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Klaipėdos paveikslų galerijoje - egzotiško meno paroda
Gegužės 18 d. Klaipėdos paveikslų gale

rijoje atidaryta sydnėjiškės dr. Genovaitės 
Kazokienės dovanotų egzotiškų Australijos ir 
Okeanijos tautų meno dirbinių paroda. Štai 
kas apie šią parodą rašoma laikraštyje “Klai
pėda” (2002.05.29):

“Nepaprastu įvykiu mūsų meno padan
gėje tapo Lietuvos dailės muziejaus Klaipė
dos paveikslų galerijoje atidaryta, didžiulio 
klaipėdiečių dėmesio susilaukusi egzotiška 
paroda “Australijos ir Okeanijos tautų menas. 
Dievybės ir apeigų atributai Parodai skirtos 
trys salės. Ekspozicija parengta per tris mė
nesius ir visuomenei pristatyta gegužės 18-ąją, 
tarptautinę Muziejų dieną, — kaip ryškiausia 
muziejinė iniciatyva Lietuvoje.

Tai Australijos visuomenės ir kultūros vei
kėjos, ištikimiausios Lietuvos dailės muzie
jaus mecenatės dr. Genovaitės Kazokienės 
Lietuvai padovanota ypatinga ir didžiulė 
retenybių kolekcija.

Daugiau nei 30 metų dr. Genovaitė Kazo- 
kienė Naujojoje Gvinėjoje, Naujojoje Zelan
dijoje, Okeanijos salose, Australijoje rinko,
kaupė ten gyvenančių tautų meno kūrinius. Dažnai tos ekspedicijos būdavo gana pavojingos.

Puikus primityviojo meno rinkinys yra didžioji menų mecenatės dovana Lietuvai, o mums - atviras langas į neregėtą tolimą, ypatingą, nuo akmens 
amžiaus nedaug tepakilusį Australijos ir Okeanijos senųjų gyventojų pasaulį, jų tikėjimą ir kūrybą. Tokio egzotiško meno rinkinio neturi nė viena 
mūsų kaimyninė šalis. Taigi šia paroda ne tik pristatoma visuomenei unikali meno kolekcija, nežinomų pasaulio kultūrų menas, bet ir išplečiama 
Klaipėdos, kaip jūrų miesto, atspindinčio pasaulio įvairovę, kultūrinės pasiūlos laukas. ’’Nuotraukoje (kairėje) - oratoriaus suolas iš N. Gvinėjos.

R^isgyL Lietuvos įvykių apžvalga Klaipėda pasitiko750 metų jubiliejų
Lietuva ir Lenkija Europos Sąjungos 

dėmesio centre
Paskutiniu metu Lietuva sėkmingai vedė 

derybas su Europos Sąjunga (ES) ir pasivijo 
kitas šalis, kurios į ES buvo pakviestos 
anksčiau. Lietuvai liko derybų pabaiga - 
suderinti savo žemės ūkio reikalus su ES 
reikalavimais. Tiesa, tai sudėtingos derybos, 
ypač kada nesutarimų esama pačioje Lie
tuvoje. Tačiau iki šių metų pabaigos Lietuva 
yra nusistačiusi derybas su ES pabaigti. To
kiu būdu jau 2004 metais Lietuva su kaimy
ninėmis Baltijos valstybėmis ir kitomis 
ekonomiškai pažangiomis šalimis, galės 
įsijungti į ES. Tokia derybų sparta Vikarai 
džiaugiasi ir jau laiko jas neoficialiomis ES 
narėmis. Visai kitos nuomonės buvo ir yra 
Rusijos vadovai. Jiems ypač užkliūva Lie
tuva ir Lenkija. Okupuotas Karaliaučiaus 
(Kaliningrad) kraštas atsidurs Europos Są
jungos viduryje - jis taps enklava. Jos žmo
nės, norintys keliauti per ES teritoriją, tai yra 
Lietuvą ar Lenkiją, turės paklusti ES teisės 
reikalavimams. Vienas šių reikalavimų, tai 
privalomas vizų režimas. Šiuo metu Europos 
Sąjunga labai susirūpinusi nelegalių imi
grantų antplūdžiu, tad nutarta sustiprinti 
išorinių sienų kontrolę. Visos ES narės su 
tuo sutiko.

Liepos 19-20 dienoims Prancūzijos prezi
dentas Jacques Chirac lankėsi Rusijoje, kur 
Juodosios Jūros pakrantėje. Soči, susitiko su 
Rusijos prezidentu Vladimir Putin. Susitikime 
VPutin iškėlė Rusijai nepriimtiną ES vizų 
režimą, Lietuvai ir Lenkijai tapus narėmis. 
J.Chirac su tuo sutikęs pareiškė: “Puikiai su
prantu ES poziciją ir tas technines proble
mas, su kuriomis teks susidurti, tačiau ga
lima rasti būdų, kaip išspręsti bet kokį tech
ninį klausimą. ”

J.Chirac pasidarė Rusijos užtarėju toli
mesnėse Rusijos ir ES derybose. To pasėkoje 
Rusijos pareigūnai pažėrė griežtų pareiškimų 
dėl Kaliningrado. Gynybos ministras Seigej 
Ivanov savo vizito metu Suomijoje pareiškė, 
jog Maskvai visiškai nepriimtinas ES vizų 
reikalavimas. Derybose su Suomijos prezi
dente Taija Halonen ir kitais ministrais ši 
tema buvo nuolat akcentuojama. S.Ivanov 
pareiškė, kad Rusija tęs pasitarimus su kito
mis Europos valstybėmis, pirmiausia su 
Lietuva.

Liepos 22 d. Maskvoje reziduojantis 
Europos komisijos (EK) atstovas Richard 
Wright pareiškė, kad Europos Sąjungos šalių 
vadovai Europos Komisijai pavedė iš naujo 
apsvarstyti Kaliningarado klausimą ir pa
rengti pranešimą: “Dėl galimybių lanksčiai 
išspręsti žmonių tranzito problemą. ”

Lietuvos ir Lenkijos vadovams ir poli
tikams J.Chirac pereiškimas buvo nepriim
tinas. o kad tai galėjo padaryti vienas iš Šen
geno valstybių signatarų, būtent Prancūzi
jos prezidentas - neįtikėtina.

Lietuvos užs. reikalų sekretorius Evaldas 
Ignatavičius J.Chirac pareiškimo nesureikš
mino: Kaliningrado srities klausimai bus 
sprendžiami ne pavienių šalių vadovų pa
reiškimais, bet prasidedančiomis ES ir Rusi
jos derybomis. Lietuva jau baigė derybas su 
ES vizų politikos srityje ir įsipareigojo 
vadovautis ES normomis. Šiais įsipareigoji
mais Lietuva įsijungs į Šengeno erdvę, kurio
je panaikintos visos vidaus sienos. Sulig 
Šengeno sutarties reikalavimais, kitų metų 
sausį Lietuva jau panaikins vizų lengvatas 
per šalį važiuojančių Rusijos traukinių 
keleiviams, o nuo 2003 m. liepos 1 d. vizų 
reikės ir Kaliningrado srities gyventojams,
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Keturias paras (rugpjūčio M dienomis) 
Klaipėda kunkuliavo bekraštėje linksmybių 
jūroje. Tradiciškai Jūros šventės pradžia 
skelbiama ant Biržos tilto. Danės upe pra
plaukę senoviniai burlaiviai su kryžiuočių 
riteriais Klaipėdą nukėlė į praeitį, kuriai 
šventiniuose renginiuose skirta nemažai 
vietos. Vienu pagrindinių šventės akcentų 
ant Biržos tilto tapo erdvinė, veidrodinė 
kompozicija, virš kurios pakabintas pirma
sis Klaipėdos antspaudas. Turgaus ir Tilto 
gatvių sankryžoje buvo pastaty tas “Nusidė
jėlio narvas”. Ironiškas objektas padalytas 
į nusidėjėlių ir teisuolių skyrius.

Pagrindinė Herkaus Manto gatvė šį 
kartą tapo Pasaulio tautų virtuvių prospek
tu. Lietuvoje veikiantys pasaulio virtuves 
pristatantys restoranai įrengė savotišką 
palapinių miestelį, iš kurių sklido įvairiausi 
kvapai. Cepelinai lietuviškoje palapinėje 
praeivių negundė, tačiau gruziniškai char- 
čio atsispirti buvo nelengva. Čia pat gruzino 
kepamų šašlykų kvapas konkuravo su šalia 
esančios japonų virtuvės patiekalais “Futo- 
maki” ir“Kunomaki”. O meksikiečių ruošia
mi čili kvietė aštraus skonio mėgėjus. Vis 
dėlto didžiausia degustatorių koncentracija 
pastebėta vokiečių stovykloje. Viliojo ne tik 
Tiuringijos dešrelės lietuviška kaina, bet ir 
populiariosios vokiečių dainos, gyvai atlie
kamos dviejų pilvotų šventės dalyvių.

Šalia gausybės festivalių bei koncertų 
dar vienu šventės akcentu tapo roko opera 
“Jūratė ir Kastytis”. Modernaus šokio, švie
sos efektų, pirotechnikos kupina opera pra
tęsė visiems gerai žinomą legendą. Šios 
roko operos siužetas prasideda kaip tik ten. 
kur ir baigiasi legenda - Kastytis klūpi ant 
jūros kranto, apraudodamas Perkūno nu
trenktą mylimąją. Legendos atkūrimas bai
gėsi “happyendu” - Jūratės ir Kastyčio ves

tuvėmis bei sumanymu sudaužytus gintaro 
rūmus atstatyti krante. Spėta, jog tai ir buvo 
Klaipėdos miesto pradžia.

Teatro aikštė Jūros šventės metu visada 
tampa įvairaus žanro muzikos meka. Šįmet 
ją užvaldė įvairių tautų folkloriniai ansamb
liai. Kapelų varžytuvės “Čirškink smuiką, 
birbink vamzdį” traukė vyresniojo amžiaus 
žmones.

