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Naujoji Canberros Lietuvių Bendruomenės
Sąjungos Valdyba

Šių metų spalio 21 d. įvykusiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos
metiniame susirinkime buvęs pirmininkas Viktoras Martišius pranešė, kad pasitraukia 
iŠ Valdybos, Kartu pasitraukė ir Laima Žilinskienė. Tito pačiu Jonas Mockūnas buvo
išrinktas j Valdybą. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba susitiko lapkri
čio 19 d. ir pasiskirstė pareigas šitaip:

Pirmininkas - Jonas Mockūnas
Iždininkas - Romas Katauskas
Renginių koordinatorė - Barbara Šilinis
Sekretorė- Sigita Gailiūnaitė

jmockunas@yahoo.com.au 
romkatiz@ pcug.org.au 
bsilinis@webone.com.au 
sigita@grapevine.com.au

Naujas Valdybos pašto adresas: P.O. Box 5167, LYNEHAM, ACT 2602.
Nuotraukoje iš kairės: Romas Katauskas, Sigita Gailiūnaitė, Jonas Mockūnas ir Barba
ra Šilinis.

jJSZĮS. Lietuvos įvykių apžvalga

tik Valstybės sienos

Lietuva
jungiasi j
Šengeno 

erdvę
Šiemet iš 

gruodžio 21 d. j 
gruodžio 22 d. 
naktį Lietuva pri
sijungs prie Šen
geno erdvės. Vien 

apsaugos tarnybos
(VSAT) pakrančių apsaugos rinktinė 
(PAR) šiemet turėjo įgyvendinti Šengeno 
programos lėšomis finansuojamus projek
tus Klaipėdos rajone, kurių vertė apie 80 
mirt. litų.

Projektus Lietuva įgyvendino: įrengė 
stebėjimo sistemą. Visoje Lietuvos pa
krantėje buvo pastatyti šeši bokštai - 
Šventojoje, Neniirsetoje, Juodkrantėje, 
Nidoje, Rusnėje, Kopgalyje. Visuose juose 
yra įrengtos dieninio ir naktinio matymo 
kameros. Stebėjimo sistema skirta Lietu
vos teritorinei jūrai, pakrantei ir vidaus 
vandenims, Kuršių mariose, Nemuno 
deltoje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
akvatorijoje. Tai viena moderniausių ste
bėjimo sistemų, naudojama patikrinti, 
identifikuoti objektus teritorinėje jūroje - 
kur yra koks laivas. Turtingieji žmonės 
perkasi jachtas ir pažeidžia įstatymus - 
išplaukę į jūrą užsiima nelegalia prekyba. 
Bus galima matyti, kas gadina kopas ar daro

nuostolius aplinkai. Filmuota medžiaga 
bus perduota tam, kam reikia.

Prie atnaujintų krantinių bus įmanoma 
greit patikrinti įtartinus laivelius ar jachtas. 
Įsigyti nauji, greiti laivai galės net į atvirą 
jūrą išplaukę patikrinti įtartinus laivus. 
Kontrabandininkams nebeliks kur slėptis.

J au seniau į šiaurę nuo Klaipėdos buvo 
pastatyti nauji pastatai pasienio postams, 
apmokomi šunys susekti bet kokią kontra
bandinę prekę, paslėptą pakrantėse arpas 
gyventojus.

Visa įranga pastatyta, kad Lietuvos 
pajūris užtikrintų Šengeno šalių sienų 
saugumą ir Lietuva dabar taptų jos nare. 
Visa įranga, pastatai ir laivai buvo finan
suojami iš Europos Sąjungos išteklių.

Lietuvos sveikatos saugumo 
problemos

Lietuvos spaudoje daug skaitome apie 
Lietuvos sveikatos saugumo problemas. 
Nusiskundimai dažniausiai ateina iš eili
nių piliečių: susirgus negaunama iš me
dikų reikalingų patarnavimų. Gydytojai ir 
seimūnai skundžiasi, kad nėra pinigų. To
kie nusiskundimai žinomi ir Vakaruose, 
ypač praeityje. Keista, kad Lietuvos sei
mūnai, kurie taip mielai ima komandi
ruotes į egzotines šalis, nesiunčia eksper
tų į Vakarus, kad nuodugniai išanalizuotų 
kitų šalių sveikatos apsaugos sistemas ir 
pritaikytų jas Lietuvoje.
_____ _  Nukelta į 2 psl.

Anglijos lietuviai kreipiasi
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo

menės atstovai prašo Lietuvos Prezidento, 
Vyriausybės ir Seimo supaprastinti kon
sulinių paslaugų teikimo tvarką Lietuvos 
atstovybėse. Kreipimesi teigiama, jog šiuo 
metu konsulinių paslaugų teikimo sistema 
esanti sudėtinga, nepaslanki, paprasčiausių 
dokumentų tvarkymas atima daug laiko, 
pastangų ir nemažai kainuoja, o kai kurie 
teisės aktų reikalavimaiyra absurdiški.

Anglijos lietuviai nori, jog būtų atsi
sakyta reikalavimo gimusiam vaikui iš
duodant kelionės dokumentą naujagimį at
sivežti į ambasadą. Taip pat norima, kad 
būtų sutrumpinta užsienyje gimusių vaikų 
pirmojo paso išdavimo procedūra, kuri 
šiuo metu siekia 6-12 mėnesių.

Anglijos lietuvių teigimu, kreipiantis 
dėlpasų išdavimo reikėtų atsisakyti reika

lavimo pateikti gimimo ir santuokos liudi
jimų vertimus į lietuvių kalbą, jeigu jie yra 
parašyti viena iš pagrindinių Europos Są
jungos kalbų. Pavyzdžiui, Anglijoje anglų 
kalba yra suprantama, todėl Anglijos ribose 
nėra būtina tokius dokumentus versti į 
lietuvių kalbą.

Anglijoje gyvenantys tautiečiai taip pat 
norėtų, jog konsulinei veiklai tobulinti būtų 
efektyviau išnaudojami šiuolaikinių tech
nologijų pasiekimai ir kad konsulinėje 
įstaigoje už paslaugas būtų galima atsi
skaityti mokėjimo kortelėmis. Kreipimesi 
teigiama, kad Lietuvos ambasada užsienyje 
atsidūrusiems tautiečiams yra mažas Lie
tuvos modelis, kuris lemia, kokią tvarką ir 
valdžios santykį su žmonės jie įsivaizduoja 
savo tėvynėje. Anglijoje šiuo metu gyvena 
mažiausiai 100,000 lietuvių. □

Bill Gates’o milijonai - ir Lietuvon
Lietuvos centrinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje gruodžio 4 d. buvo pristatyta 
sutartis tarp Bill and Melinda Gates fon
do, Lietuvos kultūros ministerijos ir Lie
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos. Kaip plačiai žinoma, nepap
rastai sėkmingas kompiuterių kūrėjas ir 
vienas turtingiausių žmonių pasaulyje Bill 
Gates dabar daug savo milijardų paskyrė 
labdaros tikslams. Milijoninės sumos te
ko ir Lietuvai.

Pagal šią sutartį 2008-2011 metais bus 
skiriamas finansavimas Lietuvos viešųjų 
bibliotekų projektui “Bibliotekos pažan
gai”. Projektui skirtos lėšos - apie 70 mln. 
litų - bus išleistos kompiuterinei įrangai 
nupirkti, bibliotekoms prie interneto pri
jungti ar ryšio kokybei pagerinti, techninei 
pagalbai teikti, bibliotekininkams apmo
kyti ir t.t.

Nuo kitų metų Lietuvoje įgyvendinamu 
projektu “Bibliotekos pažangai” siekiama, 
kad gyventojai galėtų nemokamai naudo
tis kompiuteriais ir internetu bet kurioje 
viešojoje bibliotekoje. Kultūros ministeri

jos duomenimis, šiuo metu įrangos trūks
ta beveik 900-ams iš 1,400 Lietuvoje vei
kiančių viešųjų bibliotekų. Bibliotekoms 
planuojama nupirkti per 4,000 kompiu
terių, multifunkcinių įrenginių, bevielio 
interneto įrangos. Lietuvoje bus įsteigtą 
10 stacionaria ir mobilia įranga aprū
pintų mokymo centrų, kuriuose mokinsis 
apie 2000 bibliotekininkų.

Siekiant į bibliotekas pritraukti dau
giau suaugusių ir vyresnio amžiaus žmo
nių, bus rengiami specialūs seminarai ir 
akcijos, pristatančias kasdieniame gyveni
me lengvai pritaikomas elektronines pa
slaugas. Dar nemokantys naudotis kompiu
teriais lankytojai bibliotekose bus moko
mi kompiuterinio raštingumo ir interneto 
pradmenų. Skatinant naudotis viešomis 
interneto prieigomis ypatingas dėmesys bus 
skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio 
amžiaus žmonėms ir pan.

Analogiškus projektus jau yra įgyven
dinusios JAV, Čilė, Meksika, Jungtinė Kara
lystė. Panašų projektą, remiamą Bill and 
Melinda Gates fondo, įgyvendina Latvija.

Nacionalinis muziejus kvies žaisti ir mokytis
Didžiausia Lietuvos istorinio kultūros 

paveldo saugykla - Lietuvos nacionalinis 
muziejus jau nuo lapkričio pabaigos kvie
čia Lietuvos moksleivius ir pedagogus į ne
mokamus šviečiamuosius užsiėmimus. Pi
lietinio ir tautinio ugdymo projektas “Lietu
vos nacionalinis muziejus - besimokančiai 
visuomenei” ypatingas tuo, kad ne tik bus 
rodomi muziejaus eksponatai, bet jų kopi
jos bus naudojamos įvairiems žaidimams, 
užduotims. Moksleiviai patys taps aktyviais 
dalyviais, nes čia galės pažaisti su senaisiais 
lietuvių žaislais, susiraukti odinę naginę, 
pasimatuoti riterio šarvus, rašyti ant grife
linės lentelės, dalyvauti žaidime “Mindau
go karūnacija” ir kt. Edukaciniai užsiėmi
mai rengiami pagal parengtas programas 
apie Lietuvos valstybės ir kultūros istoriją.

Mokytojams muziejus pasiūlys temi
nes ekskursijas, kurias pagyvins integruo
tais archeologijos, istorijos, etnografijos 
žaidimais. Projekto vykdytojai parengs ir 
aprūpins edukacinių užsiėmimų dalyvius

praktinių užduočių medžiaga etnokultū
ros, istorijos ir archeologijos temomis. Be
simokančiai visuomenei patrauklų edu
kacinį muziejaus projektą finansuos Švie
timo ir mokslo ministerija.

Lietuvos nacionalinis muziejus - di
džiausia istorinio kultūros paveldo sau
gykla ir seniausias muziejus Lietuvoje. Jo 
pradžia -1855 m. įkurtas Senienų muzie
jus Vilniuje. Nacionalinio muziejaus tiks
las - kaupti, saugoti, restauruoti ir aktuali
zuoti visuomenėje Lietuvos istorijos bei 
kultūros vertybes. Muziejus atviras visiems 
norintiems giliau pažinti ir suprasti Lietu
vos archeologiją, istoriją ir etninę kultūrą 
arba tiesiog pasigrožėti protėvių dirbiniais.

Lietuvos nacionaliniam muziejui Vilniu
je priklauso Naujasis ir Senasis arsenalai, 
Gedimino pilies bokštas, Signatarų namai, 
Kazio Varnelio namai-muziejus, Vilniaus gy
nybinės sienos bastėja, dr. Jono Šliūpo memo
rialinė sodyba Palangoje-ir Vinco Kudirkos 
muziejus Kudirkos Naumiestyje. □
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pffi'Ss Trumpai iš visur
♦ Rusijoje mirė 
83 metų amžiaus 
Vladimir Kriuč- 
kov, buvęs KGB 
viršininko pava
duotojas 1978 - 
1988 metais ir 
KGB viršininkas 
1988-1991 m. Jis 
buvo vienas iš 
pagrindinių są

mokslininkų 1991 m. rugpjūčio mėn. su- 
imant Michail Gorbačiov, kad sustabdyti 
“perestroiką”. Trumpai kalintas po sąmoks
lo likvidavimo, Vladimir Kriučkov buvo 
amnestuotas. Pastaraisiais metais jis pasi
žymėjo kaip karštas Vladimir Putin šali
ninkas.
♦ Gruodžio 1 d. i Chartumą atskrido du 
D. Britanijos parlamento nariai musulmo
nai gelbėti Sudane dėl meškiuko pavadi
nimo pranašo vardu teisiamą mokytoją 
Gillian Gibbons. Jiems pasisekė įtikinti 
Sudano prezidentą Omar al-Bashir. Gruo
džio 3 d., po penkių dienų kalėjime, pre
zidento malonės aktu mokytoja buvo pa
leista ir “dėl savo saugumo” buvo ištremta 
j Didž. Britaniją.
♦ Gruodžio 2 d. Venezuelos gyventojai 
referendumu atmetė prezidento Hugo 
Chavez bandymą užsitikrinti ypatingas 
galias bei gauti teisę būti nuolat perrenka
mu prezidento pareigose. Prezidentas H. 
Chavez pareiškė, kad jo projektas ateityje 
bus vėl keliamas, kad tęsti revoliuciją 
krašte. Šį kartą jo šalininkai surinko 49% 
balsų, tad jis tikisi laimėti sekančiame 
referendume.
♦ Gruodžio 2 d. parlamento rinkimus 
Rusijoje laimėjo Vladimir Pu tin “Suvieny
tos Rusijos” partija, surinkusi virš 60%

atstovo! tvirtina, kad 
rinkimai buvo klastoti, gi Europos Sąjun

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Rugsėjo 22d. Prezidentas Valdas Adam
kus ėmėsi iniciatyvos ir Prezidentūros rū
muose surengė diskusiją “Individualusis 
savanoriškas sveikatos draudimas -kodėl 
jo nėra Lietuvoje”. Prezidentas pažymėjo, 
kad problemos sveikatos apsaugos siste
moje tęsiasi metų metus, paslaugų prieina
mumas ir kokybė vis mažėja. Pasak jo. tokia 
padėtis yra logiškas vykdomos sveikatos 
politikos rezultatas, ką patvirtina ir neseniai 
atlikta sveikatos apsaugos sistemos fi
nansavimo analizė.

