos valstybingumo duobkasį Nr. 1 
geriausiai apibūdina tokie žodžiai: “An
tanas Sniečkus - stalininės epochos 
žmogus, sovietinės santvarkos Lietuvos 
kūrėjas, svarbiausias sovietų kolaboran
tas. [tikėjęs komunizmo idealais ir bol
ševikų partijos išauklėtas žmogus, jis visą 
savo gyvenimą liko ištikimas marksisti
nio dogmatizmo, paklusnumo, nepakan
tumo priešingai nuomonei tradicijoms/...)”.

“Politinės (partinės) karjeros metais A. 
■Sniečkus išsiugdė sovietiniam politikui 
būdingas savybes: atsargumą, lojalumą ir 
paklusnumą. (...)

Po Stalino mirties, atsižvelgdamas į 
politinę konjunktūrą, A. Sniečkus keitėsi, 
netgi su tam tikromis išlygomis pradėjo 
paisyti Lietuvos ūkinių, socialinių irkul- 

jį tūrinių interesų, tačiau visada buvo išti- 
: kimas bolševizmo tradicijoms. (...)” Toks 
per daug korektiškas A. Sniečkaus verti
nimas priklauso Vytautui Tininiui.

I
Koiųunislų partijos apskričių (rajonų) 

į. ir valsčių komitetai 
Žemesniąsias komunistų partijos 

grandis griežtai kontroliavo LKP(b) CK, 
jie privalėjo vykdyti visus CK nurodymus 
ir atsiskaityti už savo veiklą. Kalbamuoju 

metu (1944 - 1953 m.) jie veikė kaip te
roro organizatoriai periferijoje. Lygia
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grečiai jie buvo ir vienas svarbiausių ru
sinimo įrankių - posėdžiuose buvo 
kalbama rusiškai, raštvedyba vesta rusų 
kalba. Daugumą kadrų sudarė atvykėliai, 
kurie nepakentė mūsų tautos, neretas jų, 
bijodamas partizanų, bandė paspnikti. Tie, 
kurie išliko, tapo kolonistais.

Kninunistų partijos nariai, jų veikla
1946 m. iš maždaug 15,000 partijos 

narių lietuvių buvo 22.7%, o 1953.01.01 iš 
36.000 - lietuviai sudarė 39%.

Nors buvo propaguojamas bolševiki
nis asketizmas, partijos nariai vogė viską, 
ką tik galėjo. Ypač akiplėšiškai būdavo 
vagiama tremčių metais - “epochos pro
tas” stengėsi pavogti ištremtųjų turtą. Pa
prastai vagystės sekdavosi. Labai retai 
[kliūdavo nesaikingai gobšūs. Įprotį vogti 
ekskomunistai išsaugojo iki mūsų dienų - 
retas raudonasis nomenklatūrininkas ne
tapo milijonieriumi...

Stalino laikais komunistų partija buvo 
beraščių sambūris, anuo metu doras ir 
išsilavinęs žmogus tų nusikaltimų vengė 
kaip velnias kryžiaus. Po Stalino mirties, 
kai buvo palaužtas ginkluotas pasi
priešinimas, kai atrodė, jog skurdo ir blo
gio imperijai lemta būti amžinai, į ją gau
siai pradėjo stoti žmonės dėl įvairių prak
tinių sumetimų. Dažniausiai tai buvo kar
jeristai, dvasiškai neatsparūs ir be idealų 
žmonės. Laisvės metais kenčiame nuo tų 
dvasios menkystų, solidariai palaikančių 
vienas kitą, be jokių skrupulų vagiančių 
visuomeninį turtą ir įsitvirtinusių visose 

valstybės valdymo instancijose. Kad ir 
“persikrikštiję”, buvę nomenklatūrinin
kai dvasioje išliko bolševikais...

Komunistų ir čekistų 
bendradarbiavimas

Komunistai ir čekistai turėjo vieną 
tikslą - bet kuriomis priemonėmis įtvir
tinti okupacinį sovietinį režimą. Čekistai 
kruvinu teroru slopino bet kokį pasi
priešinimą sovietizacijai, komunistai pro
pagandos ir agitacijos priemonėmis slo
pino norą priešintis, teisino terorą.. 
Čekistai ir komunistai ypač glaudžiai 
bendradarbiavo A. Sniečkaus epochoje.