Jūros šventės festivalių gausą šįmet dar 
papildė tarptautinis gatvės teatrų festivalis 
"Šermukšnis”. Klaipėdos gatvėse knibždėjo 
įvairiausių persirengėlių. pajacų, kurie dar 
neužpildytas miesto erdves pavertė teatrų 
turgumi. Žioplinėjant atokesnėse gatvelėse 
nesunku buvo patekti į artistų paspęstus 
spąstus, iš kurių buvo galima išsivaduoti 
nebent gerai vaidinant.

Viduramžių kiemelyje atmosferą kūrė 
Lietuvos kino studijos atributika. Spoksant 
į ugnies pūtiką buvo galima čia pat paska
nauti kepamo ėriuko. Viduramžiškos riterių 
kovos rengtos Klaipėdos piliavietėje.

Klasikinės muzikos išsiilgę Jūros šven
tės dalyviai, kaip ir kasmet, kulniavo į Jono 
kalnelį. Anksčiau buvę gy nybiniai įtvirtini
mai puikiai tiko klausytis R. Štrauso simfo
ninės poemos “Don Žuanas”, kurią atliko 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Didžiausias ir moderniausias renginys, 
alegoriškai atspindintis uostamiesčio praei
tį. dabartį ir ateities viziją, buvo pavadintas 
“Klaipėdiečiai Klaipėdai”. Jungtinės apie 
150 įvairių muzikos, šokio, estrados atlikėjų 
pajėgos pateikė įvairiausiam žiūrovų sko
niui galėjusį įtikti koncertą.

Jubiliejui skirtas neįtikėtino grožio šven
tinis fejerverkas, truko 750 sekundžių. Per 
keturias šventės dienas surengta daugiau nei 

1130 renginių, kurie truko per 600 valandų.
Marius Jokūbaitis, “K.d.”

1



Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Rugpjūčio 1 d. JAV Senato užsienio 
reikalų komisija pradėjo viešai svarstyti 
puolamojo karo prieš Iraką tikslingumą. 
Keliamas klausimas, ar bus galima sėk
mingai pašalinti Saddam Hussein vyriau
sybę ir užkirsti kelią prieš JAV nukreiptiems 
teroro veiksmams. JAV karšto apsaugos 
sekretoriaus Donald Rumsfeld tvirtinimu. 
Irakas turi kilnojamas motorizuotas biolo
ginio karo laboratorijas, kurių negalima 
sunaikinti puolimais iš oro, reikėtų užimti 
kraštą. Irakas taip pat kaupiąs medžiagas 
branduolinių ginklų gamybai.
♦ Liepos 30 d. Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac ir Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroder pareiškė, kad jų valsty
bės remtų JAV puolimą prieš Iraką tik tuo 
atveju, jei JAV gautų Jungtinių Tautų įga
liojimus puolimo karui.

Australijos min. pirmininkas John Ho
ward. grįžęs iš JAV. oficialiai pareiškė, kad 
yra daugiau galimybių, kad kils karas su 
Iraku, negu kad jo bus išvengta, ir kad karo 
atveju JAV kreiptųsi į Australiją paramos.
♦ Rugpjūčio 2 d. Irako prezidentas Sa
ddam Hussein pakvietė vyriausią Jungtinių 
Tautų ginklų inspektorių į Bagdadą ‘"tech
niškiems pasitarimams”, gal dėl 1998 gruo
džio mėn. nutrauktų masinio naikinimo 
ginklų tikrinimo atnaujinimui. JAV vyriau
sybė bei viešoji opinija šį kvietimą laiko tik 
diplomatiniu manevru, nes ir prieš 1998 m. 
Irakas neleisdavo ginklų inspektoriams 
laisvai pasirinkti, kur ir kada inspektuoti.
♦ Tebesitęsia nuolatiniai kruvini inci
dentai Izraelio - palestiniečių konflikte, 
žūstant fiek žydams, tiek palestiniečiams.

Liepos 28 d. grupė žydų naujakurių pra
vedė pogromą Hebrone, arabų rajone, po 
Izraelio kariškio, žuvusio kovoje su pales
tiniečiais, laidotuvių. Naujakuriai mėtėsi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

vykstantiems per Lietuvą ir į ją automibiliais.
Lenkijos min. pirm. Leszek Miller J.Chi- 

rac pareiškimą pavadino “propagandiniu”, 
neturėsiantį jokių pasekmių. Kiti politikai 
išreiškė pasipiktinimą ir nusistebėjimą tokiu 
J.Chirac elgesiu. Varšuva neatsisakys savo 
plano ir nuo kitų metų liepos įves vizas Rusi
jos piliečiams. Vizų sistema būsianti lanksti 
ir liberali.

Europos Komisijos užsienio reikalų komi
saras Chris Patten pasiūlė ministrams laikytis 
Europos Sąjungos valstybių birželį Sevilijoje 
sutarto požiūrio, kuriam pritarė ir pats J. 
Chirac. Sevilijoje buvo nustatyta, jog Lenki
jai ir Lietuvai įstojus į ES, turės būti įvestas 
vizų režimas Rusijos piliečiams pagal Šen
geno sutartyje numatytas sąlygas.

Dabartinės ES pirmininkės Danijos 
atstovybėje Briuselyje, liepos 14 d. prasidėjo 
Rusijos ir ES pasitarimai dėl kaliningradiečių 
kelionių problemų, Lietuvai ir Lenkijai įstojus 
į Europos Sąjungą. Greitu laiku paaiškės, ar 
ES laiky sis vienybės, ar bus nusileista Rusi
jos užgaidoms.

Plačiai manoma, kad Rusija agresyviai 
reikalauja bevizio režimo savo piliečiams, nes 
Ujo, kad visiškai nuskurdusi milijono žmonių 
sritis taps izoliuota ir pamažu gali visiškai 
atsiskirti nuo Rusijos. Todėl Rusija paskuti
niu laiku reikalavo iš Lietuvos ir Lenkijos 
“koridorių”, kuriuos kontroliuotų pati Rusija.

Reikia nepamiršti, kad regionas yra Ru
sijos toliausiai į vakarus - į Europos centrą 
atkišta karinė bazė. Ji kontroliuojama kariš
kių. Ne veltui europiečių politiniai apžvalgi-. 
ninkai kalba, kad “tų bjaurybių mums nerei-. 
kia”. Tačiau europiečiai nesibijo padėti, kad 
būtų pakeltas Karaliaučiaus žmonių pragyve
nimo standartas. ir kad jie gilėtų arčiau ben
dradarbiauti šd Europi l 'kad kraštė&šum- “
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akmenimis, daužė langus, naikino arabų 
turtą įsiveržę į gyvenamus namus, užmušė 
vieną palestinietę mergaitę, sužeidė keletą 
pogromą malšinusių policininkų.
♦ Liepos 31 d. palestiniečių Hamas orga
nizacija susprogdino bombą paslėptą Jeru
zalės Hebrajų universiteto tarptautinio 
studentų centro valgykloje. Užmušti 7 stu
dentai. jų tarpe 5 iš JAV, sužeisti kiti 80 
studentų. Hamas organizacija skelbia, kad 
tai kerštas už Izraelio kariuomenės veiks
mus Gazos ruože, užmušant Hamas karinį 
lyderį ir daug civilių.

Rugpjūčio 4 d. savižudys Hamas narys 
susisprogdino Izraelio autobuse, važiavu
siame iš Haifos į Safed. Žuvo 10 keleivių, 
virš 25 sužeista.

Izraelis reguoja į užpuolimus apsupda
mas Vakarų Kranto miestus ir sugriaudamas 
teroristų savižudžių ar jų giminių gyvena
mus namus.
♦ Pasibaigė ilgai trukę Papua Naujosios 
Gvinėjos parlamento rinkimai, pareikalavę 
virš 30 gyvybių. Ekonominių reformų šali
ninkas, ligšiolinis PNG ministras pirmi
ninkas Mekere Morauta, atsistatydino iš 
pareigų rugpjūčio 4 d., nepajėgdamas suda
ryti naujos koalicijos. Rugpjūčio 5 d. parla
mentas ministru pirmininku išsirinko Sir 
Michael Somare, buvusį pirmuoju min. pir
mininku. jai gavus nepriklausomybę.
♦ Liepos 31 d. nepasisekė Pietų Korėjos 
prezidento Kim Dae-jung bandymas 
paskirti moterį, universiteto kanclerę dr. 
Chang Sang, ministre pirmininke. Parla
mentas atmetė jo pasiūlymą 144-100 balsų 
santykiu.
Šiaurės Korėja atsiprašė Pietų Korėjos už 

karo laivų susidūrimą birželio mėnesį, 
pareikalavusį aukų iš abiejų pusių. Atstaty
ti diplomatiniai santykiai. □ 

tas gilia Europos istorija, grįžtų į Europą. ”
Rusijos gynybos ministras 

Lietuvoje
Liepos 28 d. Rusijos gynybos ministras 

Sergej Ivanov, atskridęs į okupuoto Kara
liaučiaus - Kaliningrado srities Baltijsk (buv. 
vokiečių Piliau) karo bazę, pareiškė: “Kad ir 
kaip klostytųsi situacija, kaliningradiečiai 
neatsidurs blokados žiede. ” Gynybos minis
tras taip pat pabrėžė, jog “imsis visų žygių ”, 
kad artimiausiu laiku būtų atidaryta keltų 
linija Baltijsk-Sankt Peterburg

Viešnagės metu S.Ivanov numatė aptarti 
kovinės parengties problemas, aplankyti 
Baltijos laivyno štabą, aptarti su srities 
gubernatoriumi Vladimir Jegorov (buvęs 
Baltijos laivyno vadas) kariškių ir jų šeimų 
buitinius reikalus.

Lankydamas karo laivyno bazę ministras 
pareiškė: “Baltijos laivynas kaip turėjo, taip 
ir turės svarbią karinę reikšmę regione. Lai
vynas leidžia kontroliuoti Baltijos jūrą, da
ryti poveikį čia vykstantiems kariniams 
politiniams procesams... ”

Neoficialiomis žiniomis, Rusija šiame 
regione turi 100 laivų, 850 tankų, 180 lėktuvų 
ir sraigtasparnių, 550 raketų paleidimo įtaisų, 
350 pabūklų ir 23 000 kareivių.