Jos autoriai konstatavo, kad lėšos iš 
privalomojo sveikatos draudimo fondo 
yra skiriamos medicinos personalo darbo 
užmokesčiui didinti, o naujų paslaugų ir 
modernių technologijų diegimui bei 
visaverčiam gydymo įstaigų funkcionavi
mui lėšų nelieka.

“Akivaizdu, kad esama sveikatos ap
saugos išlaidų struktūra neatitinka moder
nios sveikatos apsaugos sistemos priorite
tų”, sakė Prezidentas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad išlaidų sveikatos priežiūrai skirta 
BVP dalis Lietuvoje yra viena mažiausių 
Europos Sąjungoje.

“Vienintelis būdas konstruktyviai 
spręsti šią problemą - tai ieškoti priemo
nių, kaip racionalizuoti gydymo išlaidas ir 
pritraukti privačių lėšų”, - sakė V. Adam
kus, pabrėždamas, kad “realiausias papil
domas sveikatos finansavimo šaltinis bū
tų privatus sveikatos draudimo fondas, ku
ris padengtų dalį pacientų gydymo išlai
dų”. Prezidentas ragino dalyvius susipa
žinti su čia esamu svečiu iš Šveicarijos dr. 
Alfons L. Krespa. 
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gos rinkimų stebėtojai buvo priversti atsi
sakyti nuo jų stebėjimo dėl Rusijos val
džios įstaigų trukdymo.
♦ Gruodžio 3 d. Izraelio vyriausybė pa
leido 430 kalinamų palestiniečių, daugu
moje prezidento Mahmoud Abbas vado
vaujamos Fatah organizacijos narių. Izraelis 
iš viso kalino 9000 palestiniečių. Izraelio 
opozicijos nariai graso nuversti min. pirm. 
Ehud Olmert vyriausybę, jei jis bus per 
daug nuolaidus derybose su palestiniečiais.
♦ Gruodžio 7 d. Geltonojoje jūroje vilkiko 
tempiama barža atitrūko ir trenkė į jūroje 
stovėjusį inkarą nuleidusį didžiulį tank
laivį, 147 000 tonų Hebei Spirit. Į jūrą iš
siliejo virš 10,000 tonų naftos, kuri užteršė 
platų Pietų Korėjos pakrantės ruožą prie 
Taean miesto.
♦ Gruodžio 8 d. vėlai vakare didžiulis 
sprogimas fejerverkų fabrike prie Wallera- 
wang, už Mėlynųjų Kalnų į vakarus nuo 
Sydnėjaus, sunaikino fejerverkų atsargas, 
užsakytas Naujųjų Metų sutikimo iškil
mėms keletui didžiųjų Australijos miestų.
♦ Gruodžio 8 - 9 dienomis Portugalijos 
sostinėje Lisabonoje vyko Europos Sąjun
gos - Afrikos viršūnių konferencija, su
traukusi 70 valstybių vadovų, jų tarpe Pietų 
Afrikos prezidentą Thabo Mbeki, Libijos 
pulkininką Muammar Gadafi, Sudano 
prezidentą Omtir Hassan al Bashir. Daug 
triukšmo sukėlė Zimbabvės prezidento 
Robert Mugabe dalyvavimas, Afrikos ly
deriams reikalaujant, nes šiaip Europos 
Sąjunga yra paskelbus R. Mugabe “nepa
geidaujamu asmeniu”. D. Britanijos min. 
pirmininkas Gordon Brown atsisakė da
lyvauti konferencijoje dėl R. Mugabe pa
kvietimo, gi Vokietijos kanclcrė Angela 
Merkei savo kalboje konferencijoje aštriai 
kritikavo Zimbabvės prezidentą dėl jo 
grubių žmogaus teisės pažeidimų ir visiško 
krašto ekonomikos sužlugdymo. □

Pedagogų streikų maratonas 
Lietuvoje

Auganti Lietuvos ekonomika suteikia 
galimybes, ypač privačiame sektoriuje, 
mokėti aukštesnius atlyginimus. Kartu ky
la ir kainos šalyje. Valstybės tarnautojai, 
ypačpedagogai jaučiasi atsilieką nuo kitų 
darbuotojų ir jų pragyvenimo standartas 
vis smunkantis.

Statistikos departamento duomenimis, 
šių metų antrą ketvirtį vidutinis mokytojo 
atlyginimas siekė 1793 litus, o atskaičius 
mokesčius pedagogai vidutiniškai gauna 
1345 litus. Vidutinis atlyginimas Lietuvo
je - 1,826 litai., o atskaičius mokesčius - 
1,367 litai. Mokytojai savo atlyginimus 
vadina “neadekvačiai mažais”, nes minėtas 
sumas esą gauna tik vyresni pedagogai ir ne 
už vieną, o už pusantro ar daugiau etatų.

Įspėjamųjų streikų serija lapkričio pra
džioje prasidėjo Telšiuose ir ritasi daugiau
siai per Žemaitijos ir kai kurių kitų Lietuvos 
apygardų mokyklas. Reikalaujama nedel
siant padidinti atlyginimus 20%., o nuo sau
sio 1 dienos juos pakelti dar 30%.

Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, 
jog 2008 metų biudžete numatyta, kad mo
kytojams ir visiems kitiems pedagoginiams 
darbuotojamss atlyginimai nuo 2008 me
tų sausio 1 dienos bus pakelti 15%., o nuo 
2008 m. rugsėjo 1 d. dar nuo 5% iki 15%.

Pedagogai su pažadais nesutinka. Trijų 
dienų streikas Lietuvoje skelbiamas gruo
džio 11-13 dienomis. Tomis dienomis mo
kytojai į mokyklas ateis, tačiau mokslei
viams neves pamokų. Žinias auklėtiniams 
perteiks pasibaigus streikui 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
.da,ELTA,BNS,LGlTICir“Beniaidimu”.

ŽVIĮ-feJlMT
Lietuvoje augant nepasitenkinimui da

bartiniu krašto valdymu, pagrindiniu tai
kiniu - tiek spaudoje, tiek visuomenėje - tam
pa Seimas ir Vyriausybė. Sutrumpintai spaus
diname mintis, kurias susumuoja dabar 
Lietuvoje gyvenąs ir padėtį reguliariai komen
tuojąs buvęs ilgametis Amerikos Balso dar
buotojas dr. Kęstutis Girnius. Red.

Reikia naujos 
Vyriausybės ir Seimo

Kęstutis Girnius
Lietuvai reikia naujos Vyriausybės ir 

naujo Seimo. Vyriausybė privalo atsista
tydinti, Seimas turi paskelbti pirmalaikius 
rinkimus. Tai yra vienintelis būdas įveikti 
dabartinį Vyriausybės paralyžių, jos nege
bėjimą spręsti grėsmingomis tampančias 
Lietuvos problemas, bei pristabdyti au
gantį žmonių nepasitikėjimą ja. Dėl Sei
mo paleidimo turėtų susitarti socialde
mokratai, konservatoriai, ir kitos politi
nės jėgos, kurios supranta, kad toliau ši
taip gyventi nebegalima.

Virš Lietuvos tvyroja dvi milžiniškos 
problemos - nacionalinio investuotojo, 
vadinamojo „trigalvio slibino“ formavimas 
ir bręstanti ūkio krizė. Vyriausybė nepa
jėgi nei vienos, nei kitos išspręsti.

Bręsta ūkio krizė, praeitą mėnesį in
fliacija pasiekė 8% ir ateityje taps dvi- 
ženklc. Yra pakankamai pavojaus ženklų, 
kad reikėtų dabar griebtis ryžtingų, bet 
žmonėms skaudžių sprendimų. Tokių tik
rai nepriims rinkimams besirengianti, jau 
ir taip nepopuliari Vyriausybė, kuri toliau 
tikina, kad viskas numatoma ir kontro
liuojama.

Tiršta migla gaubia nacionalinio inves
tuotojo formavimą. Iš dalies šią miglą 
sukelia besivaržančios verslininkų grupės 
ir jų ginklanešiai žiniasklaidoje, speciali
zuojantys gandi) skleidime. Didesnė at
sakomybė tenka Vyriausybei ir Premjerui, 
kuris, užuot, išsklaidęs neaiškumus, juos 
tik didina. Dėl to, kad perdaug kalba, 
tiksliau tariant,kalba negalvodamas.

Kuo tolyn, kuo blogyn. Posėdžiavęs 
LSDP prezidiumas pareiškė, kad būtina 
toliau remti Kirkilo Vyriausybę ir jos vyk
domą Atominės elektrinės įstatymą. Tačiau 
buvęs Prezidentas Brazauskas faktiškai 
paskelbė mirties nuosprendį visam pro
jektui. Pasak jo, naujos atominės elektrinės 
statyba nėra būtinai geriausias ir veiks
mingiausias problemų sprendimo būdas. 
J is paminėjo naujos kartos šiluminę jėgai
nę kaip alternatyvą, pažymėjo, kad dar 
nėra ištirtas atominės elektrinės atsiper
kamumas. Brazausko nuomone, reikia dar

Darbo partija - nauja Vyriausybė?
(ELTA). Politikams svarstant pirmalai

kių Seimo rinkimų galimybę, Viktor Us- 
paskich’o vedamos Darbo partijos vado
vybė pareiškė nebijanti pirmalaikių par
lamento rinkimų ir yra pasiruošusi for
muoti naują Vyriausybę. “Darbiečių” nuo
mone, dabar Gedimino Kirkilo vadovau
jama socialdemokratų Vyriausybė nesuge
ba kontroliuoti situacijos ir veda valstybę į 
pražūtį.

“Darbo partijos frakcija nėra pakanka
mai didelė, kad galėtų inicijuoti pirmalai
kius rinkimus, tačiau ji gali pritarti, jeigu 
bus tokia iniciatyva”, - teigia Darbo partijos 
pirmininkas Viktor Uspaskich. Jis pareiš
kė, kad dabartinei Vyriausybei atsista
tydinus, Darbo partija galėtų prisiimti 
atsakomybę formuoti naują ministrų ka
binetą iki rinkimų. 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS’TRENUMERATĄ?

atlikti išsamią studiją dėl naujos AE sta
tybos, įvertinti daugelį konkrečių dalykų.

Visų šių abejonių nebus galima išsklai
dyti per savaitę, kaip neseniai leido supras
ti Premjeras. Nepakaks ir konservatorių 
paminėto mėnesio, nes kyla abejonių ne tik 
dėl nevykusių Vyriausybės veiksmų, bet ir 
dėlpaties įstatymo. Seimas turėtų nuodug
niai jįperžiūrėti, pataisyti ir papildyti. Deja, 
Seimas yra taip susikompromitavęs savo 
neveiksmingumu, kad jis neišsklaidytų 
tautoje susikaupusio nepasitikėjimo, net ir 
priėmęs saliamoniškus sprendimus. Vien 
dėlto, kad negali deramai reaguoti į Lie
tuvos energetikai keliamus iššūkius, Sei
mas turėtų paskelbti pirmalaikius rinkimus.

Seimas turi pasitraukti ir dėl kitos ne
mažiau svarbios priežasties - artėjančios 
ūkio krizės. Negalima prognozuoti jos 
apimties ir pasekmių, bet paprastai krizės 
yra gilesnės negu spėjama. Kiekvienu at
veju reikės apriboti atlyginimo kilimo 
tempus, naujais mokesčiais mažinti pinigų 
kiekį cirkuliacijoje, imtis kitų priemonių 
infliacijai pažaboti. Artėjant rinkimams, tik 
tvirta savimi pasitikinti Vyriausybė ryžtųsi 
taip elgtis, nes šitokie būtini veiksmai pa
kenks daugelio rinkėjų interesams. O Kir
kilo Vyriausybė pasižymi apsimestina ra
mybe ir nieko nedarymu.

Vyriausybė turi atsistatydinti arba būti 
atstatydinta. To negana. Kadangi bet kuri 
dabartiniame Seime sulipdyta Vyriausybė 
bus panašiai neveikli, reikia sudaryti sąly
gas sudaryti naują kompetentingą Vyriau
sybę. Todėl būtini pirmalaikiai rinkimai.