Komunistų partijos nariai-represijų 
vykdytojai

Partiniai funkcionieriai ir čekistai vie
ni iš kitų mokėsi represijų meno. Okupan
tų represijos daugiau ar mažiau palietė 
visus dorus Lietuvos žmones. Tačiau re
presijų smaigalys buvo nukreiptas i laisvės 
kovotojus, jų rėmėjus, kaimo žmones. Po 
klasių kovos priedanga kaime labiausiai 
kentėjo turtingesni ūkininkai, pavadinti 
buožėmis. Apie 20.0IX) ūkių buvo paskelb
ti už įstatymo ribų, žmonės ištremti, jų 
turtas neva tai kolektyvizuotas, tačiau 
faktiškai išgrobstytas. Tremiamųjų turto 
grobstyme tarpusavyje varžėsi čekistai ir 
komunistai, partiniai funkcionieriai šioje 
“veiklos srityje” turėjo didesnes galimybes.

Komunistai ir čekistai vienodai at
sakingi už vykdytus nusikaltimus prieš 
tautą ir žmogiškumą. Grubiai tariant, už 
masines tremtis labiau atsakingi partiniai 
funkcionieriai, už ginkluoto pasiprie
šinimo slopinimą - čekistai.

Komunistų partijos įtaka čekistams
Beveik visus su represinėmis struk

tūromis susijusius klausimus spręsdavo 
pats A. Sniečkus. Tik jam sutikus buvo 
galima suimti čekistus.

Dėl partijos funkcionierių įtakos če
kistų kadrų parinkimui, Vilniuje 1944 m. 
buvo įkurta NKVD mokykla, o Kaune - 
milicijos mokykla. Kandidatus į šias 
mokyklas parinkdavo partijos komitetai. 
Tos mokyklos ruošė nacionalinius če
kistinius kadrus, o tai leido sumažinti 
“vyresniųjų brolių” antplūdį. Savieji kad
rai padėjo sumažinti girtuoklių jF Vagių 
antplūdį į represinius organus iš “plačio
sios tėvynės”.

Partijos komitetai priekaištaudavo 
čekistams, kad šie nesugeba palaužti 
ginkluoto pasipriešinimo, apginti ko
munistų ir tarybinio aktyvo nuo partiza
nų bausmių. Tie priekaištai.skatino čekis
tų žvėriškumą, nuo kurio nukentėdavo 
dažniausiai nekalti žmonės.

Persistengusius čekistus partiniai 
funkcionieriai bausdavo partiniais pa
peikimais, o tai čekistus siutino. Neža
botas teroras didėjo. Padėtis šiek liek 
sušvelnėjo, kai buvo likviduotas Kremliaus 
prievaizdas - VKP(b) CK biuras Lietuvai.

Troikos ir petiorkos
Troikas ir petiorkas sudarė partijos 

funkcionieriai ir represinių struktūrų 
atstovai. Jos veikė prie įvairių lygių par
tijos komitetų ir turėjo padėti koordinuoti 
komunistų ir čekistų pastangas kovoje su 
ginkluotu pasipriešinimu.

Tęsinys kitame MP nr.
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LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly “Our Haven”

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION as at June 30,2007
2007 2006

ACCUMULATED FUNDS $ $
Members’ Entrance Fees 5 075 5 075
General Funds 126 440 120 420

131 515 125 495
REPRESENTED BY:
NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 4 515 4 465

Less: Accumulated Depreciation 3 428 2 579
1087 1 886

MEMBERSHIPS
Australian I jthuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSET’S
Cash on Hand 2 490 2 574
St. George Bank 57 550 56 372
Commonwealth Bank 8 270 7276
Lithuanian Co-op Credit Society “Talka ’ 70 357 70 407

138 667 136 629
TRADE RECEIVABLES
Subscriptions “Our Haven” 8 942 6 532
Advertising Charges 1400 1 554

10 342 8 086

TOTAL CURRENT ASSETS 149 009 144 715
TOTAL ASSETS 150 196 146 701

LESS: CURRENT LIABILITIES
Trade Creditors 5 060 5104
Subscriptions Paid In Advance 13 621 16 102