Pabuvojęs vos 24 valandas Kaliningrade, 
Rusijos gynybos ministras kitą rytą, t.y. liepos 
29 d. išvyko net trijų dienų vizitui į Lietuvą.

Prieš išvykdamas ministras prasitarė, kad 
pasenusį toksinį raketinį kurą reikia išvežti, 
o tai galima tik traukiniu ir būtent per Lietuvą. 
Duota suprasti, kad tuo tikslu jis vykstąs tar
tis su Lietuvos pareigūnais. Keista, kad 
prireikė net trijų dienų.

Su negausia palyda ministras Sergej Iva
nov Kuršių Neringa automobiliu atvyko prie 

.Lietuvos sienoj, kur jis persėdo į Lietuvos 
'Kf aš to’ apsaugds minisferijc^autėfotobilį. jjį 
-pasitiko Krašto apsaugos ministras Linas

Lietuvos mokykloms atnaujinti -100 min. litų
Vilnius, liepos 29 d. (ELTA). Pasaulio 

Bankas skolina Lietuvai 29 min. eurų (apie 
100 milijonų litų) pertvarkyti ir atnaujinti 
švietimo įstaigas. Paskolos sutartį Vilniuje 
pasirašė finansų ministrė Dalia Grybaus
kaitė ir kadenciją baigiantis Pasaulio Banko 
direktorius Baltijos šalims bei Lenkijai 
Michael F. Carter.

Iš viso Mokyklų tobulinimo programos 
sąmata siekia 180 milijonų litų. Be Pasaulio 
Banko paskolos, jai bus panaudoti ir valsty
bės bei savivaldybių biudžetų asignavimai.

Moky klų tobulinimo programa bus įgy
vendinama per 3.5 metų (2002-2005 m.). 
Per šį laikotarpį bus atnaujintos 62 mokyk
los. po vieną kiekvienoje savivaldybėje.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos 
valstybės sekretoriaus Dainiaus Numgau- 
džio, rengiant programą atlikti svarbūs 
darbai - energetinis Lietuvos mokyklų au
ditas, analizuojamos silpniausios švietimo

Populiariausios Lietuvos moterys
ELTA. Liepos 20 d. baigėsi “Visuotinių 

moterų rinkimų 2002”. balsavimas, išrinktos 
trylikos nominacijų nugalėtojos - politikės, 
verslininkės, žurnalistės, menininkės, pra
mogų verslo atstovės.

Metų moters titulą pelnė Kristina But- 
rimienė-Brazauskienė (3013 balsų), šįmet 
ištekėjusi už Premjero Algirdo Brazausko 
ir populiarumu aplenkusi Lietuvos televi
zijos direktorę Ritą Miliutę (2203 balsai).

Labiausiai Lietuvoje nusipelniusia mo
terimi pripažinta ponia Alma Adamkienė 
(3733 balsai), organizuojanti labdaros akci
jas vaikams ir savo nuopelnais rinkėjų akyse 
nurungusi politikę Kazimierą Prunskienę 
(2285 balsai).

Moters, labiausiai užsienyje garsinančios 
Lietuvą titulą rinkėjai suteikė operos solis
tei Violetai Urmanavičiūtei-Urmanai (3188 
balsai) už pasaulinio garso koncertus ir pri
pažinimą. Antroje vietoje liko dviratininkė 
Diana Žiliūtė (2795 balsai).

Labiausiai verta Lietuvos prezidentės 
posto, rinkėjų nuomone, yra Seimo narė 
Kazimiera Prunskienė (3216 balsų).

Stilingiausia Lietuvos moterimi pripa-

Linkevičius. Sustoję ir atsigaivinę Nidoje, abi 
delegacijos išvyko į Palangą.

Po susitikimo su Linu Linkevičiumi, Ru
sijos gynybos ministras pareiškė, kad Rusija 
nenorėtų papildomų sunkumų savo kariniam 
tranzitui per Lietuvos teritoriją į Kaliningrado 
sritį ir išjos. L.Linkevičius tvirtino, kad Lie
tuva irgi nenorėtų tokius sunkumus didinti, 
bet: “Mes suinteresuoti, kad karinis tranzi
tas būtų vykdomas pagal taisykles, ir mes 
norime šioje vietoje sutarimo. ”

Jau pirmą darbo dieną ministrams pavyko 
susitarti, kad artimiausiu laiku būtų sudaryta 
ekspertų darbo grupės, kurios suderins Kali
ningrade sukaupto panaudoto toksinio rake
tinio kuro pervežimą per Lietuvos teritoriją.

Šiuo metu karinis transportas per Lietu
vos teritoriją vyksta pagal Lietuvos nustaty
tas pavojingų krovinių vežimo per šalies 
teritoriją taisykles. Abiems šalims pasikeitus 
notomis, taisyklės vėl pratęsiamos metams.

Rusijos gynybos ministras atvežė ir 
“naujieną”, kad Rusija artimiausiu metu 
pradės naftos gręžimo darbus Baltijos jūroje 
netoli Lietuvos sienos.

Klaipėdos miesto 750 metų 
minėjimas

Rugpjūčio 1-mądienąprasidėjo Klaipėdos 
miesto 750 metų įkūrimo sukakties minė
jimas, užtrukęs keturias dienas. Pirmos die
nos renginių programoje išvardyti net 22 
renginiai, vykstantys skirtingu metu ir 
skirtingose miesto vietose. Antros dienos 
renginių programoje net 28 renginiai, prasi- 

I dedantys nuo .8 vąl. ryto ilqi 20 ar 23 vai. 
j vakaro ir nusitęsiantys iki paryčių. Aplankyti 

visus renginius vargu ar bus įmanomą nors 

sistemos grandys, keliama programoje 
dirbsiančių žmonių kvalifikacija ir t.t. 
“Džiaugiamės, kad savivaldybės energin
gai įsitraukė į programos rengimą ir ti
kimės, kad sutelktai veikdami programą 
įgyvendinsime ", - sakė D.Numgaudis, daly
vavęs sutarties pasirašymo ceremonijoje.

Švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo ir 
jų atnaujinimo programa yra skirta pagrin
dinėms mokykloms atnaujinti, pagerinti 
mokymosi aplinką, sudaryti palankias 
pedagogines, vadybos bei socialines sąlygas.

Paskolos palūkanos sudarys LIBOR + 
0.55%. Ji turės būti grąžinta per 17 metų, 
atidedant jos mokėjimo termino pradžią 
penkeriems metams.

Nuo tada, kai Lietuva tapo Pasaulio 
Banko nare 1992 m., ši tarptautinė finansų 
institucija Lietuvai jau yra suteikusi 490.8 
milijono JAV dolerių paskolų 19 projektų 
finansuoti. □ 

žinta Prezidento žmona Alama Adamkienė 
(3648 balsai), savo aprangos stiliumi ir ma
nieromis pelniusi daugiau rinkėjų simpatijų 
negu verslininkė Elena Leontjeva ir aktorė 
Vaiva Mainelytė.

Balsingiausia moterimi, kaip ir dera, 
tapo operos dainininkė Violeta Urmanavi- 
čiūtė-Urmana (3383 balsai).

Seksualiausios moters titulą be konku
rencijos pelnė laidos “Be tabu” vedėja Ra
munė Pečiulienė (3251 balsas).

Nepralenkiama Žymiausių televizijos 
moterų nominacijoje tapo aktorė Kristina 
Kazlauskaitė (3820 balsų), pelniusi ir 
Netikėčiausios moters titulą už laidos 
“Dviračio žynios” personažes (3985 balsai. 
Žymiausia radijo moterimi be konkuren
cijos tapo M-l radijo stoties “balsas” Livija 
Gradauskienė (4099 balsai).

Labiausiai visuomenės “normų” nepai
sančios moters vardą pelnė aktorė Nijolė 
Oželytė (3817 balsų) “už darymą ir sakymą 
kas šauna į galvą”, gerokai aplenkusi Zitą 
iš Mažeikių (akt. Kristina Kazlauskaitė), 
demonstruojančią “protingumą, kuris ne
pridera moteriai □ 

kai kurie iš jų ir pasikartoja. Kai kurie rengi
niai mokami ar su pakvietimais.

Svečią suplaukusių į Klaipėdą labai 
daug Stebėtinai daug iš užsienio. Viešbučiai 
pilni net 100 kilometrų atstumu. Daug svečių 
sutalpina Palanga ir Neringa.

Prezidento Valdo Adamkaus kvietimą 
antros dienos pietų metu keturi prezidentai 
Teatro aukštėje sveikino Klaipėdą ir jos 
žmones: Estijos prez. Arnold Riiiitel, Latvijos 
prez. Vaira Vike-Freiberga. Lenkijos prez. 
Aleksander Kwasniewski ir Lietuvos prez. 
\hldas Adamkus. Ta proga Palangoje prezi
dentai turėjo pasitarimus. Į Klaipėdos jubi
liejų taip pat atvyko Kaliningrado ir Sankt 
Peterburgo gubernatoriai, kurie susitiko su 
Lietuvos Prezidentu. Buvo ir daug kitų gar
bingų svečių iš užsienio.