Nėra jokių garantijų, kad naujas Seimas 
bus geresnis už dabartinį. Patirtis kelia 
pesimizmą, nes seimų kokybė visą laiką 
smunka. Vis dėlto, naujai išrinkto Seimo 
patvirtinta Vyriausybę turėtų gebėti ryžtin
giau kovoti su ūkio negaliomis. Ji nejaus 
poreikio ginti ir teisinti nevykusius pirm
tako sprendimus. Nemažiau svarbu tai, kad 
jos veiksmus mažiau kaustys galima rinkė
jų rūstybė. Naujai išrinkta vyriausybė 
pirmaisiais savo valdymo metais gali sau 
leisti imtis nepopuliarių bet būtinų prie
monių. Iki kitų rinkimų žmonės bus jas 
seniai užmiršę arba net dėl jų dėkingi, jei 
jos sustabdė ūkio smukimą.

Vargu ar Seimas save paleis. Daugelis 
nenorės rizikuoti naujais rinkimais, nes ži
no, kad nesulauks teigiamų rezultatų. Grės
mingai smunka socialdemokratų partijos 
reitingai. Jos prezidiumo nutarimas toliau 
remti Kirkilo Vyriausybę ir jos vykdomą 
Atominės elektrinės įstatymą rodo, jog ji 
pasiryžusi likti valdžioje ir viliasi, kad po 
kokio pusmečio rinkėjų malonė ant jų 
nusileis kaip mana iš dangaus. Tad Vyriau
sybės žlugimo agonija gali tęstis iki kitų 
metų rudens. Metus sėdėti sudėjus rankas 
yra per didelė prabanga. □

ELTA primena, kad Seimo Pirmininkas 
Viktoras Muntianas skeptiškai vertina 
pasigirsiančias kalbas apie pirmalaikius 
Seimo rinkimus.

“Mano supratimu - tai paieška kažko
kios išeities iš susidariusios padėties, bet 
kažin ar ji konstruktyvi”, - žurnalistams 
sakė V. Muntianas. Vis atsinaujinant dis
kusijoms dėl galimybės surengti pirma
laikius Seimo rinkimus, Seimo Socialde
mokratų partijos frakcijos seniūnė Irena 
Šiaulienė nemano, kad atsirastų tokių 
rinkimų iniciatorių.

Šių metų balandžio 3 d. Seimas atmetė 
socialdemokratų inicijuotą nutarimo 
projektą, kuriame buvo siūloma birželio 24 
dieną, per Jonines, surengti pirmalaikius 
Seimo rinkimus. Eiliniai Seimo rinkimai 
turėtų vykti 2008 metų spalį. □
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Bendruomenės baruose________
Kariuomenės Šventė Canberroje
Liudas Budzinauskas

Sekmadienį, lapkričio 25 dienos po
pietę, po vakarykščių karštų valdžios 
rinkimų, į ramovėm) suruoštą kariuome
nės 89-ųjų.metų sukakties minėjimą susi
rinko 20 tautiečių pagerbti žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę. Susirinkusiųjų skaičius 
sumažėjęs, matomai atsiliepia senatvės 
negalavimai. Canberros “Ramovė” sky
riaus pirmininkas, ramovėm) vardu pa
sveikinęs susirinkusius, pareiškė, kad jeigu 
mes šiandien esame laisvi ir Lietuvos var
das yra žemėlapyje, tai dėka 1918 metais 
mūsų savanorių pralieto kraujo. Mes pri
valome nepamiršti jų aukos. Jis paprašė 
tylos minute pagerbti pirmosios Nepri
klausomybės žuvusius savanorius, karius, 
šaulius, komunizmo aukas, 10 metu he
rojiškai kovojusius ir žuvusius partizanus, 
Sibire nito bado ir šalčio mirusius trem- 
tituuš,Vietinės Rinktinės žuvusius karius, 
antrosios Nepriklausomybės atstatymo 
aukas ir tuos nežinomuosius, kurie už 
Lietiivos laisve atidavė savo gyvybę.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockiinas 
pasveikino ramovėmis, suruošusius šį mi
nėjimą ir perskaitė Lietuvos Karo akade
mijos Kariūnų bataliono vado kapitono

I)r. Algimantas Kabaila skaito paskaitą.

Sauliaus Meškio parašytą charakteristiką 
apie kariūną Laimutį Vaičių. Cituoju: 
“Kariūnas Laimutis Vaičys buvo moty
vuotas, ne tik Bazinio kario kurso metu, 
bet ir tolesniais studijų metais. Visus 
ketverius metus jis buvo drausmingas, są
žiningas. stropus, tikslo atkakliai sicianlis 
kariūnas. Kariūno praktiniai sugebėjimai 
stažuočių metu įvertinti aukščiausiais 
balais.” Jam buvo paskirta Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos $2000 
premija - kaip Karo akademijos geriau
siam 2007 metais baigusiam 4-tą kursą 
absolventui.

Štai ką jis pats rašo: ’’Rašau Jums, 
kadangi noriu išsakyti nuoširdžiausius 
padėkos žodžius už premiją, kurių Jūsų 
rūpesčiu gavau Lietuvos Karo akademijos 
baigimo proga. Tapus geriausiu laidos 
absolventu, šis gražus Jūsų poelgis man 
buvo didelė staigmena. Gyvenimas taip 
susiklostė, kad gyvenu tik su senele, kuri 
negali manęs remti materialiai, todėl 
Australijos lietuvių paskirti pinigai buvo 
tikrai reikalingi. Už juos išsinuomavau 
butą, taip pat nusipirkau visus reikalin
giausius daiktus savarankiško gyvenimo 
pradžiai. Tačiau norėčiau pasakyti.kad tai 
buvo ne tik dovana.Tai buvo ir paskatini
mas ir įpareigojimas toliau tobulėti, steng
tis ir didžiuotis tuo, kad esu Lietuvos kari
ninkas.”

Laimuti, ir mes, minėdami Lietuvos 
kariuomenės 89-ąją sukaktį. Tavimi di
džiuojamės.

Po to paskaitą skaitė dr. Algimantas 
Kabaila. Prelegentas savo paskaitoje gvil
deno kariuomenės reikšmę ir svarbą 
mums lietuviams, kuri buvo skirtinga nuo 
giminingų kaimynų. Paminėjo Lietuvos 
imperinės plėtros praeiti, valstybės didy
bę bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės kariuomenę. Dr. A.Kabaila, kalbėda
mas apie senovės lietuvių karingumą, savo 
mintis vaizdžiai perdavė klausytojams ci
tatomis ir ištraukomis. Pavyzdžiui,’’Hen
rikas Latvis rašė: ’’Irbėgo rutėnai(rusai)

Dalis susirinkusiųjų į Kariuomenės Šventės minėjimą Canberroje.

miškais ir kaimais nuo lettonų (lietuvių), 
net nuo nedaugelio, kaip bėga kiškiai nuo 
medžiotojo, o lyviai ir Įeitai (latgaliai” 
klusniai tarnavo lettonams, davė maistą ir 
pašarą,kaip avys be ganytojo, patekusios į 
vilkų gaują”, arba tas pats Henrikas Lat
vis 1208 m. aprašo lietuvių žirgų eiklumą 
ir jų raitelių manevringumą mūšio metu: 
’’....lettonai (lietuviai) atšuoliavo ant vik
rių žirgų prie ji) ir savo įpratimu užjoda
mi iš kairės ir dešinės, staigiai atsitraukda
mi ir staigiai puldami, daugelį semigah) 
(žemgalių) sttžeidę.”

Paskaita buvo labai įdomi, nes prele
gentas apibūdino lietuvių kariuomenę nuo 
senųjų iki dabartinių klikų.

Po paskaitos buvo rodamas video fil
mas ’’Devyni laiškai” apie Lietuvos karių 
gyvenimą Afganistane. Kariai savo laiš
kuose motinai ar mylimajai rašo apie 
savo gyvenimo sąlygas, kad reikia vasaros 
metu iškęsti 45 laipsnių karštį, o žiemos 
metu šalti, apie primityvų vietinių gyven
tojų gyvenimą. Su gyventojais kariai palai
ko gerus santykius, prikalbindami juos 
atiduoti nelegalius ginklus. Savo pastango
mis įvedė vaikų našlaičių namams apšil
dymą. Vienas karys savo mamai rašo: 
"Mama nesirūpink, mus amerikiečiai ge
rai maitina, sugrįšiu nesublogęs”. Ziūro-

Jonas Mockiinas pasveikino ramovėnus.

vai susidarė bendrą vaizdą apie Lietuvos 
karių nuotaikas ir gyvenimą Afganistane, 
ko mes nematome ir nežinome apie aus
tralų karius. Šią DVD kasetę ir kitas 
anksčiau man atsiuntė Gabrielius Žem
kalnis. Ramovėnų vardu Gabrieliui nuo
širdžiai dėkoju. Minėjimą užbaigėme ka
setėje įgrotu karišku himnu su komanda: 
’’Būrys, lygiuok, ginklu gerbk" ir ■Lietuva 
tėvyne...” “Ramovė” skyriaus pirmininkas 
pakvietė tautiečius pasivaišinti Teresės 
pagamintais skaniais užkandžiais, baltu, 
raudonu vyneliu, alučiu, kavute su pyra
gais. Jausdamiesi lyg viena šeima dar il
gokai šnekučiavomės. □

Sydnėjaus “Dainos” metinis koncertas
Aida Zastarskytė-Abromas

Ir štai atskubėjo lauktoji lapkričio 25 d. 
Lietuvių Klube susirinkę lietuviškos dai
nos gerbėjai ir mylėtojai, smagiai besišne
kučiuodami laukia koncerto pradžios. 
Daininkai ir choro vadovai jaudinasi. Ne 
juokas! Juk tai metinis koncertas! Turime 
parodyti, ką išmokome per visus metus. 
Kiek būta repeticijų, kiek dainuota!

Koncerto.pradžią skelbia choro pir
mininkė Jadvyga Burokicnė. Ji dėkoja 

. nuiąlątiniams choro gerbėjams ir rėmė
jams, linki geros popietės su choru “Dai- 

.,ųą”, jCųpcertas pradedamas J.Naujalio 
daina “Malda už Tėvynę”.
j \'E,rądžia padaryta. Pirmąją dainą publi- 

,. ką palydi gražiais aplodismentais. Atrodo, 
viskas skamba gerai, jaudinimosi jausmas 

. zdįngo. Toliau dainuojamos pačios gražiau
sios dainos apie Lietuvą, gimtąjį sodžių, 

. skątnba lietuvių liaudies dainos. Kiekvie- 
. ną dainą angliškai apibūdina Steven Kry
žius, kad angliškai kalbantiems klausyto
jams būtų lengviau suvokti dainos žodžius. 
Nepaprastai melodingos moterų atlieka
mos dainos. Viena iš jų “Viešpaties lelija”, 
dainos žodžiai ir muzika Gintarės Jauta
kaitės. Autorė, turinti skambų lakštinga
los balsą savo laiku buvo žinoma Lietuvos 
dainininkė. Šiuo melu ji gyvena JAV, bet vi
sos Gintarės sukurtos dainos - skirtos Lie
tuvai ir apie ją. Kita daina “Saulėlydis tė
viškėje”. Dainos autorė, žymi lietuvių es

trados žvaigždė Nijolė Tallat-Kclpšaitė. 
Dainuoji šias dainas ir džiaugiasi širdis jų 
skambesiu, žodžiais, melodingumu.

Dainų repertuaras parinktas labai at
sakingai, ir labai įvairus. Tai yra choro 
vadovės Birutės Aleknaitės nuopelnas. O 
spalvingą metinio koncerto programėlę 
sukūrė Petras ir Jadvyga Burokai.

Klausantis vyrų atliekamos dainos 
“Aras” ne vienam žiūrovui jaunystės pri
siminimai išspaudė ašarą ir nukėlė j gyve
nimo apmąstymus.

Koncerte skambėjo labai iškilmingos ir 
didingos dainos. Tai “Lietuva - dainų ša
lis”. “Daina Vilniui”, “Viena šeima - viena 
tauta”. Chorui dainuojant A.Foko dainą 
“Daina Vilniui” solo partiją atliko Garry 
Penhall. Garry visada savo partijas atlieka 
labai atsakingai. Šaunuolis! Jis dainuoja 
lietuviškai!

Koncertą paįvairino choro akompo- 
niatoriaus Wojciech Wisniewski atlieka
mos S.Prokofjevo ir L.van Bccthoveno 
sonatos. Wojciech’o grojimą publika paly
dėjo gausiais aplodismentais. Tai tikras 
virtuozas! Mes laimingi, kad turime jį!

Manau, koncertas neprailgo ir choro 
pasirodymą žiūrovai įvertino teigiamai. I Jž 
tai esame dėkingi choro vadovei Birutei 
Aleknaitei, akomponiatoriui Wojciech 
Wisniewski. Šie žmonės is visos širdies 
stengiasi, kad dainos skambėtų kuo pui
kiausiai, kad jose sudėtume savo meilę, 
šilumą ir ilgesį Lietuvai, savo tėviškei.

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

Mums pasisekė!
Dėkojame visiems choristams, kurie 

savo laisvų laiką praleidžia su daina ir 
“Dainoje”. Juk be jūsų nebūtų “Dainos”!

Ačiū visiems choro gerbėjams ir rė
mėjams! Jūs nuolatiniai mūsų žiūrovai ir 
palaikytojai. Ačiū visiems, kurie mylite 
damą ir gyvenate su ja!