18 681 21 206

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES $131 515 $125 495

LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087
Statement of Financial Performance for the Period Ended June 30.2007

2007 2006
REVENUE $ $
Subscription “Our Haven” 38 997 39 036
Advertising Revenue 3 013 2 959
Interest Received 5 848 6 694

$ 47 858 $ 48 689
EXPENSES
Editors Remuneration 17 500 17 100
Typesetting 4 220 4 127
Administration & Despatch 8132 6 495
Postage 14 957 14 144
Printing materials 212 166
Printing Costs 22 152 22 042
Office & Related Expenses 1 489 1 548
Telephone 534 698
Internet 972 910
I nsurance - Workers’ Compensation 540 600
Repairs & maintenance 55 —
GST (581) 371
Depreciation 850 847

u;lq- •, 71 032 69 048

EXPENDITURE IN EXCESS OF REVENUE 23 174 20 359
$47 858 $ 48 689

ACCUMULATED FUNDS
Balance at beginning of Period 125 495 132 737
Plus: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 29 194 13 117

154 689 145 854

Less: Trading Deficiency 23 174 20359
BALANCE AT END OF PERIOD $ 131 515 $ 125 495

Iš vėjo, vandens ir...
Atkelta iš 5 psl.
vienos prigimties ir pasikartojantys amžina
jame gyvybės rate. Lidijos Šimkutės poeziją 
lietuviškai skaitysime, nes mums reikalinga 
ir svarbu autorės gebėjimas perduoti visuo
tinius pojūčius, jos patirtis, peržengianti pri- 
klausomumo vienai kultūrai ribas. Angliš

kai rašytus eilėraščius atras tie, kas domisi 
lietuviška kultūra, moka šiek tiek lietuviš
kai, bet nelengva suprasti lietuvišką žodyną, 
poetinę kalbą. Šalia esantis angliškas tekstas 
tarsi praplečia lietuviško eilėraščio erdvę, 
lietuviškasis - leidžia pajusti lietuviškos po
etikos skambesį. Dvikalbė poezijos knyga 
- dviguba dovana skaitytojui

“Tėviškės Žiburiai”, 2007.07.24.

Lietuvos Respublikos Generalinis 
konsulatas Melbourne nedirbs nuo 2007 m. 
gruodžio 22 d. iki 2008 m. sausio 21 d. Paskutinė darbo diena

2007-aisiais metais bus gruodžio 21 d.
Telefonas pasiteiravimui: 03 9819 5515.
Skubiu atveju skambinkite tel. 03 9808 8300.

Andrius Žilinskas,
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Melbourne

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. 
e-mail: advokatai@taide.it http:/ www.cslates.lt

Lithuanian Classes in 2008
Arc you looking for language classes for your children?

The Victorian School of Languages (VSL) is a non-profit Government school offering 
classes in 43 languages throughout Victoria for primary and secondary students. The 
school, which was established in 1935 by the Department of Education, has an outstanding 
record and produces excellent VCE results.

The VSL is now enrolling students for the 2008 school year.
Students interested in learning Lithuanian may enroll at the following centers of the 

Victorian School of Languages:
Princes Hill

Those unable to enrol during the October / November enrolment period will be able 
to enrol during the first few weeks in Fcbni ary 2008. However, early enrolment is advisable 
since the classes may fill up before then.

The yearly enrolment fee for students in Years 1 to 10 is $50.00 and for VCE students 
it is $70.00. For adults studying in VCE classes the fee is $180.00 per year.

Classes are generally held on Saturdays from9.00 to 12.15 pm during the school year. 
Students should contact the relevant centre.
Additional enquiries can be directed to: Victorian School of Languages Head Office
Tel: (03) 9474 0500 Web: www.vsl.vic.edu.au

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Melbourno Katalikių Moterų Draugijai už $500 

paramą “Mūsų Pastogei”.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba ir

“Mūsų Pastogės” Redakcija

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Gailos Gasiūnienės atmini
mui:

$50 - A. ir A. Kesminas ($895)
a.a. Jurgio Siamo atminimui:

$20 - J. Balčiūnas ($4180)
a.a. Petro Mažylio, Liudas Di

džiūnės ir dr. Alfonso Valiūno 

atminimui:
$90 - K. Zdanius ($785)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio 9 dienų ir 

gruodžio 25 dienų, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kalėdaičius (plotkeles) galite nusipirkti pas Danutę Ankienę.
Jos tel.: (02) 9871 2524.
Pamaldų tvarkaraštį galite rasti ir kompiuteryje, atidarius SLIC “Calendar”.