Dieną prieš renginių pradžią į Klaipėdą 
rinkosi Europos šalių istorikai, tiriantys 
Vokiečių ordino istorinę eigą. Konferencijos 
šeimininkai profesoriai N.Nikžentaitis ir 
VZulkus bei jų kolega iš Vokietijos dr. U. 
Arnold teigją jog Klaipėdos įkūrimo ir miesto 
istorijos faktai priklauso bendram Europos 
kultūros kontekstui. Dr. U. Arnold sakė, jog 
vokiečių istorikai jau seniai laikėsi nuomo
nės, kad ordino istoriją ir reikšmę galima tirti 
tik suvienijus įvairių šalių mokslininkų 
pastangas. Prof. ANikžentaitis konferencijos 
dėmesį nukreipė į Klaipėdos istorijos paslap
tingiausią laikotarpį: XIU - XVI amžius, nes 
jiems stinga dokumentacijos. Konferencija 
"Klaipėdos miesto istorijos XIII - XVI a. 

problemos ” tęsėsi dvi dienas. •
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Studentų iš Lietuvos yra ir Australijoje
Rita Baltušytė

Australijoje studijuojantys užsieniečiai 
turi pasirodyti ne mažiau kaip 80% paskai
tų. Jei ne - jų pavardės siunčiamos į Imig
racijos ministeriją. Ten jos patenka į vizų 
režimo pažeidimų skyrių, ir netrukus - 
sudie, Australija.

Šiomis dienomis paskelbta, jog per 
praėjusius finansinius metus Australiją ne 
savo noru turėjo palikti net 6 286 užsie
niečiai, čia atvykę tariamai ar tikrai moky
tis anglų kalbos. Jie arba lankė mažiau nei 
80% paskaitų, arba dirbo daugiau kaip 20 
valandų per savaitę (tiek yra leidžiama).

Nelegalios imigracijos ir fiktyvių studi
jų ryšį tyrė ir Australijos Senatas. Padėtį 
apibūdino “The Sydney Morning Herald”.

Neseniai iš Australijos buvo išsiųsti ir 
du jauni lietuviai. Atvykę į šalį su studentų 
vizomis, tačiau iš tikrųjų norėdami užsi
dirbti, jie netrukus pasiprašė politinio 
prieglobsčio.Tai padaryti lietuvaičiams 
patarė vienas iš daugelio savo paslaugas 
užsieniečiams visai nepigiai siūlančių va
dinamųjų imigracijos konsultantų. Poli
tinio prieglobsčio prašymas daugeliui lie
tuvių atrodo gera priemonė pratęsti buvi
mo Australijoje laiką, užsidirbti, tegul ir 
nelegaliai. Tačiau ne vieno sunkiai uždirbti 
doleriai patenka į jų patarėjų kišenę.

Į imigracijos pareigūnų akiratį jau
nuoliai pateko kažkieno paskųsti. Įskun
dimas yra beveik vienintelė priemonė 
imigracijos pareigūnams susekti, ar stu
dentas tikrai dirba daugiau nei galima.

Kiek anksčiau imigracijos įstaigai bu
vo įskųstas lietuvis, Sydnėjuje rimtai stu
dijavęs grafikos dizainą ir dirbęs slaugu 
daugiau nei 20 valandų per savaitę. Tačiau 
jis buvo stropus studentas, tad turėjo tik 
sumažinti darbo krūvį. Sėkmingai baigęs 
mokslus, vaikinas vedė vietinę merginą, 
įgijo teisę pasilikti Australijoje ir dabar 
gyvena bei dirba Melbourne.

Tarp tikrų ar tariamų studentų iš Lie

Aukos per “Šalpos būrelį” 
paremti partizaną Klemensą Širvį - Sakalą:

J.Balčiūnas - $50, J.Petraitienė - $30, E.Margan-Marganavičius - $20, J.Budrys -$10.
Iš viso surinkta $ 641.
K.Širvio vardu dėkoju visiems aukojusiems. Aukos įdėtos į sąskaitą “Talkoje”. Aukas 

galima siųsti iš visos Australijos į S.A. “Talkos” s-tą Nr.8154 - Adelaide, Humanitarian 
Aid Committee, 6-8 Eastry St, Norwood S. A. 5066 arba Viktorijoje A.Vyšniauskienei, 6 
Alfred Crt., Bundoora, Vic. 3083. Tel.: 9467 4945.

Aldona Vyšniauskienė

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Liucijos Samsonienės 
atminimui:
$10 - B.Prašmutaitė ($385). 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje — Australian Lithuanian 

Foundation Inc 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

tuvos Sydnėjuje yra žymių verslininkų, 
valstybės pareigūnų, menininkų vaikų. 
Tačiau daugelis neseniai Australijoje at
siradusių Lietuvos piliečių vengė kalbėtis 
su “Lietuvos ryto” korespondente, net ir 
pažadėjus jų tapatybės neatskleisti, - ne
nori pagarsėti per žiniasklaidą. Šių eilu
čių autorei žinomas ne vienas atvejis, kai 
merginos su studentų vizomis atvyko į 
Australiją vyro ieškoti. Jų sėkmė, švelniai 
tariant, negarantuota.

Atrodo, kad iš Lietuvos atvykstantis 
jaunimas vis dėlto pataiko į legalias, tikrai 
egzistuojančias švietimo įstaigas. Daugu
ma rimtai mokosi ir legaliai dirba. Eko
nomiką Sydnėjaus Universitete studijuo
jantis vilnietis Mykolas Majauskas šių 
eilučių autorei sakė, kad pinigų, uždirbtų 
iš legalaus 20 valandų darbo, pakanka 
studento buičiai pagerinti. Žinoma, pri
klauso, kur dirbsi.

Tačiau aiškėja, kad koledžai Australijo
je kartais būna tik priedanga. Per pasta
ruosius dvylika mėnesių šalyje uždaryta 
šimtas anglų kalbos koledžų, iš jų 33 - 
NSW. Iš viso šioje valstijoje veikia 320 
anglų kalbos koledžų. Tikrasis uždarytųjų 
koledžų tikslas, pasak senatoriaus Kim 
Carr, buvo ne teikti mokslo žinias, o parū
pinti pigios darbo jėgos viešnamiams, 
restoranams, statyboms. Aišku, už mažesnį 
nei minimalų atlyginimą. Studento vizos 
prašymų skaičius Australijos užsienio 
atstovybėse ir pačioje šalyje per metus 
išaugo 22%. Per praėjusius devynis mė
nesius Australijos ambasados užsienyje 
teisę tikrai ar tariamai Australijoje tobulinti 
anglų kalbą, siekti aukštojo mokslo ar 
išmokti amato suteikė 71 306 asmenims.

Šiuo metu vien aukštosiose Australijos 
mokyklose mokosi 153 000 užsieniečių. 
Kiek jų yra tikruose ir tariamuose kole
džuose, amatų mokyklose, vienas Dievas te
žino. Apskritai Australijoje yra 60 000 žmo
nių, kurie neišvažiavo pasibaigus jų legaliai 
gautai vizai. (Sutrumpinta iš “L.r.”)

a.a. Alfonsui Kontvainiui mirus
Canberroje: $10 - B.Prašmutaitė ($395).
a.a. Liucijos Milvydienės
atminimui
$20 - B.Prašmutaitė ($415),
$20 - A.ir J. Šimkai ($625).
a.a. Elenos Miežienės atminimui:
$25 - Geelongo Apylinkės Valdyba.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata,

AL Fondo iždininkas

Sveikiname ansamblio “Gintaras" vadovę, skulptorę bei 

menininkę Dalią Antanaitienę iš Meiboumo, 
Lietuvos Valstybės Dienos (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) proga pagal LR Prezidento Dekretą Nr. 1806 
apdovanotą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi.

Linkime sėkmės tolimesniuose lietuviškuose kultūros 
baruose Australijoje.

ALB Krašto Valdyba

Poezijos tinklas 3

Lidija Šimkutė (centre) skaito savo poeziją su vertėja į ispanų kalbą Mori Ponsowy (kai
rėje) Cafė Literario Bollini, Buenos Aires mieste Argentinoje.

Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

2001 metais “Poetinis Druskininkų Ru
duo” vyko spalio 5-7 dienomis. Tai buvo 
dvyliktasis festivalis šiame kurortiniame 
miestelyje, kuris tuo metu yra pačiame sa
vo auksiniame grožyje. Šio poezijos festi
valio tema buvo “Poezija ir fotografija: dvi 
kalbos, du priartėjimai.” Rengėjai siūlė šia 
tema diskutuoti, naudojant kaip išeities taš
ką sekantį teiginį: “Mūsų sąmonėje fotogra
fija siejasi su tiksliu tikrovės perteikimu 
(t.y. susijusiu su mūsų regėjimo ypatumais), 
o poezija - vos ne su kažkuo priešingu 
Programoje parašyta: “Pagal fotografijas 
identifikuojame žmones, daiktus, gamto
vaizdžius, o pagal poetinį tekstą pavyktų 
identifikuoti nebent kokią nors menamą 
tikrovę, pagimdytą tiek poeto, tiek jo skai
tytojo vaizduotės, kur kas mažiau užfik
suotos už regėjimo funkciją. ... Tiek poezija, 
tiek fotografija pagal savo ypatumus per
teikia tam tikrą tikrovę, savo kalba artė
dama prie tikslo, kurį galbūt galėtume 
pavadinti meniniu išgyvenimu. ”

Poezijos festivalio metu buvo surengta 
eiles rašančių fotografų ir fotografuojančių 
poetų darbų paroda. Taip pat buvo surengta 
foto sesija: visi norintieji galėjo išbandyti 
jėgas režisūrinės fotografijos mene. Šie 
bandymai buvo eksponuoti baigiamojo 
poezijos vakaro metu. Festivalyje matėsi šio 
miesto žinomi poetai: Kornelijus Platelis 
(fest.pirmininkas), nuošaliau dalyvavo 
Vytautas Bložė ir Nijolė Miliauskaitė. 
Matėsi kiti žinomi poetai iš Vilniaus ir 
Kauno, tarp jų - Antanas A. Jonynas 
(pirm.pavaduotojas), Sigitas Geda ir 
Donaldas Kajokas, o kviestinių užsienio 
svečių buvo aštuoniolika. Šių metu poezijos 
festivalio laureatas tapo Jonas Strielkūnas.

Grįžus į Vilnių teko nueiti į žmonių nu
mylėto monsinjoro Vasiliausko laidotuves. 
Vilniaus katedra buvo paskendusi baltomis 
gėlėmis ir lankytojų maldomis.