Linksmų ir dainingų šv.Kalėdų ir atei
nančių Naujųjų Metų! O chorai “Daina” ir 
jos vadovams linkime kūrybingų metų ir 
naujų koncertų! Iki kitų susitikimų!

Pianistas Vojcicch Wisniewski.
■m-

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” nuoširdžiai dėkoja p. Onai Grosienei’b 
už $100 auką ir p. Lėtai Kramilienci už $50 auką. Jūs pastoviai remiate ir 
palaikote mus ne lik finansiškai, bet ir morališkai. Smagu repetuoti ir dainuoti 
mylintiems dainą. Su dėkingumu, pagarba ir geriausiais linkėjimais šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 2008 -ųjų metų proga. “Dainos” vadovai ir choristai
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvių Fondas atšventė jubiliejų

Lietuvio filmas - kino festivalio Italijoje favoritas

Dalia Kavaliauskienė, JAV

Lapkričio 3 dieną Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemont’c (prie Čikagos) rinkosi 
puošni minia žmonių paminėti Lietuvių 
Fondo 45 metų jubiliejų.

Vakarą vedė aktorė Audrė Budrytė. 
Programą pradėjo LF Tarybos pirminin
kas Arvydas Tamulis, pasveikindamas su
sirinkusius svečius ir Lietuvių Fondo na
rius. Jis pasakojo, kad 1962 m., kai buvo 
Įkurtas LF, užmojis surinkti užsibrėžtą 
tikslą - milijoną dolerių - buvo toks ne
pasiekiamas. Atrodė, kad tai milžiniška 
suma, bet ji buvo surinkta per dvylika me
tų. Tad šiandien išties stebėtina, kad šis 
Fondas per 45 savo gyvavimo metus lie
tuvybės puoselėjimui paskyrė jau per 14 
milijonų dolerių. LF pagrindinis tikslas - 
remti lituanistinį švietimą, kultūrą, jau
nimą, lietuviškos veiklos centrus, vadovė
lių ir knygų leidimą. Tarybos pirmininkas 
sakė, kad fondas orientuotas ateities pa
ramai. Daugiausia lėšų LF skiria švietimo 
įstaigoms ir studentams.

Trumpą humoristinį spektaklį pagal 
klasiko Antono Čechovo apysaką „Jubi
liejus“ parodė Čikagos lietuvių teatro 
sambūris „Žaltvykslė“ (vad. Ilona Čia- 
paitė). Linksmame spektaklyje žiūrovams 
buvo pasakojama apie banko jubiliejų, 
kur, ruošiantis švęsti 15-os metų sukaktį, 
beliko paruošti tik galutinę ataskaitą ir 
viskas eitų kaip sviestu patepta, tačiau... 
Valdytojas eina iš proto, raštininkas nie
kaip negali baigti ataskaitos, banko nariai 
pasiruošę sveikinimams, o banke - visiška 
suirutė...

“Nedidele tauta, bet... “
Rygoje sulaikyti devyni 17-21 metų 

lietuviai, iš senukų apgaulės būdu vilioję 
pinigus. Didžiojoje Britanijoje nuteistas 
32 metų Lietuvos pilietis, gabenęs jaunas 
Rytų europietes į šią šalį ir parduodavęs 
jas į sekso vergiją, 'lai tik du praėjusią sa
vaitę Lietuvos žiniasklaidą pasiekę pra
nešimai apie lietuvių padarytus nusikal
timus užsienyje.

Policijos departamento duomenimis, 
šiemet užsienyje jau suimta 1022 Lietuvos 
piliečiai. Kiek iš viso lietuvių sėdi užsie
nio kalėjimuose, duomenų nėra, nes Po
licijos departamentui ir Užsienio reikalų 
ministerijos Konsuliniu! skyriui apie su
laikytus lietuvius pranešama tik tad a, jei 
to pageidauja patys sulaikytieji.

Ispanijoje gali būti neidentifikuotas
Šiuo metu Ispanijos kalėjimuose yra 

sulaikyta apie 200 Lietuvos piliečių, apie 
pusę jų jau nuteisti kalėjimo bausme, kiti 
dar laukia teismo. Pernai ambasada per 
mėnesį gaudavo vidutiniškai 35 praneši
mus apie sulaikytus Lietuvos piliečius, 
šiemet jų sumažėjo vidutiniškai iki 20. 
„Gaudami informaciją apie sulaikytus Lie
tuvos piliečius, nuolat susiduriame su rim
ta problema - sulaikytųjų identifikavimu. 
Labai dažnai susiduriame su atvejais, kai 
sulaikomi užsieniečiai su padirbtais lietu
viškais dokumentais (pasais ir vairuotojo 
pažymėjimais). Dažni atvejai, kai tokie as
menys būna nuteisiami, atlieka laisvės 
atėmimo bausmes ir vėliau paleidžiami į 
laisvę taip ir nebuvę identifikuoti“, -pasa
kojo LR ambasados atstovas M.Gabrėnas.

Dažniausi lietuvių nusikaltimai Ispa
nijoje - viešosios tvarkos pažeidimai, va
gystės, plėšimai, dokumentų ir vertybinių 
popierių klastojimas. Pastaruoju metu itin 
padaugėjo nusikaltimų, susijusių su smur
to panaudojimu šeimoje. Daugėja sulaiky
tųjų už sunkiu nusikaltimu laikomą nar-
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Meno ansamblis „Dainava“ (vad. Darius 
Polikaitis) tarsi papildė vaidinimą - cho
ristai sudainavo keliolika lietuviškų dai
nų, o jiems pritarė visa žiūrovų salė.

Po meninės dalies svečiai buvo pakvies
ti j kitą salę, kurioje susėdusius prie 
šventiškai papuoštų stalų pasveikino LF 
garbės tarybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma. Jis pasidžiaugė, kad per visus 45 
LF veiklos metus buvo nuveikta tiek daug, 
padėkojo iškilmių organizatoriams, auko
tojams, žiniasklaidai, kurių dėka Fondo 
kapitalas išaugo iki 17 milijonų dolerių. 
Kalbėtojas sakė, kad Fondas užsibrėžia iki 
50-ics metų jubiliejaus surinkti 20 milijo
nų dolerių pagrindinio kapitalo.

Salėje užgesus šviesoms buvo parody
tas reklaminis video filmas apie Lietuvių 
Fondą. LF Valdybos pirmininkas Ramū
nas Astrauskas papasakojo apie filmo 
tikslus ir istoriją, trumpai supažindino su 
Fondo veikla. Na, o netrukus pakvietė visus 
pakelti taures už LR Prezidentą Valdą 
Adamkų, kuris tą pačią dieną, kai vyko LF 
pokylis, šventė savo gimtadienį. Susirin
kusieji 1 .R Prezidentui padainavo „Ilgiau
sių metų“ ir išsiuntė jam sveikinimų.

O koks jubiliejus be dovanų? Lietuviš
ko vaikų darželio „Spindulėlis“ auklėti
niai atsiuntė Fondui pačių padarytų do
vanų, kurias LF Tarybos pirmininkui A. 
Tamuliui įteikė darželio steigėjas ir admi
nistratorius kunigas Valdas Aušra, skaitęs 
invokaciją prieš iškilmingą vakarienę. Po 
iškilmingos dalies šventė tęsėsi senų drau
gų rateliuose. Visus linksmino brolių Sva- 
bų atliekama muzika, sukosi poros ir dar 
ilgai nesiskirstė LFšventės svečiai. □ 

kotinių medžiagų gabenimą. „Daugumą 
sudarytų atvykę iš Lietuvos provincijos, yra 
ir iš didesnių miestų Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio. Rečiausiai Ispanijoje 
sutinkami vilniečiai“,-sakė M. Gabrėnas.

Lyderis - Vokietija
Pernai Lietuvos ambasada Vokietijoje 

buvo gavusi informacijos apie 416 suimtus 
Lietuvos piliečius. Ambasados sekretorius 
Ugnius Labutis teigė, jogjiems pranešama 
tik maždaug apie dešimtadalį sulaikytų 
tautiečių, nes, Vokietijos policijos duome
nimis, vien pernai už vienokius ar kitokius 
nusikaltimus įkliuvo 3,716 Lietuvos pilie
čių. „Dažnai mums skambina sulaikytųjų 
artimieji iš Lietuvos, prašydami nustatyti 
žmonių buvimo vietą, tačiau šią informaci
ją Vokietijos pareigūnai ne visada teikia. 
Pagrindinis motyvas -suimtasis nepareiš
kė noro perduoti jo duomenis arba iš viso 
nepageidauja, kad apie jį kas nors ką nors 
žinotų“, - pasakojo U.Labutis.

Šiemet Vokietijoje sulaikyti 256 asme
nys, kurie neprieštaravo, kad jų duomenys 
būtų perduoti ambasadai. Nusikaltimų ra
tas, dėl kurių lietuviai atsiduria kalėjimuose, 
platus - plėšimai, vagystės, kūno suža
lojimai, kontrabanda, narkotinių medžia
gų apyvartos reikalavimų pažeidimai.

Jungtinę Karalystę taip pat galima 
vadinti viena iš šalių lyderių pagal lietuvių 
padaromų nusikaltimų skaičių. Britanijos 
kalėjimuose dabar bausmę atlieka apie 200 
Lietuvos piliečių.

Nusikaltėlis - išgėręs vairuotojas
Švedijos teisėsaugos institucijų duome

nimis, pernai šios šalies kalėjimuose buvo 
160 Lietuvos piliečių. Šiemet sausio - rug
sėjo mėnesiais Lietuvos ambasada Stock- 
holme gavo informacijos apie 26 sulaikytus 
lietuvius. „Dažniausiai pasitaikantys nu
sikaltimai šioje valstybėje yra vagystės, 
kontrabanda ir vairavimas esant neblai- 

_viam. Švedijoje vairavimas esant neblai- 
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Vilniečio animatoriaus Algirdo Sele- 
nio filmas “Magas” Italijoje pateko tarp 
geriausių trumpų eksperimentinių filmų. 
Bolzano mieste (šiaurės I talija) vykusiame 
tarptautiniame trumpų filmų festivalyje 
“Opere Nuove - No Words” lietuvio filmas 
pateko tarp 14 geriausių eksperimentinių 
filmų festivalio “No Words” programai - 
’’Best of ShortFilmExperiment”.

Italijoje vykstantį festivalį sudaro du 
festivaliai: vienas solidžiausių pasaulyje 
tradicine kino kalba sukurtų trumpų fil
mų festivalis “Opere Nuove” ir eksperi
mentinių trumpų filmų festivalis “No 
Words”, į kurio programas patenka patys 
originaliausi eksperimentiniai filmai iš vi
so pasaulio.

Šių festivalių atrankai buvo pateikti 
1100 filmų iš 46 pasaulio šalių, iš jų 71 
filmas pateko į “Opere Nuove” konkur
sines programas, o 27 eksperimentiniai 
filmai buvo atrinkti festivalio “No Words” 
programoms. Iš šių 27 filmų ir buvo atrink
ti 14. tarp kurių pateko ir A. Selenio ekspe
rimentinis filmas “Magas”.

Animacinių filmų kūrėjų pora Algirdas 
ir Aurika Seleniai rengiasi dar šiemet 
dalyvauti ir vieno iš reikšmingiausio Eu
ropoje 27-ojo “Amiens” tarptautinio kino 
festivalio oficialioje programoje “Jeune 
Publiquc” šių metų gruodį Amiens mieste 
Prancūzijoje. Čia bus pristatomi naujausi 
Selenių filmai “Čigonas ir drakonas” 

viam yra labai rimtas pažeidimas. Jei vai
ruotojo kraujyje yra daugiau kaip 0.2 
promilės alkoholio, asmuo gali būti nu
baustas iki 6 mėnesių laisvės atėmimo 
bausme, alkoholio koncentracijai viršijus 
1.5 promilės - iki 1 metų laisvės atėmimo 
bausme. Visi vairuotojai, atvykę keltu į Šve
diją, yra tikrinami alkoholio matuokliu, ir 
neretai kelte prisivaišinę (nors ir išvakarė
se) piliečiai yra sulaikomi“, - sakė ambasa
dos Švedijoje atstovas Antanas Muralis.

Su apsvaigusiais vairuotojais intensy
viai kovojama ir Lenkijoje. „Vairavimas 
neblaiviam Lenkijoje labai rimtas nusikal
timas, atsakomybė už tai numatoma Bau
džiamajame kodekse“, - teigė konsulato 
Varšuvoje pareigūnai. Kiti Lenkijoje daž
niausiai įvykdomi nusikaltimai ir nusižen
gimai yra greičio viršijimas, techniškai ne
tvarkingos transporto priemonės naudoji
mas, eismo įvykių sukėlimas, vogtų auto
mobilių gabenimas, muito įstatymų pažei
dimai. Pastaruoju metu Lietuvos piliečiai 
dažnai sulaikomi už pagalbą asmenims 
nelegaliai kirsti Lenkijos - Vokietijos sie
ną. Per mėnesį Lenkijoje sulaikoma ar su
imama apie 50 nusikaltusių lietuvių, tačiau 
kiek jų šiuo metu sėdi kalėjime, konsula
tas duomenų neturi.