Parapijos Komitetas

A f A Elenai [Zdane -
Zdanavičiūtei) Kaspariūnienei

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą vyrui Andriui Kaspariūnui, 
broliui dr. Kaziui Zdaniui (buvusiems ALF Valdybos nariams), jtj šeimoms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą! i
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Prieškalėdinis turgelis
Kaip ir kitais melais, Melboumo Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 

16 dieną, vyks prieškalėdinis turgelis - namudininkų turgus, kuriame bus 
prekiaujama namie pagamintais dalykais: šakočiais, prėskučiais, lašinėčiais, 
pyragėliais, papuošalais, kalėdiniais atvirukais ir kitokiomis gėrybėmis ir 
dovanėlėmis.

Tikslas: sukelti malonų šurmulį ir duoti progos apsipirkti Kalėdoms.
Pelnas: patiems prekybininkams.
Pasiruošimas: pardavėjams - pranešti Lilijai (8707-0347) arba Aliutei (9338- 

2172), kad panioštų vietą prekystaliui; pirkėjams - atsiminti datą ir atsinešti 
krepšelius.

Lauksime skambučių. Melbourne Entuziastės

ALFAS invites all
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

57th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27"' - 31“ December. 2007.
For further information

visit the website www.adelaidelithuanians.com or 
any of the following Adelaide “Vytis” committee personnel 

President Aldona Bagušauskas - 0403 000 636 
Vice President Alex Talanskas - 0401 122 534 

Treasurer Tany Pocius - 0408 282 484

Low Cost 2008 Airfares to Lithuania
Airfares to Vilnius starting from $1,690.00 + taxes

These fares are valid far all seasons at the same cost
Conditions apply. Some flights in April, May and June arc already fully 

sold out. Please book early to secure your flights.
For vour free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518

Tel: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travcl.com.au

Website: www.cstours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Di INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame į naują restoraną Klube - MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.
Restoranas dirba kiekvieną dieną:

pietūs 11.30 vai. ryto-3-30 vai. p.p.
vakarienė 5-30 vai. p.p.-9-30 vai. p.p.

Šeštadieniais - gruodžio 15 ir 22 dienomis - Karaoke

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

“KŪČIOS” at Matt’s On Meredith - Club “Dainava’
Traditional Lithuanian Christmas Eve Menu and Decorations.
Date: 24lh December 2007. Time: 630 pm.
Bookings close 18th December 2007.
Full payment required by 18th December 2007.
Call Greta at Club “Dainava” on 9708 1414.

Price: $25 per person.

“Kalėdinė £glutė”
Date: Saturday, December 22nd, 2007.

Time: 2.00 p.m.
$5 - Registration per family.
A traditional Christmas celebration for children of

Chib Dainava Members! (Children under 12only.)
Fun, games, entertainment... and a present from Santa Claus!
For information call Greta on 97081414
Registration closing date: 18.12.07.

SYDNEY Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

16-20 Meredith St, Bankstown (naujame Sydnė jaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto ikil430 vai. po pietų.

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

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

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

Mlįįf , geriau
dabar moka 'o už terminuotus indėlius negu

7.0% -12 mėn.; 6.3% - 6 mėn.; 6.0% - 3 mėn. bankas!

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmėsi j tai. kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 2 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 19 dieną, kad skaitytojai šventini numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 13 dienos! MP Redakcija

STOPPERS

aljs
When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

Sydney skyriaus 
informacinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 9 d. 
130 vai. p.p. 2007.

Lietuvių Klube “Dainava , 
16 Meredith St. Bankstown

1 800 333 000
‘Mūsų Pastogė" remia Crime 

Stoppers.

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(tt bigpond.com 

Tinklalapis: wwwusers.bigpond.com/mpa.stoge 
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 S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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