Austrijos sostinėje Vienoje teko skaityti 
savo poeziją “Amerlighaus” Meno Centre 
kartu su mano poezijos vertėju į vokiečių 

įkaityk “1Mūsu<&astogę” — viską žinosi!

kalbą Christian Loidl. Eilėraščių skaitymui 
pritarė žinomas muzikas Marvan Abado 
savo balsu ir “oud” instrumento garsais. 
Praėjusių metų bėgyje esu kelis sykius 
skaičiusi “Salon” ir “Buch & Wein” bei 
Lietuvos konsulato patalpose.

Vienos elegantiško miesto kavinės 
pasižymi įdomiu inteijeru. Jos pritraukia 
įvairiausių žmonių, nors ir čia menininkų 
bei rašytojų grupės susitinka jų mėgiamo
se vietose. Viena iš jų - Cafė Museum. 
Viešnagės metu teko matyti įdomią Kasimir 
Malewitsch parodą. Būnant Vienoje nuolat 
tenka stebėtis, kiek daug pasaulyje žinomų 
menininkų, kompozitorių, rašytojų bei 
filosofų šis mažas kraštas, ypač šis miestas, 
yra išugdęs praėjusių metų bėgyje.

Atskridus į Buenos Aires oro uostą 
Argentinoje, mane pasitiko taksi vairuo
tojas, laikantis plakatą su mano pavarde. 
Jis buvo pasiųstas Rosario Poezijos fes
tivalio organizatorių. Iš oro uosto važiavo
me maždaug keturias valandas. Važiuojant 
į Rosario, teko pakely pamatyti ilgiausią 
užmiesčio landynių kvartalą. Tiesiog 
neįtikėtinos gyvenvietės padarytos iš 
skardos, kartonų dėžių ir kitų atliekamų 
medžiagų. Stebėjausi, kad virš tokių gy
venviečių ant stogų matėsi televizijos 
antenos. Matyt ir čia žmonėms svarbu 
matyli “Dalias” ir “Dy nasty'” televizijos 
serialus.

Nuvažiavus į paskirtą viešbutį, mane 
pasitiko poetas Hugo Diz - šio festivalio 
organizatorius. Poezijos skaitymai vyko 
miesto meno centre - Bernardino Rivada- 
via. Festivalio kviesti svečiai-poetai valgė 
jiems paskirtame restorane. Prie vyno stiklo 
pokalbiai dažnai užsitęsdavo iki paryčių.

Festivalyje dalyvavo 14 užjūrio poetų, 
16 iš kitų Pietų Amerikos valstybių ir 40 
poetų iš Argentinos. Žymiausi poetai šia
me trijų dienų festivalyje buvo Thiago de 
Mello iš Brazilijos, Paolo Ruffilli iš Italijos, 
Cecilia Vicuna iš Čilės, Rafael Soto Verges 
iš Ispanijos ir Martha Canfield iš Urug
vajaus.

Tęsinys kitame MP numeryje

Mūsų Pastogė Nr. 32,2002.08.12, psl. 3
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Lietuva iš arti

Šiemet sukako 190 metų nuo Prancūzijos ir Rusijos karo pradžios. Karas prasidėjo 
1812 m. birželio 23-24 dienomis, kai Napoleono Bonaparto vadovaujama kariuomenė 
persikėlė per Nemuną. Šio istorinio įvykio minėjimui buvo skirtas karinis-istorinis renginys 
“Kaunas 1812”, birželio pradžioje vykęs Kaune, Nemuno saloje.

Gausiai susirinkę žiūrovai galėjo stebėti inscenizuotą 1812 m. birželio 28 d. prie Del
tuvos (netoli Ukmergės) vykusį mūšį tarp prancūzų ir rusų dalinių. Tais laikais tai buvo 
pats didžiausias šių kariaujančių pusių susidūrimas Lietuvos teritorijoje. Mūšyje dalyva
vo apie 20 000 žmonių. Dabar Nemuno saloje \ykusiame “Deltuvos mūšyje” kovėsi apie 
440 karių: matėsi Prancūžijos gvardijos fuzilierių-grenadierių, “Vyslos” legiono pėstinin
kų, raitųjų ir pėsčiųjų jėgerių, Gardino husarų, 5-ojo Rusijos imperijos lietuviškojo pulko 
ulonų ir 17-ojo Prancūzijos Imperatoriaus Kavalerijos pulko ulonų. Svečiai - karo isto
rijos klubų dalyviai - atvyko iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu-vos, Prancūzijos, 
Rusijos bei Ukrainos. Tai savotiški karo istorijos fanatikai, kurie savo energiją, pinigus
bei laisvą laiką skiria senovinių uniformų, ginkluotės, kovinių vėliavų, muzikos instru
mentų atkūrimui.

Renginį filmavo trys Rusijos televizijos kompanijos, viena Ukrainos, Lietuvos. Spe
cialiai atvyko BBC bei filmą kūrė gerai žinoma televizijos kompanija “Discovery”.

Sunku susimokėti mokesčius
Oficialioji statistika skelbia, kad pastarąjį 

pusmetį Lietuvos ekonominė situacija gerė
ja, tačiau paprasti gyventojai to dar nespėjo 
pajusti. Gyventojų ir firmų skolos už suteik
tas paslaugas ne tik nesumažėjo, bet už kai 
kurias jų net išaugo. Vis daugiau gyventojų 
neišgalėdami susimokėti ar dėl aštrėjančios 
firmų konkurencijos atsisako kabelinių 
televizijų, liftų, telefonų. Aptarnaujančios 
bendrovės, nesugebėdamos atgauti skolų, 
gyventojams ryžtasi nutraukti elektros ir 
geriamojo vandens tiekimą.

Štai, viename Kauno name gyvenantys 
žmonės už lifto paslaugas skolingi kone 2000 
litų. "Žmonės neturi už ką išlaikyti savo vai
kų. Nors už liftą mokestis nėra didelis, ta
čiau mes jo sumokėti neišgalime ”, - tvirtino 
moteris, gyvenanti šiame name. Ji ne vienin
telė dėl nepriteklių nusprendusi atsisakyti 
šio buitį palengvinančio įrenginio. Kai ku
riems gyventojams liftai išjungiami už 
ilgalaikius įsiskolinimus.

Kai kurie kiti namo gyventojai vis dar 
abejoja, ar ryžtis tokiam žingsniui. “Mūsų 
name gyvena nemažai invalidų, vienas
kaimynas jau kelerius metus nevaldo kojų, 
kaip jis iš aštunto aukšto nuliptų iki pirmo
jo ”, - atsisakius lifto, kai kuriems žmonėms 
jų butai taptų savotiškais kalėjimais.

Pastaruoju metu gyventojų įsiskolinimai 
“Kauno liftams” išaugo iki vieno milijono litų. 
Problemiškais vadinamų namų yra Šančių, 
Dainavos. Palemono mikrorajonuose. “Kai 
kuriuose tokių namų butuose gyvena ne
pasiturintys žmonės, tačiau kiti įsitikinę, 
kad už juos turi mokėti kažkas kitas”, - aiš
kino “Kauno liftų” vadovas. Nors mokestis 
už liftą pastaruosius kelerius metus nedidėjo 
ir yra apie 3-4 litus, tačiau žmonės sugalvoja 
įvairiausių būdų, kaip jo išvengti. “Kai kurie 
gyventojai bando “pakeisti ’’gyvenamąją vie
tą, nes mokestis nustatomas pagal asmenų 
registraciją”, - aiškino vadovas, vildamasis.
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kad artimiausiu metu, pakeitus mokėjimo už 
šią paslaugą tvarką, pavyks išvengti tokių 
piktnaudžiavimo atvejų.

Gyventojų ir įmonių įsiskolinimai nema
žėja ir UAB “Kauno vandenims”. Kone 
kasdien bendrovė vandens tiekimą atjungia 
gyventojams ir kai kurioms pramonės įmo
nėms. Prieš kelias dienas be vandens liko ir 
bankrutuojanti bendrovė “Silvos trikotažas”. 
“Kelis kartus įspėjome, tačiau įmonė į tai 
nekreipė jokio dėmesio. Bankrutuojančios 
įmonės administratorius tepasakė, kad jie 
neturi lėšų”, - aiškino bendrovės “Kauno 
vandenys” vadovas Vilius Burokas.

Nors šis nepatogumas nepadarė didelių 
nuostolių bankrutuojančiai bendrovei, ta
čiau. tik atjungus vandenį. “Silvos trikotažo” 
vykdantysis direktorius prakalbo apie gali
mybę derėtis. Administracinėse patalpose 
dirbantys darbuotojai, norėdami nusiprausti, 
privalo eiti į gamybines patalpas, kur vis dar 
tiekiamas vanduo. Bet tai labai nepatogu.

Nubausti fizinius asmenis, pasak V.Bu- 
roko, gerokai sunkiau. Dabar jie “Kauno 
vandenims” skolingi per 7 milijonus litų, 10

Seime yra ir tokių...
Kuo aukštesnės kultūros šalis, tuo la

biau ji gerbia savo vėliavą ir kitus valsty
bės simbolius. Ši pagarba demonstruoja
ma per valstybines šventes, olimpiadas, 
tarptautinius sportinius renginius ir kt. 
Okupacijų metais už Trispalvę dori žmo
nės buvo persekiojami, kalinami, žudomi. 
Partizaninių dainų ansamblis “Girių aidas” 
su sušaudyta trispalve keliauja per pasaulį 
ir visur ji sutinkama su didžiule pagarba 
bei ašaromis. Trispalvė lietuviui ir laisvėje, 
ir tremtyje buvo didžiausia vertybė, neretai 
brangesnė už gyvenimą.

Deja, pagarba Trispalvei ne visiems 
patinka. Ypač Trispalvė nepatinka tiems, 
kurie bolševikmečiu jautė jai neapykantą. 
Mūsų nelaimei tokių yra ir Respublikos 
Seime.