Į kurortines šalis ne tik ilsėtis
Lietuvių turistų ypač mėgstamoje Grai

kijoje ir Turkijoje sąlyginai ramu. Lietuvos 
ambasada Graikijoje per pastaruosius ke
lis mėnesius yra gavusi vos 8 pranešimus 
apie šalyje sulaikytus lietuvius. Dažniausi 
nusikaltimai čia - padirbtų pinigų realiza
vimas, narkotikų gabenimas, vogtų auto
mobilių pervežimas, eismo įvykiai. Tačiau 
LR ambasados atstovas prisimena ir vieną 
itin unikalų nusikaltimą - lietuvis su savo 
sūnaus pasu iš Graikijos bandė išgabenti 
albanų tautybės vaiką.

Lietuvos ambasados Ankaroje duome
nimis, per devynis šių metų mėnesius Tur
kijoje lankėsi daugiau kaip 50,000 Lietu
vos piliečių, 171 turi leidimus nuolat gy
venti ir dirbti šioje šalyje, 42 studentai 
šiuo metu studijuoja Turkijos aukštosiose 
mokyklose.

Pasak ambasados atstovės, per tą patį 
laikotarpį tik vienas pilietis buvo depor
tuotas dėl vizų režimo pažeidimų, trys - už 
nelegalų buvimą šalyje.

Lietuvių dar neatrastame Maroke (šiau- 

(2006) ir “Lietuvių mitologiniai dievai” 
(2007).

Prancūzijoje vykstantis tarptautinis 
kino festivalis “Amiens”ypatingas tuo, kad 
pristato naujus dar mažai žinomus kino 
talentus, kurių sukurti filmai atskleidžia 
juos kaip ryškias asmenybes, išsiskiriančias 
sugebėjimu parodyti savo tautos etninius 
ypatumus, savitos kultūros grožį ir indi
vidualumą. Šio festivalio programose 
dalyvauja vaidybiniai, animaciniai ir do
kumentiniai filmai iš Europos, Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Amerikos.

Algirdo ir Aurikos Selenių animacinis 
filmas “Čigonas ir drakonas” jau yra da
lyvavęs ne viename tarptautiniame kino 
festivalyje bei forume. Šis linksmas, raiškios 
animacijos kalba sukurtas filmas yra pel
nęs specialų žiuri diplomą tarptautinia-me 
animacinių filmų festivalyje “Tindirindi” 
2006 metais ir Lietuvos kinematogra
fininkų sąjungos prizą už geriausią 2005- 
2006 melų lietuvišką animacinį filmą.

Lietuvių tautodailės stilistika sukurtas 
naujausias Selenių animacinis filmas 
“Lietuvių mitologiniai dievai” pasakoja 
apie lietuvių mitologijos Olimpo dievus: 
Perkūną, Žemyną, Gabiją, Laimą, Vėliną, 
taip pat rodomos apeigos, susijusios su 
šių dievybių garbinimu. Filme skamba 
lietuvių folklorinio ritualinių apeigų an
samblio “Kūlgrinda” atliekamos rituali
nių apeigų giesmės. Pagal LGITIC 

rėš Afrika) šių metų pradžioje kalėjo 4 
Lietuvos piliečiai.

Pačioje Prancūzijoje šių metų pradžioje 
buvo sulaikyti ir kalėjimo bausmes atliki
nėjo 64 Lietuvos piliečiai, pakliuvę už pa
dirbtų pinigų turėjimą, gabenimą ir palei
dimą apyvarton, padirbtų banko kortelių 
naudojimą, padirbtų asmens dokumentų 
turėjimą, narkotinių medžiagų gabenimą, 
vagystes ir vis populiarėjantį nusikaltimą - 
pagalbą trečiųjų šalių piliečiams nelega
liai įvažiuoti į Didžiąją Britaniją.

Nusikaltimų pobūdis keičiasi
Kiek Lietuvos piliečių įkalinta Rusijos 

kalėjimuose, tikslių duomenų nėra. „2004 
metais lietuviai buvo sulaikomi ir teisiami 
dažniausiai už vagystes, plėšimus ar suk
čiavimą, o nuo 2005 m. šį sąrašą papildė 
tokie nusikaltimai kaip narkotinių medžia
gų gabenimas, laikymas ir jų realizavimas, 
įvairių prekių kontrabanda“,-sakė Lietu
vos ambasados Rusijoje patarėjas Laurynas 
Jonušauskas.

Nuteistų ir sulaikytų Lietuvos piliečių 
nėra daug Baltarusijoje. Pasak Lietuvos am
basados Minske atstovės Liudos Kleimio- 
novos, metų pradžioje Baltarusijoje buvo 
sulaikyta arba bausmę atliko tik 37 LR 
piliečiai. Daugiausia jų įkliuvo už neteisė-. 
tą ūkinę veiklą, sukčiavimus, vagystes stam
biu mastu, vengimą mokėti muitą bei eismo 
įvykius.

Lietuvos ambasados Ukrainoje’patarėja 
teigia, jog kiekvieną mėnesį gauna iki 10 
pranešimų apie „prisidirbusius“ lietuvius. 
Dažniausias nusikaltimas - neteisėtas nar
kotinių medžiagų gabenimas ir laikymas, 
vagystės, kelių eismo taisyklių pažeidimai. 
„Gauname pranešimų ir apie žmogžudys
tes, prekybą ginklais, kitus sunkius nusi
kaltimus. Tačiau jie būna reti“, - sakė ji.

Sulaukia ir prašymų, ir skundų
Visų kalbintų ambasadų darbuotojai 

tikino iš sulaikytų bei įkalintų piliečių 
sulaukiantys tiek padėkų, tiek skundų. Jie 
piktinasi, jog yra neteisėtai sulaikyti, rei
kalauja advokatų, geresnių gyvenimo są
lygų ir net materialinės paramos.

Dažniausias jų pageidavimas, atsidū
rus įkalinimo įstaigoje, yra gauti lietuviš
ką spaudą ar perduoti kokį nors daiktą 
artimiesiems.

Asta Kuznccovaitė,
“Valstiečių laikraštis”
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Į Bendruomenės baruose
Kaip gi meilė pražydo sekmadienį?

Gražina Pranauskienė

Šių metų lapkričio 18 dieną Melbour
ne Lietuvių Namuose vyko metinis choro 
koncertas. Tai jau 58-asis „Dainos Sam
būrio“ pasirodymas, kurio paruošiamieji 
darbai prasidėjo iš anksto.

Prie renginio sėkmės prisidėjo dau
gybė žmonių. Na, o kokie gi buvo tie paruo
šiamieji darbai? Pavyzdžiui, stebėtina kaip 
ilgametė choristė Jūra Šimkienė, negai
lėdama nei laiko, nei jėgų, porą mėnesių 
kūrė dekoracijas. Juk pirmiausiai reikėjo 
pasidaryti eskizus ir tik tada teoriškai 
skaičiuoti: čia žiedas, čia žiedas, čia ko
telis, ten vaza, ten širdis.

Prieš koncertą, Jūra, iš anksto susita
rusi, nenuėjo į darbą ir savo laisvą dieną 
paaukojo scenos papuošimui. Dainininkai 
- Povilas Kviecinskas ir Algis Šimkus - 
vykdė visus jos pageidavimus, kur, ką ir 
kaip kabinti. Taip ir praėjo penkios va
landos, o kiek jų darbščioji auksarankė 
praleido karpydama, klijuodama bei 
raitydama didžiulius gėlių žiedus?

Tas pats išėjo ir su programos make
tavimu. Jau iš anksto choristas Viktoras 
Savickas nupiešė keletą piešinių, o ge
riausiai tikusį reikėjo sujungti su paruoš
tu tekstu. Šis darbas atėmė nemažai Rū
tos ir Viktoro Savickų laiko, o kaip leng
vai atsikvėpėm, kad programėlę baigus, 
dar liko pakankamai laiko ją padauginti.

Valentinas Mačiulaitis pasirūpino po
ros šimtų kopijų padarymu, o žmona Ri
ta jų karpymu. Jiedu karpymo ir lanksty
mo laiką paįvairindavo „Tu ateik į pasi
matymą“ dainos kartojimu.

Ne paslaptis ir papildomos repeticijos. 
Net keletą kartų vyrai rinkosi pas dirigen
tę Ritą Mačiulaitienę. Čia apvalinome 
tarimą, švarinome partijas, kad neliktų 
netikslumų ir kad vyrai pagaliau įgautų 
didesnio pasitikėjimo savimi.

Paskutinė repeticija
Į paskutinę repeticiją, kuri vyko penk

tadienį, lapkričio 16 dieną, mūsų garso ir 
vaizdo operatorius Vytautas Krivickas 
atvyko net iš Warrigul vietovės. Darbo
vietėje susitaręs, jog dirbs be pietų per
traukos, Vytautas per dvi valandas atsi
gavo į Melbourną. Kol choristai rinkosi ir 
rikiavosi ant paaukštinimų, Vytautas 
skubiai valgė atsineštą vakarienę.

Iš Redakcijos pašto

Netikėtai paaiškėjus, jog raktus mo 
aparatūros spintos turi tik barmenė, varg
šas Vytautas vėl šoko į mašiną, neužilgo 
grįždamas su taip brangiais raktais. Žaibo 
greičiu sujungęs laidus, vyrukas reguliavo 
mikrofonų garsą, o solistai pratinosi kaip 
juos laikyti. Patikėkit, buvo tokių, kurie 
per mikrofoną niekada nedainavę, bet dėl 
koncerto sėkmės viskam pasiaukojo.

Šioje repeticijoje dalyvavo ir jaunoji 
smuikininkė Miglė Žvirblytė, kuri, pa- 
griežusi „Meilė Pražydo Sekmadienį“ 
priedainį, dar ilgai laukė, kad būtų parvež
ta namo. Po repeticijos visi draugiškai 
stumdėme paaukštinimus, stalus ir nesi- 
skirstėm tol, kol visko neparuošėm sek
madieniui.

Namo dainininkai išsinešė prieškon- 
certinių pastabų sąrašą. Čia pateikiu su
trumpintą variantą:

* Lipant laiptais nešnekėkit, neko- 
mentuokit ir nesidairykit, ženkit grakščiai ir 
elegantiškai, iškėlę galvas.

* Papkes laikykit vienoje rankoje kaip 
pusiau atverstą knygą, jokiu būdu ne per
lenktą per pusę, ar plokščiai.

* Neišsiduokit jeigu pats/pati ar kai- 
mynas/kaimynė ką padainavot ne taip, 
dainuokit sau toliau.

* Nesvarbu ar stovint ar sėdint, nesisu- 
kinėkit ir tarpusavyje, nesikalbėkit.

* Neužmirškit pastoviai pajungti kvė
pavimą, nedainuokit ant iškvėpimo, atpa
laiduotais pilvais.

* Aiškiai tarkit kiekvieną žodį, „nepulkit" 
ant garsų, oformuokit garsą nuo žiovulio iš 
viršaus.

* Pastoviai atidžiai šekit dirigentes.
* Prasidainuojam sekmadienį, 12.30. 

Praktika rodo, jog būna vėluojančių arba 
lieka visai neprasidainavusių. Todėl prašo
me visus būti scenoje nustatytu laiku. Tru
kmė: 10 minučių, tad liks laiko pasipuoši
mui ir kitkam.

Dabar, mielieji dainininkai, viskas jūsų 
rankose, o šio metinio koncerto rezultatas 
priklausys nuo jūsų dainavimo ir elgesio 
scenoje. Mudvi su Rita padarėm viską, ką 
galėjom, kad tik dainos švariai skambėtų, 
garsas plauktų lygiai ir gražiai, nešlubuotų 
intonacija ir 1.1, ir pan. Stenkitės prisiminti 
visas, šimtais kartų kartotas pastabas.

Tad linkime sėkmės koncerte, į kurį 
neužmirškite, atsinešti geros nuotaikos!!!

(Gražina ir Rita, 2007/11/16)

Dainuoja Melbourno lietuvių choras “Dainos Sambūris”. Abi nuotraukos Romo Beatty.

Koncertas
Likus kelioms valandoms iki pasiro

dymo, pastebėjau ankščiau atėjusią daini
ninkę Bronę Staugaitienę. Ji perskaičiavo 
choristėms skirtas kėdes, mat buvo at
sakinga už moterų užlipinto ir ntdipimo 
nuo laiptų tvarką.

„Dainos Sambūrio“ iždininkas Rimga 
Sližys išsidėliojo programas ir pasiruošė 
platinti bilietus. Paskui pastebėjau Bronę, 
pardavinėjančią bilietus pietums, o keletą 
chorisčių besisukančių virtuvėje. “Kaip 
visur ir suspėja?”, - pamaniau.

Pro šalį nuskubėjo darbais užsiėmusi 
choro pirmininkė Danutė Lynikienė.

Mykolas Kozlovskis, sutikęs tvarkyti 
šviesas, instruktažą praėjo prieš pat kon
certą, tad gavo patį atsakingiausią uždavi
nį: laiku ir vietoje įjungti ir išjungti šviesas.

Stcfutė Mačiulaitytė, kol mama forte- 
pionu skambino, grojo bosine gitara. Jos 
suspėjimas įkoncertą irgi tikras stebuklas. 
Baigusi darbą, per pusvalandį skriste at
skrido į Lietuvių Namus, kad pertraukos 
metu suspėtų susiderinti elektrinę gitarą.