2002 gegužės 23-29 dienomis “Baltijos 
tyrimų” atliktais apklausos duomenimis 
(apklausti 1002 žm.) Seimu pasitiki vos 
20% apklaustųjų - tarp 15-kos valstybi
nių institucijų Seimas užima paskutiniąją 
vietą. Yra už ką: vienas seimūnas nežino 
Trispalvės spalvų eiliškumo, antras neven
gia savęs laikyti tarptautinio lygio inte
lektualu ir visuomenei brukte bruka savąjį 
antivakarietišką nusistatymą (TSKP nariu 
buvo nuo 1973 m.), trečias savo pratur
tėjimą naivuoliams aiškina sugebėjimu 
rinkti žemėje besivoliojančius milijonus, 
ketvirtas pripažįsta, kad kažkokie milijonai 
neabejotinai pavogti, tačiau Lietuva tiek

Knyga apie Rytų Dzūkijos miestus
ELTA. Kultūros paveldo centro leidyk

la “Savastis” išleido profesoriaus Algi
manto Miškinio veikalo “Rylų Lietuvos 
miestai ir miesteliai” pirmąją knygą iš 
serijos “Lietuvos urbanistikos paveldas ir 
jo vertybės” antro tomo. Pirmasis šios se
rijos tomas, kurį parašė tas pats autorius, 
aprėpė Rytų Dzūkijos miestus ir miestelius.

Naujajame leidinyje pateikti Rytų Lie
tuvos urbanistikos paveldo (miestų ir 
miestelių) tyrinėjimų duomenys, nustatyti 
išlikę vertingi objektų plano, apstatymo, 
tūrinės ir erdvinės kompozicijos elementai.

Daugiausia vietos knygoje skirta Se
nųjų Trakų kultūros paminklo ir aštuonių 
valstybės reikšmės kultūros vertybės sta
tusą atitinkančių Rytų Lietuvos miestelių - 
Butrimonių ir Daugų (Alytaus rajonas), 
Dieveniškių ir Eišiškių (Šalčininkų rajo- 

milijonų yra skolingos pramonės įmonės.
Kai kurie kauniečiai atsisako mokėti ir už 

šiukšlių išvežimą. Kaip pastebėjo UAB 
“Švara” direktorius Petras Čiegis, gyventojų 
skolos šiai bendrovei išaugo iki kelių šimtų 
tūkstančių litų. Nors atliekų tvarkymo tai
syklės įpareigoja prie gyvenamojo namo 
įrengti konteinerį, tačiau kai kurie gyvento
jai, nesugebėdami susimokėti už šiukšlių 
išvežimą, atsisako UAB “Švara” paslaugų. 
“Kur jie deda šiukšles? ” - klausė bendrovės 
vadovas. “Ar pakelėse nematėte sustatytų

maišų? Kai kurie at
liekas tiesiog išmeta 
užmiestyje

"Jau kone metai 
prie mūsų namo ne
stovi konteineris, 
neturime už ką susi
mokėti, ” - aiškino 
viena Palemono gy
ventoja. "Šiukšles 
išmetame į kaimynų 
konteinerius. Nors 
jie pyksta, bet netu
rime kito pasirin
kimo. Kai kurias iš
vežame į sodą ir ten 
sudeginame. Kai
mynai ši ukšles krau
na į maišus ir veža 

turtinga, kad neverta jų ieškoti ir t.t. Viskas 
tai vyksta ne klounų teatre, bet Respubli
kos Seime! Jei būtų renkamas didžiausias 
Seimo nesusipratėlis, manau toji “garbė” 
atitektų Laisvės kovose ir Atgimimo metais 
negirdėtam-neregėtam kažkokiam Stepo
navičiui, Seime prastūmusiam Trispalvę 
niekinantį įstatymą. Birželio 14 -15 ir lie
pos 6 dienos įvykiai parodė, kad “populia
rusis” Seimas savo pasiekė - valstybinėse 
šventėse Trispalvė buvo nereikalinga! 
Gaila, tačiau dorų Lietuvos patriotų jau be
veik nebeliko: jų kaulai ilsisi Sibiro amži
najame įšale, žvyrduobėse, pelkynuose ir 
buvusių stribų buveinių prieigose, dar 
neatkastuose Tuskulėnuose... Tuo buvo ga
lima įsitikinti minėtomis dienomis perėjus 
Kauno gatvėmis - Trispalvių nesimatė.

Kažin, ar atsiras laikraštis, kuris at
spausdins pavardes tų “herojų”, kurie bal
savo už Trispalvės paniekinimą. Kalbėti 
apie tai, kad palikta pasirinkimo laisvė - 
didžiausia demagogija. Tokia laisve žmo
nės naudosis tada, kada nebus sąvartynų 
gyventojų ir maisto ieškančiųjų šiukšlių 
konteineriuose. O šiandien tuos sočiuosius 
“herojus” reikia žinoti: gal tauta dar nėra 
tiek apkvailinta, kad juos ateityje norėtų 
sau ant sprando užsikrauti.

Kazys Blaževičius
“Knygnešio” draugijos 

Kauno skyriaus pirmininkas 
(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

nas), Kruonio (Kaišiadorių rajonas), Onuš
kio ir Semeliškių (Trakų rajonas) bei Val
kininkų (Varėnos rajonas) - urbanistikos 
paveldo objektų aprašymui, pateikiama 
išsami jų istorinė raida.

Svarbiausi leidinio papildymai - so
vietmečiu įslaptinta kartografinė medžia
ga, duomenys apie genocidą ir rezistenci
ją, apie gyvenviečių keleto dešimtmečių 
raidą tarp pirmųjų (iki 1968 metų) ir 
dabartinių (1996-1999 m.) tyrimų. Knygoje 
pateikta gausios archyvinės medžiagos.

Remiama Atviros Lietuvos fondo, lei
dykla “Savastis” taip pat išleido profeso
riaus Jurgio Bučo monografijos “Kuršių 
Nerijos nacionalinis parkas” kompaktinę 
plokštelę, o privačių rėmėjų lėšomis - 
“Monetų kalybos istoriją”, kuri išleista 
lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis.

tiesiai į Lapių sąvartyną ”, - pasakojo moteris, 
artimiausiu metu neketinanti vėl naudotis 
UAB “Švara” paslaugomis. Tačiau dėl to P. 
Čiegis nėra linkęs kaltinti nepasiturinčių kau
niečių. “Jie tiesiog neturi pinigų. Blogai, kai 
miestą teršia turtingi žmonės”, - aiškino jis.

Pastaruoju metu AB “Vakarų skirstomieji 
tinklai” elektros tiekimą nutraukė net 5595 
vartotojams ir beveik 400 įmonių. Vienintelė 
priežastis - skolos. Šios bendrovės elektros 
energijos tiekimo direktorius Andrius Bulota 
neslepia, kad už elektros eneigiją firmos ir 
pavieniai vartotojai bendrovei skolingi per 23 
milijonus litų.

Tačiau, šios komunalinės paslaugos savo 
noru nesiryžo atsisakyti nė vienas vartotojas. 
“Nežinau, ar šiais laikais žmonės galėtų 
gyventi be elektros. Net ir turintieji įvairius 
generatorius į juos turi pilti kurą, o tai 
kainuoja gerokai brangiau”, - aiškino 
A.Bulota.

Sunkiausia elektros tiekėjams kovoti su 
vadinamaisiais piktybiniais skolininkais, 
kurie, net atjungus elektros energiją, vengia 
mokėti mokesčius ir savavališkai vėl prisi
jungia prie elektros tiekimo linijų. “Tokiems 
stengsimės kelti baudžiamąsias bylas. Iš kitų 
skolininkų skolas bandysime išieškoti 
padedant teismo antstoliams'!, - aiškino 
A Bulota. > s

Remigijus Jurgelaitis, “K.d.”
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Aliutės kampelis

Buvę Vilniaus lietuvių gimnazijos mokiniai, susirinkę atšvęsti 
savo Direktoriaus Marcelino Šikšnio 95-ųjų metinių, paklau
sė, ką jis atsimena apie Voronežą, kur Pirmo Pasaulinio karo 
metu buvo didžiausias lietuvių, karo pabėgėlių, telkinys. 
(Ištrauka iš Aid. Liobytės straipsnio).

Voronežo prisiminimai
O iš Voronežo laikotarpio kas labiausiai tamstai įstrigo? - paklausė 
svečiai.
Turbūt Jono Jablonskio, įžymaus mūsų kalbininko, asmuo. Pirmąkart su 
juo susidūriau dar studentu būdamas. Vėliau likimas mus suvedė Voroneže, 
1915 m., kur atsidūrėme kaip karo pabėgėliai ir dirbome vienoje mokyklo
je. Iš pradžių jis ateidavo į gimnaziją pasiramstydamas lazdele, po kiek 
laiko mokiniai jau atveždavo jį vežimėliu - jo kojos buvo paralyžuotos. 
Kaip mokytojas, jis buvo griežtas ir reiklus, mokiniai jo bijodavo, bet ir 
gerbdavo, kaip teisingą žmogų. Ypač išliko man atmintyje jo kova su pre
latu Olšausku ir su gimnazijos direktorium Slaščevskiu, kuris Olšauską 
rėmė ir protegavo. Mat prelatas, vėliau liūdnai pagarsėjęs, jau tada buvo 
linkęs prie gražiosios lyties: įtaisė Jis kaip tiekėją lietuvių bendrabučiams 
tokią ponią Lebkovską - ir pati ji buvo daili, ir dukterį gražią turėjo. Ir 
pasigviešė ponia Lebkovską pasipelnyti ant mokinių kailio - jos tiekia
mi produktai buvo supuvę, batai - popieriniais padais, drabužiai kan
džių sukapoti. Kiek skundėsi mokiniai - nieko nepadėjo : Olšauskas buvo 
šalpos komiteto pirmininkas, o už jo pečių stovėjo direktorius. Ir įtūžo 
Jablonskis, daužė kumščiu stalą per pedagogų tarybos posėdį, reika
laudamas pašalinti Olšauską, išklodamas Slaščevskiui jo pataikūnišką 
elgesį, grasindamas skųstis Vilniaus mokyklų apygardai. “Ką ten tie 
bukagalviai išmano” - atkirto Slaščevskis, o Z. Žemaitis, būsi mosi s Vilniaus 
universiteto profesorius, uoliai jo žodžius užprotokolavo. Tas pražudė 
Slaščevskį. Jis bandė savo žodžius atšaukti, bet Jablonskis vėl piestu 
stojo, ir Slaščevskis buvo priverstas pasitraukti, o jo vieton buvo paskir
tas Pranas Mašiotas. Ponia Lebkovską turėjo likviduoti savo kromelį, o 
jos globėjas Olšauskas irgi išskrido iš komiteto.
Klausiate, ar daug tada buvo lietuvių jaunimo Voroneže? O taip, koks 
tūkstantis. Iš jų išaugo stambių kultūros, politikos ir visuomenės veikėjų.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Gal yra žmonių, ką nors žinančių apie 
mano tetą Valę Biškauskaitę-Kimantie- 
nę (g. apie 1907 m.), bei pusbrolį Edmun
dą Rimantą (g. 1932?), pusseserę Aldoną 
Kimantaitę (g. 1934?) ir pusseserę Adą 
(g. 1936?), karo pabaigoje išvykusius į Vo
kietiją, o po to gyveniusius Australijoje. Į 
Vokietiją išvyko iš Kauno (yra gyvenę 
Skuode). Mes, jų giminaičiai, gaudavome 
laiškus iš Australijos adresu: Vladui Biš- 
kauskui, Alizavos k., Vabalninko valse., 
Biržų apskritis. Susirašinėjimas nutrūko 
Stalino represijų metais. Nuotraukoje - 
pusseserė Aldutė 1943 m. Rašyti adresu:

Lina Banėnienė
Šiaurės pr. 53-1
LT-3043 Kaunas
Lithuania. Tel.: 716 663

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Man labai malonu, kad mano “kampe
liai” paskatina skaitytojus patikrinti pa
tiektas istorijos žinias.

Šapokos ir V. Sruogienės knygos yra 
vadovėliai mokykloms, ir jose daug kas 
neminima, o kas minima, neturi jokių 
nuorodų į istorinius šaltinius: kronikas, 
dokumentus, laiškus. Dr. Z. Ivinskis rašė: 
“Žymios šaltinių spragos yra palikusios 
bent šešias Mindaugo laikų problemas 
neišspręstas ar iš viso neišsprendžiamas. 
(...) Didelės svarbos yra penktoji proble
ma, būtent, ar Mindaugas iš tiesų iki mir
ties išliko krikščionimi, ar jis po didžiojo 
Žemaičių laimėjimo prie Durbės atsimetė 
nuo krikščionybės. ”

Aš didžiumą informacijos ėmiau iš 
istoriko E. Gudavičiaus studijos apie 
Mindaugą (Vilnius, Lietuvos Istorijos 
Institutas, 1998), kur šiuo klausimu jis 
gausiai cituoja Livonijos Kroniką. Vokietis 
kronikininkas Mindaugo susidėjimą su

Gerb. Redakcija,
Miela Redaktore,

savo laišku Jums norėčiau viešai 
išreikšti didelę padėką būreliui Australijos 
lietuvių, asmeniškai prisidėjusių prie ma
no akademinio projekto įgyvendinimo 
Australijoje šių metų liepos mėnesį.

Padėkos žodis
Už išreikštą neabejingumą, rūpestį ir 

suteiktą pagalbą dalyvaujant ir atstovau
jant Lietuvos mokslą XV-ame World 
Sociology Congress in Brisbane, 2002, 
ypatingai dėkoju gerbiamam Kazimierui 
Butkui, Algirdui Šimkui, Annai Augimas, 
Wtui Šatkauskui ir Rimui Reisgiui.

Šie dosnūs Australijos lietuviai parodė 
betarpišką geranoriškumą, suteikė svarbią 
informaciją bei rūpinosi jauna Lietuvos 
mokslininke iš visos širdies.

Esu nepaprastai dėkinga ir laiminga, 
sutikusi šiuos nuostabius žmones toli nuo 
Lietuvos.

Pagarbiai,
Lina Gudelionytė

Klaipėdos universiteto dėstytoja 
Sociologijos mokslų doktorantė 
XV Pasaulio Jaunųjų sociologų 

konkurso nugalėtoja Montrealyje, Kanada, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 

Marketingo skyriaus viršininkė 
(šiuo metu auginanti 7 mėnesių sūnų).

P.S. Po vizito Australijoje, kuris truko 7 
dienas, turėjau progos įsitikinti, kokia stipri 
yra lietuvybė užsienyje, lietuviai Austra

» » ns

žemaičiais prieš “krikščionybės skelbėją” 
Ordiną traktuoja kaip atsimetimą nuo 
krikščionybės, tuo labiau, kad Mindaugas 
garbino ir aukojo seniesiems lietuvių die
vams. Mindaugas norėjo būti krikščioniš
kos valstybės karalius, tad aišku, kad savo 
“formalaus atsistatydinimo” nuo krikščio
nybės jis popiežiui neįteikė.

Kad jis buvo nužudytas dėl vienokio ar 
kitokio tikėjimo, vargu ar tikėtina. Vidur
amžių Europoje ir Anglijoje buvo tiesiog 
įprasta, kad norintis valdyti nužudydavo 
valdantįjį, o Treniota Daumanto asmenyje, 
kurio žmoną Mindaugas buvo pasisavinęs, 
surado patikimą įrankį.

Aš tik stebiuosi, kad toks kultūringas 
asmuo, kaip Viktoras Baltutis, baigia savo 
laišką labai negražia užuomina apie “pasi
tikėjimą sovietiniais istorikais”. Nei Livoni
jos kronikininkas, nei E. Gudavičius nėra 
sovietiniai istorikai. Kiekvienas interpretuo
ja įvykius savaip. O ką galvojo ir jautė 
Mindaugas - kas žino? Aliutė 

lijoje yra tokie sutelkti ir vieningi, palaiko 
tautiškumą ir puoselėja tradicijas, leidžia 
laikraščius ir susiburia į klubus. Tai yra 
neapsakomai jaudinantys pastebėjimai, 
kadangi mes čia, Lietuvoje, gyvendami 
lietuvybę priimame kaip savaime supran
tamą dalyką, per mažai rūpinamės savo 
tautiškumo tvirtinimu.

Iš tiesų, daug ko pasimokiau iš Austra
lijoje, Brisbanėje sutiktų lietuvių, iš 
tautiečių Sydnėjuje ir Melbourne, o ypač - 
patriotizmo ir meilės tėvynei. Šis įkvėpi
mas suteikia naujų minčių ir jėgų toli
mesnėje veikloje.

Tepadeda Jums visiems Dievas, tesu
teikia stiprybės ir gerovės.

Redakcijai linkiu ilgų ir vaisingų 
kūrybos metų!

Lina G.Gylienė,
Klaipėda

Gerb. Redakcija,
Straipsnyje “Kaip malonu!” (MP Nr. 31) 

antroje skiltyje 10-oje eilutėje nuo viršaus 
redakcijos padaryta klaida: vietoje “Oman, 
kaip anglų kalbos mokytojai... ” turėjo bū
ti parašyta “O man, kaip kalbų mokyto
jai...”. Buvau prancūzų ir vokiečių kalbų 
specialistė ir 20 metų dėsčiau lietuvių kal
bą Adelaidėje 11-tos ir 12-tos klasės mo
kiniams. Anglų kalbos niekada nesu dės
čiusi.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Loretos senas tėvukas 
Neapleidžia vienų svečių savo, 
Rodo jiems savo gražų ūkį, 
Kurio dar viso neapkeliavo: 
“Štai šis arklys tai didelė bėda, 
Ant jo dar niekas nėra užsėdęs!”

Pijušas tarė: “Aš pabandysiu, 
Ir esu tikras - jį sutramdysiu. 
Aš pas galingus karalius, 
Jaukinau arklius laukinius. 
Jie mano rankoj vadžias pajutę, 
Tuoj likdavo ramūs - geručiai!”

Dulkė jau balne šiaip taip sėdėjo, 
Ir dvi minutės ramiai praėjo. 
Jis jau paglostė arkliuko ausis, 
Kai visa žemė sudrebėjo!
Jis aukštyn kojom, bet nesijaučia, 
To baisaus skausmo kaip nuo to jaučio!

Kol Pijus ore darė “suktuką”, 
Tuo pačiu laiku staiga kaip žaibas, 
Arkliukas aplink apsisuko!
Nukritęs į balną Dulkelė graibos, 
Vietoj galingos arklio krūtinės, 
Dvokia panosėj uodega ašutinė!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje
Žalgiriada

Lietuvos sporto draugijos “Žalgiris” 
žaidynės kiekvienais metais vyksta vis 
kitame mieste. Šiais metais varžy bos vyko 
Jurbarko-Smalininkų vietovėse. Šios žai
dynės yra ypač laukiamos ne profesio
nalų, bet eilinių žmonių ir sportininkų mė
gėjų. Žaidynės kas metai darosi vis po
puliaresnės. Jos prasideda jau prieš gerą 
pusmetį, dalyvavimu zoninėse varžybose ir 
jas laimint. Aš pats, būdamas “Žalgirio” 
draugijos garbės viceprezidentu, dalyvavau 
jau ketvirtoje Žalgiriadoje.

Gražiame Smalininkų Žemės ūkio 
mokyklos stadione vyko atidarymas. Paly
dint orkestrui, apie 500 dalyvių išsirikiavo 
prieš garbės svečius ir gausiai susirinku
sius žiūrovus. Šventės ugnį atnešė ir au
kurą uždegė žinomas Lietuvos tinklininkas 
J. Adomaitis. Gražų sveikinimo žodį tarė 
Jurbarko meras A.Zairis. kuris vėliau labai 
gražiai prisiminė čia anksčiau viešėjusius 
ir žaidusius Australijos lietuvius krep
šininkus, prašydamas Australijos lietuvių 
sportininkams perduoti geriausius spor
tinius linkėjimus. Sveikinimo žodį tariau ir 
aš, prisimindamas tas dienas, kai mes. 
Australijos lietuviai sportininkai, buvome 
čia gražiai ir nuoširdžiai priimti.