Mūsų akompaniatoriui Rolandui Im- 
brasui teko namuose palikti egzaminams 
besiruošiančią žmoną. Tačiau laiko galvo
ti apie Rasą tikrai nebuvo, vos vos spėjo: 
tai tamsoj, tai šviesoj vartyti dainų pus
lapius. Net ir mano vyras, atėjęs pasidžiaug- 
ti lietuviška daina, tuoj buvo pristatytas 
bilietų tikrinti ir mikrofonų padavinėti.

Gerai nusiteikę choristai, su savimi at
sinešė pyragus ir saldumynus ir lygiai 12.30 
vai. jau stovėjo pasiruošę prasidainavimui. 
Paklausite, kodėl tokia tvarka ir kam to 
reikia? Ogi prasidainavimas ir yra raktas į 
teisingą garso formavimą, į kurį šio kon
certo metu buvo kreipiamas ypač didelis 
dėmesys.

Dainuoja Rita ir Valentinas Mačiulaičiai.

Sambūriečiai ne tik įsidėmėjo visas 
pastabas, bet ir buvo ypatingai atidūs sau 
ir kitiems, laikėsi tvarkos ir sceninės kul
tūros, todėl dainos popietė jiems ir mud- 
viemsu Rita praskriejo kaip akimirka.

Nežinau, ar tenoro Sauliaus Bakaičio 
sūnus suspėjo viską įamžinti vaizdajuos
tėje, o altės Irenos Beatty vyras fotojuos
toje, bet populiarios dainos dar ilgai skam
bėjo mūsų mintyse.

Gerb. kunigas Algis Šimkus, pats tu
rintis angelišką balsą, nepasididžiavo at
eiti į užkulisius su komplimentais. Buvo 
tarta daug gražių padėkos žodžių, apdo
vanoti ir maži ir dideli, tik gaila, jog dėl 
svilinančio karščio, salė nebuvo perpil
dyta žiūrovais. Pamenu tik tai, jog susirin
kę nenorėjo choro paleisti, o ar gali būti 
geresnis komplimentas?

Reiškia meilės kibirkštėlė buvo tikrai 
įžiebta sekmadienį! □

Dear friends,
Many of you bought copies of the book 

“A Life in Exile. Ignacy Domeyko 1802- 
1889”, at its launch two years ago. It is the 
colourful and fascinating life story of 
famous Polish/Lithuanian explorer Ignacy 
Domeyko, close friend of poet Adam 
Mickiewicz, who fought in the 1830 
uprising against the Russians. Forced into 
exile, he spent most of his life in Chile, 
where he became a famous scientist, 
educator and explorer. The book is based 
on his diaries and letters, and on historical 
documents from Poland, Lithuania, 
Belarus, France and Chile.

If you enjoyed the book, and would like 
to give it to your friends for the coming 
Christmas, I still have some available. I 
would be happy to send you one or more 
copies in time for the approaching 
celebrations.

The cost is $30.00 per copy, plus $5.00 
for postage anywhere in Australia.

Please let me know by email to:
pazdomeyko@hotmail.com, and I will 

give you my bank account number, so you 
can deposit the relevant amount directly 
by BPay. Otherwise, please send a cheque 
in my name to the following address:

Paz Domeyko
97 / X77 Bellevue Road
Double Bay, NSW 2028
With best wishes for Christmas and 

2008,1 remain,
Yours sincerely,

Paz Domeyko

Gerbiama Redakcija,
Dar viena ypatingai džiugi žinutė iš 

lietuvio pianisto Edvino Minkštimo, iš 
New York’o. Edvinas rašo (email Fri., 19 
October, 2007): "Prieš porą dienų gavau 
atsakymą iš Franz Liszt tarptautinio 
pianistų konkurso Utrecht, Olandijoje, 
administracijos. Jame rašoma, kad po 
sėkmingo grojimo international audition 
New York’e, komisija, sudaryta iš auto
ritetingų muzikų ir išklausiusi daugybę 
norinčiųjų New York’e, Šanchajuje, 

Utrechte ir Maskvoje, atrinko mane tarp 
20 pretendentų dalyvauti 2008 metų 
balandžio mėnesį vyksiančiame 8-ame 
tarptautiniame Franz Liszt vardo pianistų 
konkurse Olandijoje. Tai didelė garbė ir 
laimėjimas, būsiu pirmasis lietuvis pa
tekęs į šį konkursą.”

Kaip žinome, Edvinas laimėjo pirmą 
premiją M.K. Čiurlionio konkurse, Vil
niuje, tad palinkėsime Edvinui sėkmės 
balandžio mėnesį, 2008-aisiais, ypač 2008- 
ųjų balanadžio mėnesį.

Pagarbiai
Karilė Janavičiūtė - Janavičius

Gerb. Redakcija,
Aš, Valerija Žemaitytė - Andriuševičiūtė 

- Pošienė, gimiau 1932 m. gegužės 13 d. 
Gaidžių kaime, Tauragnų valsčiuje, Utenos 
apskrityje.

Mano tėvas: Kazimieras Žemaitis - 
Andriušcvičius.

Motina: Žilinskaitė Apolonija.
Abu gimė ir nugyveno visą amžių tame 

pačiame Gaidžių kaime, Tauragnų vals
čiuje, Utenos apskrityje.

Dabar aš gyvenu Vilniuje.
Aš ieškau a.a. buvusio Nepriklausomos 

Lietuvos pulkininko Jono Šlepečio dukros 
Aldonos Šlepetytės.

A.a. Jonas Šlepetis gimė Narvydžių 
kaime, Daugailių valsčiuje, Utenos 
apskrityje.

Mūsų giminystės ryšiai yra tokie:
Mano a.a. tėvelis ir a.a. J. Šlepetys buvo 

tikri pusbroliai (brolio ir sesers sūnūs).
Labai norėčiau susirasti Aldoną Šle- 

petytę. Gyvenimas eina j pabaigą ir norisi 
surinkti nors likučius, ką jis išbarstė so
vietų okupacijos metais.

Visiems visiems, kurie prisidės prie šio 
darbo, labai nuoširdžiai dėkoju ir prašau 
Dievą sveikatos ir palaimos.

Valerija Pošienė 
V. Maciulevičiaus g. 20 - 83, 

LT-04308 Vilnius 
Lietuva/Lithuania 

Telefono Nr.: 2168329 
(Tai Vilniaus fiksuoto ryšio numeris)
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Mirtis Vladimiro kalėjime
Žymi Dzūkijos rašytoja Elvyra Biliūtė 

- Aleknavičienė, Alytaus mokyklų inspek-
tore, savo neseniai išleistoje devintoje 
knygoje “Gaivusis šaltinis” labai įdomiai, 
remdamasi tikrais faktais, aprašo pro
fesoriaus, buvusio Rusijos Dūmos, Lietu
vos Seimo nario, Seinų vyskupo, rašyto
jo Antano Baranausko sektretoriaus, 
Lietuvos ir Rusijos kalėjimuose kankinto

Tautos naikintojai
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Tęsinys iš MP nr. 48.
Autoriaus žodžiais tariant, “troikos ir 

petiorkos sudarė čekistams moralinio 
palaikymo mikroklimatą, ypač valsčiuo
se, nes daugelis čekistų dėl priešiškos ap
linkos ir nuolatinės rizikos buvo pasken
dę alkoholizmo liūne”.

Partinių organų nesutarimai su 
čekistais ir mėginimai riboti kai 

kuriuos veiksmus
Pagrindinė partinių funkcionierių ir 

čekistų nesutarimų priežastis buvo kova 
dėl valdžios ir dėl tremiamųjų turto daly
bų. Tų nesutarimų daugiau būta anlrosios 
okupacijos pradžioje, kol dar nebuvo pa
siskirstyta kompetencijos ribomis. Kovoje 
dėl valdžios galutinę pergale šventė par
tiniai funkcionieriai.

Partinių funkcionierių požiūris į 
čekistus

Partiniai funkcionieriai čekistus daž
niausiai kaltindavo tuo, kad šie nemok
šiškai kariauja su partizanais ir dažnai 
pažeidinėja vadinamąjį sovietinį teisėtu
mą. Arbitro vaidmenį buvo prisiėmęs 
LKP(b) CK biuras, kuris priekaištavo ir 
■čekistams, ir žemesnių lygių partijos ko
mitetams už neefektyvią kovą su partiza
nais. Sniečkus, dėl savo kailio drebėda
mas prieš Kremlių, griebė už gerklės ir 

. čekistus, ir partinius funkcionierius.
Čekistai partinius funkcionierius 

kaltino tuo, jog šie nesugeba gyventojams 
įskiepyti meilės okupantams ir sovietinei 
sistemai.
.-Čekistai kartais nesivaržydavo kriti- 
-kuoti savo kolegų kariškių, kurie dažnai 
nesugebėdavo nušauti net apsupti} par
tizanų.
Kadrų valymai ir naujų kadrų rengimas

Komunistai, siekdami sukurti homo 
sovieticus, plačiai naudojo jiems neįtiku
sių žmonių atleidimą iš darbo, o tai anuo 
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ir Vladimiro kalėjime mirusio, prelato 
Juozapo Laukaičio gyvenimą.

Šeši kilometrai nuo Prienų miesto yra 
Giniūnų kaimas, kuris rašytiniuose šalti
niuose yra minimas jau 1578 metais. Čia 
Antano ir Marijonos Laukaičių šeima bu- 
vo laisvieji ūkininkai, bajoriškos kilmės ir 
turėjo graži} 50 margų ūkį. Šeimoje 1873 
metais gimė sūnus Juozas, vėliau tapęs
kunigu, o antras sūnus Antanas (mano 
tėvas) netoli Druskininkų, Leipalingyje 
turėjo savo vaistinę, ten organizavo vals
čiaus savivaldybę ir partizanus, ir jiems 
vadovavo. Už tai jo vaistinę lenkai sude
gino. o už jo galvą paskyrė nemažą pre
miją. Kitas brolis Povilas, seserys Onutė ir 
Marytė augino gražias šeimas. Gaila, daug
šių šeimų buvo ištremti j Sibirą.

Pirmąsias mokslo žinias busimasis ku
nigas Juozapas įgijo Bagrėno dvare su dva
rininko P. Pfenbergo vaikais. Baigęs Prie
nų rusiškąją mokyklą įstojo Į Marijam
polės lietuvių gimnaziją, kurią anksčiau 
aukso medaliu buvo baigęs Jonas Basana
vičius, Vincas Kudirka, Pranas Mašiotas ir 
daug kitų garsių Lietuvos žmonių. Mari
jampolės gimnazijoje lietuvių kalba buvo 
dėstoma nuo pirmosios klasės, tačiau ra
šant lietuviškai, reikėjo naudoti rusišką al
fabetą “graždanką”. Pamokose nebuvo mi
nima nei Lietuvos istorija, nei geografija. 
Viskas buvo verčiama iš rusų kalbos ir apie 
lietuvių gramatiką supratimo nebuvo.

Lietuviškas renesansas gimė kai. vie
nas iš tautinio atgimimo pranašų - Petras 
Kriaučiūnas - turėdamas filologinį išsila
vinimą ir mokėdamas 8 kalbas, pradėjo 
naują lietuvišką mokymą gimnazijoje. Juo- 

metu buvo labai skaudi priemonė. LKP(b) 
CK duomenimis, 1945 metais 47% parti
nės vadovybės paskirtų vadovaujančių 
darbuotojų buvo pakeisti. Daug jų - dėl 
politinių motyvų.

Žmonės iš darbo buvo atleidžiami par
tijos komitetų nurodymu. Duomenis apie 
“nepatikimus ir priešiškus” elementus rink
davo čekistai ir pateikdavo partijos komi
tetams.

Nuo 1949 metų kadrų tvarkymo ir va
lymo reikalus perėmė kadrų skyriai, ku
rie buvo įkurti įstaigose, įmonėse, mokyk
lose ir t.t. Kadrų skyriai vėliau buvo perva
dinti spec, skyriais. Per visą bolševikme
tį vyko “kadrų valymas”, kuris susilpnėjo 
tik imperijos griūties išvakarėse.

Pirmame knygos priede pateikta 28 
LKP(b) CK biuro narių biografijos, iš jų 
I4gimę Lietuvoje.

Antrame knygos priede pateikta 58 
apskričių (rajonų) pirmųjų partijos 
sekretorių tnimpos biografijos, iš jų 42 gi
mę Lietuvoje;

Apibendrinant belieka priminti, kad 
LKP lyderiai Atgimimo laikais (1988 - 
1991 m.) ir vėliau nepripažino, kad ko
munistų partija buvo nusikaltimų prieš 
tautą organizatorė ir vykdytoja, kad ji 
vykdė tokius pat nusikaltimus, kaip oku
pacinė kariuomenė bei įvairios represi
nės struktūros. To ir šiandien nepripa
žįsta ekskomunistai, melagingai pasiva
dinę socialdemokratais. Jie neneigia, kad 
anuo metu kažkas šaudė, gyvus degino, 
medžiojo kaimo artojėlius, tačiau tvirtina, 
kad “šlovingosios” partijos nariai to neda
rė. Totalinio melo rezultatas siaubingas - 
laisvės metais Lietuvą valdo tie, kurių 
ideologinių pirmtakų rankos kruvinos, o 
sąžinė - purvina. Tokia rūsti realybė - “vsio 
zakonno”...

Juozo Starkausko knyga dar kartą 
patvirtino, jog priklausymas “šlovingąją!” 
komunistų partijai buvo nusikaltimas.

(Pabaiga)

Prelatas Juozapas Laukaitis.

zas Laukaitis tapo vienu geriausių šio 
mokytojo pasekėjų. Baigęs keturias gimna
zijos klases, jis įstojo į Seinų Kunigų Se
minariją, kuri buvo labai svarbus lietuviš
kas kultūros centras. Seminarijoje buvo 
įkurta slapta lietuvių klierikų draugija, 
kurios tikslas buvo palaikyti lietuvybės 
dvasią, platinti lietuvišką spaudą ir tobu
linti kalbą. Čia pasireiškė J. Laukaičio 
literatūriniai sugebėjimai.

Baigęs Seinų Kunigų Seminariją, jis 
buvo per jaunas, kad būtų įšventintas ku
nigu. Kaip labai gabus, jis buvo nusiųstas 
mokytis j Petrapilio Dvasinę Akademiją, 
kuri tuometinėje Rusijos imperijoje buvo 
likusi vienintelė. Keturių metų studijas 
Akademijoje jis baigė teologijos magistro 
laipsniu ir 1897 metais buvo įšventintas 
kunigu. Jaunasis kunigas grįžo į Seinus ir 
buvo paskirtas vyskupo A Baranausko ka
pelionu. Vyskupas buvo labai griežtas ir 
kunigai jo bijodavo. Kapelioną jis per die
ną ne vieną kartą išbardavo, o tas net buvo 
įteikęs jam atsistatydinimo raštą, bet vys
kupas jį sudraudė ir liepė toliau dirbti.

Vyskupas A. Baranauskas save laikė 
labai dideliu lietuvių kalbos žinovu, nors 
buvo savamokslis kalbininkas, parašęs lie
tuvių kalbos gramatiką. Jo rašyba kurį lai
ką buvo naudojama visos dvasiškuos iki 
jos nepakeitė praktiškesnė J. Jablonskio 
gramatika. Kartą kun. J. Laukaitis vyskupui 
parodė J. Jablonskio gramatiką ir pasakė 
iš kokios gramatikos dabtir lietuviai moko
si. Vyskupo veidas apsiniaukė ir. sviedęs 
knygą ant žemės, supykęs pasakė: “Koks 
nevykėlis išdrįso be manęs parašyti lietu
vių gramatiką”.

Po vyskupo A. Baranausko mirties kun. 
J. Laukaitis buvo pakviestas į Seinų Kuni
gų Seminariją profesoriauti, dėtyti gam
tos mokslus, homiletiką ir lietuvių kalbą.

1904 metais Rusijos valdžia panaikino 
40 metų įnikusį spaudos draudimą loty
niškomis raidėmis. Prof. J. Laukaitis buvo 
tikras lietuvių kalbos meilės žadintojas ir 
ugdytojas. į savo studentus draugiškai 
kreipdavosi “vyručiai” ir pats vėliau gavo 
“Vyručio” pravardę.

Pasirodžius putniesiems lietuviškiems 
laikraščiams, buvo nutarta ir Seinuose iš
leisti lietuvišką laikraštį vardu "Šaltinis”, 
kuris pasirodė 1906 metais. Pirmuoju re
daktoriumi - leidėju tapo kun. J. Laukaitis. 
Laikraščio populiarumas labai augo, pra
dedant nuo 500 iki 1500 egzempliorių. Vė
liau jis redagavo ir kunigų mėnesinį laik
raštį “Vadovas”, mažesnius - “Spindulį” ir 
“Žiburį”. Rūpindamasis lietuvių kalba, jis 
1909 metais į Seinus pakvietė to meto liet
uvių kalbininkus J. Jablonskį, K. Būgą. .1. 
Balčikonį ir J. Šlapelį. Jie aptarė bendri
nės ir bažnytinės kalbos reikalus.

Plati lietuviška ir kultūrinė kun. J. Lau
kaičio veikla Seinuose labai erzino lenkų 
visuomenę, jam net buvo grasinama. Maty
damas tokią lenkų reakciją, vysk. A. Karo
sas atleido kun. J. Laukaitį iš pareigų kuri
joje .ir seminarijoje, ir perkėlė jį į mažą 

Leipalingio miestelį klebonu. Nuo pat pir
mųjų dienų Leipalingyje jis platino lietu
višką spaudą, įkūrė blaivybės skyrių ir 
gražią biblioteką. Ir čia gyvenimas buvo 
neramus, nes lenkai ir jų dvarininkai ne
snaudė, vis ragino jungtis prie Lenkijos, 
tačiau lietuviai, padedami savo klebono, 
smarkiai priešinosi. Leipalingyje jis pragy
veno tik metus.

Tuometiniuose Rusijos Dūmos IV-se 
rinkimuose kun. J. Laukaitis, kaip kata
likų atstovas, nugalėjo kairiųjų pažiūrų ad
vokatą A. Bulotą ir tapo Rusijos Dūmos 
atstovu. Čia jis gynė trijų milijonų lietuvių 
tautos interesus, buvo Lietuvių draugijos 
nukentėjusiems nuo karo šelpti pirminin
kas Peterburge, leido lietuvių laikraštį “Va
das”, dalyvavo ten buvusiame lietuvių Sei
me. Gyvendamas Peterburge, jis išvertė vo
kiečių autorių pjeses, lenkų ir rusų auto
rių poeziją, parašė atsiminimus apie vys
kupą Antaną Baranauską.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 
grįžo į Seinus, buvo pakeltas kanauninku, 
tapo vyskupijos kancleriu ir Scinų'Semina- 
rijos profesoriumi. Tuo metu lenkai pradėjo 
labai smarkiai veikti prieš lietuvius. Kun. 
J. 1 .aukaitis, gavęs iš vyriausybės paramos, 
suorganizavo savanorių policiją ir ją ap
ginklavo. Tas labai nepatiko lenkams. Vys
kupas A Karosas, sužinojęs, kad lenkai ruo
šiasi su juo susidoroti, jį pasiuntė į Ameri
ką rinkti aukų “Žiburio” draugijai, gimna
zijoms ir nukentėjusiems pasienio lietu
viams. Amerikoje jis aplankė 85 miestus ir 
surinko 26,000 dolerių, kas tuo laiku buvo 
dideli pinigai.

Kaip tik tuo laiku ten vyko laisvama
nių suvažiavimas. Nors ir perspėtas vietos 
lietuvių, kad jam, kaip kunigui, gali blogai 
baigtis, jis visvien nuvažiavo. Po savo au
dringos ir labai patriotiškos kalbos jis taip 
sužavėjo suvažiavimą, kad laisvamaniai 
labai gausiai aukojo.

Nepr, Lietuvoje ir kalėjimuose
1920 metais lenkų valdžia įsakė vys

kupui A. Karosui ujo vyskupijai palikti jų 
užimtą Seinų kraštą ir išsikelti į Lietuvą. 
Jie įsikūrė Marijampolėje, Marijonų vie
nuolyne. Vėliau buvo įkurta Vilkaviškio 
Vyskupija ir kun. J. Laukaitis buvo paskir
tas kurijos vedėju, o vėliau pakeltas prela
tu. Darbas buvo sunkus, nes Vyskupijai 
nebuvo patalpų, dvaras buvo tik griuvėsiai 
ir tušti laukai. Per ketverius sunkaus dar
bo metus ir gausių pažinčių dėka dvaro 
rūmai buvo gražiai suremontuoti, o laukuo
se išdygo nauji seminarijos rūmai. Prelatas 
nepriklausė jokiai partijai, tačiau labai ge
rai pažino tautininkų vadovus, su jais 
bendradarbia-vo ir gaudavo iš jų paramos.

Tai labai nepatiko vyskupui M. Reidini, 
kuris atleido J. Laukaitį iš visų Vyskupi
jos pareigų ir iškėlė jį klebonauti į nedide
lį Dzūkijos miestelį- Seirijus. Čia gyVėtio 
gana daug žydų ir vokiečių, kuriuos anks
čiau buvo atsikvietęs miešfdlib ‘įkūrėjas 
Jurgis Radvila. Nuo pirmųjųčftėnų ‘JfLiiti- 
kaitis Seirijuose pradėjo tvarkyti švento
rių, gražiai jį aptvėrė. įtaisė naujus vargo
nus, nevengė fizinio darbo, gražiai ben
dravo su visais, dėstė tikybą amatų mo
kykloje, vėliau čia įkūrė Žiemos Žemės 
Ūkio Mokyklą. ni zuzzcb

Jis labai mėgo sportuoti, daug vaikš
čiodavo, bėgiodavo. Įšį savo pomėgį buvo 
įtraukęs daug vaikų. ' m i

1936 metais vyskupo A. Karoso pritari
mu prelatas buvo išrinktas į Lietuvos Seimą. 
Tuo laiku tautininkų ir krikščionių - de
mokratų santykiai buvo labai įtempti, o 
prelato tikslas Seime buvo juos švelninti. 
Tačiau matydamas, kad Bažnyčios ir vals
tybės santykių pagerinti jis negalės, visas 
jėgas skyrė darbui Švietimo komisijoje ir 
kultūros reikalams.

1940 m. birželio pabaigpje Vilkavišky
je įvyko kapitulos posėdis. Prelatas iki
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Mirtis Vladimiro kalėjime
Atkelta iš 6 psl.
ašarų susijaudinęs pasakojo apie tuometinę 
padėtį, kai į valdžios viršūnes veržiasi 
visokios padugnės. Jis prašė kunigus būti 
vieningus prieš okupantus.

Laimingai išvengęs pirmųjų trėmimų, 
jis liko per kartį sugriautuose Seirijuose. 
Išskyrus bažnyčią ir kleboniją, visas mies
telis buvo sudegęs. Čia tuoj pat įsikūrė 
Lietuvos laisvės kovotojų grupė “Geležinis 
vilkas” ir pradėjo organizuoti vietinę val
džią. Tuo metu vokiečiai pradėjo gaudyti ir 
bausti bolševikų aktyvistus, kurie prisi
dėjo prie lietuvių žudymų ir trėmimų į Si
birą. Seirijuose buvo suimta 12 komunis
tų. Jie buvo nuteisti sušaudyti. Vedant juos 
šaudyti, pas prelatą atbėgo kelios moterys 
prašydamos padėti. Jis, prisivijęs šią gru
pę, priėjo prie vokiečių pulkininko, gera 
vokiečių kalba paklausė, ar jie bus sušau
dyti. Vokiečiui tylint, jis paprašė ar kaip 
kunigui jam būtų galima išklausyti jų iš
pažinčių. Gavęs sutikimą, kreipėsi į pa
smerktuosius. Vienuolika iš jų atliko išpa
žintį, tarp jų du rusai, o vienas tik bjauriai 
koliojosi.

Vėliau Seirijuose du rusai iš vieno na
mo apšaudė žygiuojančius vokiečių ka
reivius. Tada vokiečiai surinko iš miestelio 
apie 300 vyrų ir juos išrikiavę jau rengėsi 
kas dešimtą sušaudyti. Atbėgę pas prelatą 
žmonės ir vėl prašėsi jo pagalbos, sakyda
mi kad lietuviai nekalti. Atbėgęs prelatas 
vokiečių karininkui paaiškino, iš kur buvo 
šaudoma. Vokiečių kareiviai tame name 
rado du pasislėpusius rusus, kurie ir ap
šaudė vokiečius. Karininkas, atsisukęs j 
suimtus lietuvius pasakė, kad už savo gy
vybes jie turi būti dėkingi šiam kunigui.

Karo metu klebonaudamas Seirijuose, 
jis sakydavo labai patriotiškus, nukreiptus 
prieš raudonąjį komunizmą pamokslus, 
kuo vėliau ir buvo apkaltintas.

Artėjant sovietams, jam buvo siūloma 
išvykti iš Lietuvos, tačiau jis kategoriškai 
atsisakė, sakydamas, kad ir vėliau Lietuvai 
bus reikalingi kunigai. Sovietinės okupaci
jos metu prelatas palaikė slaptus ryšius su 
apylinkėje veikusiais partizanais. 1947 
metais po kovos su rusais, sunkiai sužeistai 
partizanei “Neužmirštuolei” buvo atvežtas 
prelatas. Vėliau, atsidūręs jaunų partizanų 
būry, palaimino juos ir paėmė pundą po
grindžio spaudos.

Labai greitai pas prelatą buvo padaryta 
krata (matyt kas nors išdavė), paėmė rastus 
raštus, rankraščius ir dalį turto, o jis pats 
buvo Išvežtas j Aytaus kalėjimą, nežiūrint į 
tai, kad jis buvo 74 metų. Prelatui teko 
pakelti 13 kvotų ir 5 akistatas. Tardydavo 
dienomis ir naktimis net po 7 ar 9 valandas. 
Jį kaltino bendradarbiavimu su partiza
nais, prašė išduoti jų išpažinčių paslaptis, 
jų slapstymosi vietas ir t.t., bet į viską jis 
atsakydavo neigiamai Po tardymų Alytuje, 
prelatas buvo perkeltas ir tardomas Kaune. 

Čia taip pat kalėjo monsinjoras A. Svarins
kas (vėliau išvežtas į Sibirą), kuris apie 
prelatą rašė: ”Tarp taip suvargusių kame
roj buvusių žmonių išsiskyrė prel. J. 
Laukaitis, juodu kostiumu, kurio sagos 
buvo išpjaustytos, kelnes, kad nenusmuk
tų. nes diržas atimtas, susirišęs nosine, 
spinduliavo kažkokia vidine šviesa. Net 
ligoninės seselė, sužinojus, kad jis kuni
gas, atnešė jamvyno irkomunikantų, tai jie 
kurį laiką galėjo išklausyti šv. Mišias, nors 
ji rizikavo savo tarnyba bei laisve. Net ir 
sargybiniai j prelatą žiūrėdavo pagarbiai, 
kai sargybinis žydas Davidas, dalindamas 
“balandą” (skystą kalėjimo sriubą), jam 
paduodavo kelis dubenėlis, kuriais jis 
pasidalindavo su silpnesniais. O kai norė
davo sužinoti laiką, tai sargybiniai kitus 
išplūsdavo, bet tik prelatui pasakydavo. 
Jis buvo aistringas rūkorius ir kai gaudavo 
iš giminių siuntinį su rūbais ir tabaku (at
menu mama ir sesuo valandomis su do
vanėlėmis prižiūrėtojams, stovėdavo prie 
Kauno kalėjimo, kad galėtų paduoti pre
latui siuntinį), jis visus vaišindavo ir nieko 
iš kitų neimdavo, sakydamas: “Net ir iš 
Prezidento Smetonos neėmiau”.

Monsinjoras A. Svarinskas apie prel. J. 
Laukaitį sako, kad jis buvo šventas žmo
gus, nors gyvendamas žvėriškose sąlygose, 
pats būdamas nusilpęs, sugebėjo drąsinti 
kitus, kelti dvasią.

1947 metais spalio 2 dieną, po ypatingo 
pasitarimo prie TSRS bylos Nr. 10642, 
Laukaitis Juozas, sūnus Antano, buvo 
nuteistas išsiųsti bausmės atlikimui j Vladi
miro kalėjimą. Čia prelatas ėjo savo kan
čios kelius. Jis buvo kaip žvirbliukas, pasa
kojo ten buvę kaliniai. Net ir čia jis bandy
davo kalėjimo draugus atitraukti nuo 
rūsčios kasdienybės, mokydamas juos 
taisyklingai kalbėti lietuviškai ir prašy
davo nesikcikti rusiškai, o jei gali, lietu
viškai. Mano mama ir į šį kalėjimą, kiek 
buvo leista, siųsdavo siuntinėlius. Ir, štai, 
1952 m. rugpjūčio 15 dieną siuntinys grį
žo atgal su nurodyta šia mirties data. 
Paskutines jo gyvenimo akimirkas gaubia 
didelė paslaptis.

Pagerbiant prelatą J. Laukaitį Serijuo- 
se 1997 metais jo vardu buvo pavadinta ir 
pašventinta viena miestelio gatvė, o šven
toriuje iškilo simbolinis kapas - pamink
las prelatui Juozui Laukaičiui ir visiems 
nekaltai žuvusiems.

Baigiant priminsiu rašytojo Prano 
Antalkio, buvusio pogrindžio žurnalo 
“Katakombos” redaktoriaus žodžius: 
“Prelato Juozo Laukaičio vardą tenka 
įrašyti į martirologijos lapus vienoje iš 
žymiausių vietų. Laisvosios Lietuvos ir 
Bažnyčios istorijoje jo ir kitų vardai bus 
iškalti aukso raidėmis, prisimenant juos 
kaip savo krašto mylėtojus, Lietuvos ko
votojus ir tremtinius, gyvybes paaukoju
sius tam, kad ateities kartos galėtų gyventi 
laisvėje ir nepriklausomoje Lietuvoje”. □

In memoriam
A'frA Kazimieras Viktoras 

Bagdonas 
1919.02.06 - 2007.1123

Vis dažniau susirenkame palydėti į am
žiną kelionę gerą draugą ar pažįstamą 
tautietį. Ir taip kas metai mūsų būrelis ma
žėja. Šių metų lapkričio 23 dieną kapai pri
glaudė dar vieną mūsų iškilų tautietį Ka
zimierą Bagdoną. Jo nuopelnai Brisbanės 
lietuvių visuomenei neįkainuojami. Jo rū
pesčiu ir išmintingais patarimais, kartu su 
kun. P. Bačinsku buvo įsteigti Lietuvių 
Namai. Nupirktas žemės plotas kapinėse, 
kur jau palaidota dauglietuvių.

Kazimieras Bagdonas gimė I uūvijoje. Jo 
tėvas vertėsi jūrininkyste, o motina buvo 
mokytoja. Vos sulaukęs dvejų metų Ka
ziukas neteko tėvo. Motina, likusi našle, 
su penkiais vaikais grįžo j Lietuvą. Ka
zimieras, kaip ir tėvas, mylėjo jūrą, svajojo 
tapti laivo kapitonu. Baigęs gimnaziją įs
tojo į jūrininkų mokyklą (naval cadet). 
Būdamas pasišventęs skautas, 1933 metais 
dalyvavo Lietuvos Tautinėje stovykloje 
Palangoje, kur susitiko su skautų įkūrėju 
Lord Baden-Powell.

Prasidė jus karui Kazimieras turėjo pa
likti jūros mokyklą ir namiškius. Atsidūręs 
Vokietijoje, Mūnchcn stovykloje, įsijungė į 
lietuvišką veiklą, dainavo chore, rašė poezi
ją ir studijavo. Po kiek laiko sukūrė šeimą 
su Lily ir susilaukė pirmo sūnaus Edmundo. 
Į Australiją atvyko 1949 m. be šeimos. Dar
bams buvo paskirtas (Queensland kirsticuk- 
rinių nendrių. Apsistojęs Ingham miestely
je, išsikvietė žmoną su sūnumi. Nepapras
tai sunkus darbas ir blogos gyvenimo sąly
gos nepalaužė Kazimiero jaunatviškos dva
sios. Daina lydėjo jo darbo dienas. Jis grojo 
akordeonu, gražiai skambino gitara. Užbai
gęs darbo sutartį, įsidarbino cukraus apdir
bimo kompanijoje (CSR). Iki pat išėjimo į 
pensiją Igham miestelyje dirbo inžinieriumi.

Liūdna žinia
“M.P.” Redakcija gavo žinią, kad šių metų gntodžio 5 dieną Arizonoje (JAV) mirė 

buvęs sydnėjiškis dr. Elis Žilinskas.

Pardavimui
Pasididžiuokime savo kilme ir kartu padėkime 

gamtosaugai! Pasinaudokime parduodamais krepšiais 
pirkiniams: einant apsipirkti, vykstant j skautų stovyklą, 
sudėti sporto riibus, sudėti indus stovykloje, einant į 
biblioteką, einant į lietuvišką mokyklą, einant į šokių 
pratybas, įvynioti dovanas.

Y ra labai daug progų juos panaudoti kasdien.
Skaičius pardavimui ribotas. Užsisakykite šiandien!!
Krepšio kaina $5.00. Greitas pasiuntimas $11.00.
Krepšių spalvą galite pamatyti linklalapyje: www.adclaidelithuanians.com 
Skambinti Antanui (Tony) Pociui tek: 0408282 484 arba el.paštu: 
lanypo(ubigpond.net.au

Išėjęs į pensiją, Kazimieras jau su 
keturiais vaikais ir Lily persikėlė gyventi j 
Brisbane. Čia tuojau įsijungė j Brisbanės 
Apylinkės Valdybą. Keturiolika metų išbu
vo Valdybos pirmininku, sekretorium ir 
lietuviškų laikraščių korespondentu. Mylė
damas dainą, ilgus melus dainavo chore, 
prisidėjo prie lietuviškos radijo programos 
paruošimo. Kazimiero ir kun. P.Bačinsko 
pastangomis buvo įsigyti Lietuvių Namai 
ir kun. P.Bačinsko įkurta Kultūros Drau
gija. Jo rūpesčiu Draugija buvo inkorpo
ruota. Būdamas religingas, turėjo šiltus 
santykius su Vyskupija, o tai padėdavo 
bažnytiniuose reikaluose. Kun. P.Bačinskui 
susirgus, Kazimieras jį lankė, prižiūrėjo, rū
pinosi jo gerove. Retkarčiais iškviesdavo 
svečius kunigus aptarnauti tikinčiuosius.

1993 m. mirus mūsų kapelionui, Ka
zimieras suorganizavo iškilmingas laido
tuves St.Stephen Katedroje, kur dalyvavo 
trys vyskupai. Pries kelis metus Kazimie
ras lankėsi 1 .ietuvoje, kur aplankė Kaune 
gyvenančią dukrą Vijoletą ir gimines. La
bai mėgo žvejoti, turėjo įsigijęs didoką lai
vą vardu “Jūratė”. Sušlubavus sveikatai, 
gydėsi namuose prižiūrimas gyvenimo drau
gės Lily. Sirgdamas ir kentėdamas skaus
mus, buvo kantrus ir visiems malonus.

Kazimiero laidotuvės vyko St. John The 
Baptist bažnyčioje Enoggera. Vyriausias 
sūnūs Edmundas, duktė Bettina ir sūnus 
Mark skaitė maldas ir priminė tėvo nueitą 
gyvenimo kelią Lietuvoje ir Australijoje. 
E.Vicks vargonais pagrojo kelias lietu
viškas giesmes. Velionis palaidotas Pinaroo 
kapinėse.

Ilsėkis ramybėje, taunts lietuvi, puikus 
šeimos tėve,taip ir nebegrįžęs prie Balti
jos kranto. R.PIatkauskienė

Lithuanian Classes in 2008
Are 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 I November enrolment period will be able 
to enrol during the first few weeks in February 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 from 9.00 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.cdu.au

Aukos “Mūsų Pastogei”
G. Pasiczynskyj SA $ 35.00 R. Smilgevičius QLD $ 5.00
J. Zinkus NSW $ 10.00 I. O’Dwyer VIC $ 20.00
J. Mickienė NSW $ 20.00 D. Gordon SA $ 35.00
E. Šilas VIC $ 15.00 J. Petraitis TAS $ 35.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 L. Pukys NSW $ 15.00
J. Povilėnas NSW $ 35.00 S. Bernotas NSW $ 5.00
A. Vaitiekūnas VIC $ 20.00 V. Pošiūnas VIC $ 35.00
E. Margan- Z. Augaitis VIC $ 35.00
Marganavičius VIC $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
O. ir P. Kapočiai NSW $ 15.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio 25 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc.
Kalėdaičius (plotkeles) galite nusipirkti pas Danutę Ankicnę, tek: (02) 98712524.
Pamaldų tvarkaraštį galite rasti ir kompiuteryje, atidarius SLIC “Calendar”.

Parapijos Komitetas
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Prieškalėdinis turgelis
Kaip ir kitais metais, Melbourno Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 

16 dienų, 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 paruoštų vietų prekystaliui; pirkėjams - atsiminti datų ir atsinešti 
krepšelius.

Lauksime skambučių. Melbourno 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 Tatty Pocius - 0408 282 484

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

DAHHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto,

Kviečiame į naujų restoranų Klube-MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvienų savaitės dienų.
Restoranas dirba kiekvienų dienų:

pietūs 11.30 vai. ryto - 330 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p.-930 vai. p.p.

Šeštadieniais - gruodžio 15 ir 22 dienomis - Karaoke

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

“KUOŪ5” at Matt’s On Meredith - Club “Dainava”
Traditional Lithuanian Christmas Eve Menu and Decorations.
Date: 24th December 2007. Time: 6.30 pm. Price: $25 per person.
Bookings close 18111 December 2007.
pu 11 payment required by 18th December 2007.
Call Greta at Club “Dainava” on 9708 1414.

14aujuc Wletu< l?alius
Išlydėkime senus, sulaukime Naujus Metus ir iškilmingai 

atšvęskime 57-tos Sporto Šventės pabaigą
Pirmadienį, gruodžio 31 (2007), 7.30 vai. vakare

Adelaidės Liet. Namuose, 6 - 8 Eastry St., Norwood
Orkestras, vakarienė - lietuviškas užkandžių stalas, 

arbata, kava ir pyragai.
Kaina: $60 - suaugusiems,

$40 - jaunuoliams iki 18 metų
Stalus užsisakyti, bilietus įsigyti ir sumokėti iki 2007 

gruodžio 27 d.
Skambinti: Antanas (Taity) Pocius, tel.: 08 8299 9529 arba 0408 282 484 

el.paštas: 1anypo@bigpond.nel.au
Aldona Bagušauskas, tel.: 088337 3621 arba 0403 000 636

el.paštas: aldona@aapt.net.au

kalėdinė
Dale: Saturday, December 22nd, 2007.

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

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

Christmas Day December 25th 2007 - Closed 
Boxing Day December 26th 2007 - Closed 
New Year’s Day January 1st 2008 - Closed

Regular trading al Club Dainava on New Year’s Eve
- December 31st 2007
Special New Year’s Eve Menu at Matt’s On Meredith: 

$80 Seafood Degustation - Bookings Only

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

7 AO/ geriau
■U /O už terminuotus indėlius negu

7.0%-12m6n.; 6.3%-6mėn.; 6.0%-3mėn. bankas!

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 19 dienų, kad skaity tojai šventinį 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 14 dienos! MP Redakcija

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

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

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: mnv.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skclbimij 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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