Šventę atidarė ir sportininkus sveikino 
“Žalgirio” d-jos prezidentas Vytas Nėnius. 
Pakėlus Lietuvos vėliavą, sugiedojus Tautos 
Himną, vietinės merginos pademonstravo 
aerobikos pratimus - ir šventė prasidėjo.

Įvairių sporto šakų varžybos tęsėsi dvi 
dienas, nors dauguma sportininkų pagei
davo, kad būtų pridėta dar viena diena. 
Pirmosios dienos vakare atviroje aikštėje 
vyko didžiulė diskoteka ir čia be jokių 
išsišokimų ir bėdų linksminosi tiek daug ir 
taip gražaus jaunimo. Tad baimintis, jog vi
si išvažiuos į užsienį, tikrai nereikia.

Australiška vasara
Lietuvoje

Kaip žmonės čia sako, jau seniai Lie

tuvoje nebuvo tokios vasaros ir tokių 
karščių. Kiekvieną dieną oro temperatūra 
pakyla iki 30 ir daugiau laipsnių šilumos. 
Žmonės, ypač vyresnio amžiaus, dėl šių 
karščių turi daug nemalonumų. Net man, 
jau nuo šalčių atpratusiam ir mėgstančiam 
australišką vasarą, prakaitas bėga gana 
smarkiai.

Daugelis dirbančiųjų šiuo metu turi sa
vo metines atostogas ir stengiasi kaip 
nors pabėgti į provinciją ar prie jūros. Pa
langa yra tiesiog perpildyta ir vasarotojų 
ten ypač daug. Žmonės sako, kad net van
denyje jau per karšta, o saulė ten ypač 
kaitina.

Kas kas, bet prekybininkai visur, ypač 
Palangoje ir Šventojoje, gauna labai geras 
pajamas ir jiems šis karštis ir australiška 
vasara yra tik malonumas. Daktarai pataria 
karštomis dienomis naudoti daug skysčių, 
ypač mineralinio vandens, bet ne alaus ar 
vy no. Tačiau kiek mačiau, alaus barai pilni, 
šaltas alus populiarus - ir ypač todėl, kad 
jis čia tikrai geras.

Kaipėdai 750 metų
Nors aš jau kelias dienas buvau 

Klaipėdoje ir svečiavausi “Būrų užeigoje” 
pas mūsų gerą draugę Dariją ir jos šeimą, 
tačiau rugpjūčio 1-4 dienomis ir vėl ten 
vyksiu. Tomis dienomis bus švenčiamas 
Klaipėdos miesto 750 metų jubiliejus. Tuo 
pačiu metu ten bus ir Jūros diena. Numato
ma. kad į šventę atvyks Lenkijos, Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos prezidentai. Taip pat 
šventėje dalyvaus ir Sankt Peterburgo bei 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) guberna
toriai, su Klaipėda susigiminiavusių 11 
pasaulio miestų merai. Mieste vyks įvairūs 
renginiai ir parodos.

Savo laivyno delegacija atsiųs ir 
Lenkijos bei Vokietijos laivynai. Šventės 
programa bus ypatingai gera ir įdomi.

Klaipėdos miesto pristatymai jau vyko 
Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Lat
vijoje. Taigi po dalyvavimo šioje šventėje 
platesnius įspūdžius parašysiu vėliau.

Nuotraukoje - Antanas Laukaitis (pirmas iš kairės) su “Žalgirio” vadovais J.Mikelio- 
niu (centre) ir A.Vasiliausku.

Nuotraukoje- Antanas Laukaitis (antras iš dešinės) Vilniuje po teniso varžybų belaukiant 
apdovanojimų įteikimo nugalėtojams.

Rengiamasi Atėnų 
olimpiadai

Neseniai Atėnuose lankėsi Lietuvos 
olimpiniai vadovai: viceprezidentas ir 

Sporto departamento generalinis direkto
rius Vytas Nėnius, Olimpinio komiteto 
generalinis sekretorius Vytautas Zubemis ir 
iš Australijos atvykęs olimpinis patarėjas,

Nukelta į 7 psL

Kazys Blaževičius

Markulis-Erelis partizanų išdavikas
Paaiškėjus aplinkybėms, kaip visa tai įvyko

Ano meto politinė padėtis
Juozas Markulis-Erelis, dr. Narutavičius 

(saugumiečių pravardėmis Ąžuolas, No
reika. Kudirka) į istoriją įėjo kaip kilniais 
idealais besidangstęs žmogus, kuris sten
gėsi sužlugdyti Lietuvos laisvės kovą, 
sukelti sumaištį išeivijoje Vakaruose ir 
padėti okupantams pavergti Lietuvą.

Po Jaltos ir Potsdamo konferencijų JAV 
ir Anglijos vadai leido Stalinui su Baltijos 
valstybėmis elgtis savo nuožiūra. Prasidė
jęs partizaninis karas niekais vertė Krem
liaus propagandą, kuri skelbė, esą 1940 m. 
vasarą Lietuva savo noru įstojo į “broliš
kų sesių šeimą”. Todėl Kremliui reikėjo 
kuo greičiau palaužti partizaninį pasiprie
šinimą. Tam tikslui, dar nepasibaigus karui, 
buvo atgabentos reguliarios sovietų ka
riuomenės divizijos, buvo organizuoti stri
bų būriai, plečiamas seklių ir šnipų tinklas, 
telkiami išdavikai.

Įsakymai sutriuškinti partizanus
1945 m. birželio 6 dieną LTSR NKVD- 

NKGB Kauno operatyvinio skyriaus 
valstybės saugumo pulk. Veselov informa
vo savo pavaldinius, kad Stalino nuro
dymu L.Berija reikalauja “sutriuškinti 
banditų būrius (...) ir išvalyti Lietuvą nuo 
antitarybinio nacionalinio elemento per 2- 
3 savaites”.

Birželio 8 d. SSSR Valstybės saugumo 
komiteto liaudies komisaro pavaduotojas 
Saugumo tarnybos komisaras Kobulov
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reikalavo maksimaliai sustiprinti agentūrinį 
- operatyvinį darbą su “banditais” ir nuro
dė. kaip tai padaryti.

Birželio 21d. gen. mjr. Golovko siūlė 
aviacijos paramą kovai su “banditais”.

Rugsėjo 22 dieną SSSR NKVD-NKGB 
įgaliotinis Lietuvoje gen. Itn. Tkačenka sa
vo pavaldiniams įsakė “artimiausiu metu 
sumušti banditų gaujų likučius”, o jei tai 
nebus padaryta, “aplaidžiai atliekantys 
tarnybines pareigas bus perduoti kariniam 
tribunolui”.

Kol generolai vienas kitam įsakinėjo, 
laisvės gynėjai siutino Staliną ir Sniečkų.

Partizanų žygiai
1945 m. gegužės 26 dieną K.Tyciaus 

120 partizanų būrys užėmė Kretingos aps. 
Endriejavo miestelį ir išvaikė “tarybų 
valdžią”.

Birželio 3 dieną Krinicko-Romelio būrio 
partizanai užėmė Švenčionių aps. Sal
dutiškio miestelį.

Birželio 7 d. Zarasų aps. Antazavės vis. 
Kūdros miške M.Kazano, K.Ramanausko 
ir B.Pupeikio vadovaujami partizanai 3 va
landas kovėsi su NKVD kariuomene, 16 prie
šų nukovė, o patys be nuostolių pasitraukė.

Birželio 17 dieną Marijampolės aps. 
Šilavoto vis. Degimų kautynėse K.Pink- 
vartos-Dešinio vadovaujami partizanai per 
5 valandas kautynėse sunaikino 70 enkave
distų, žuvo 6 laisvės gynėjai.

Rugpjūčio 3 dieną 15 partizanų dienos 
-metu užėmė Vilkaviškio aps. Keturvalakių

Išdavikas Juozas Albinas Markulis - pro
fesorius, LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas

miestelį, išvaikė bolševikus, paėmė pa
bėgusių enkavedistų ginklus ir sušaukė 
gyventojų mitingą. Tai buvo laikai, kada 
kaime skambėjo partizanų dainos, o “tary
bų valdžia” bijojo partizanų. Okupantai 
siuto, karštligiškai ieškojo naujų kovos 
formų.

Slaptieji planai
1945 m. vasario 9 d. paskelbta ir ge

gužės 31d. pakartota J.Paleckio ir A. Snieč
kaus “amnestija”, žadėjusi nepasidavu- 
siems laisvės gynėjams “niekingą mirtį”, 
o jų artimiesiems - “amžiną gėdą”, lau
kiamų rezultatų nedavė.

Maskvos ir Vilniaus čekistų kabinetuo
se buvo pradėti sudarinėti planai, kaip į 
partizanų vadovybę infiltruoti savo agen
tus ir laisvės kovą perimti į savo rankas.

Tokiems planams įgyvendinti buvo 
palankus metas - partizanų apygardų va
dai ieškojo savitarpio ryšių, stengėsi 
sudaryti centrinę vadovybę, vyriausiąjį 

ginkluotų pajėgų štabą ir kt.
Čekistams gana lengvai pavyko įgy

vendinti savo planus, nes jie savo žinioje 
turėjo neseniai užverbuotą ir Judo vaid
meniui tikusį Juozą Markulį. Jo pastan
gomis Vilniuje buvo įsteigtas fiktyvus vi
sos Lietuvos partizanų “centras”, kurio 
kūrimu patikėjo daug partizanų vadų ir dėl 
to labai skaudžiai nukentėjo.

Vokiečių okupacijos metais Juozas 
Markulis buvo pogrindinės LLA-jos štabo 
narys, buvo pažįstamas su daugeliu iškilių 
inteligentų, rezistentų ir turėjo jų pasiti
kėjimą. Įgyti partizanų pasitikėjimą jam 
pavyko todėl, kad pažinojo partizanų va
dus J.Kimšą-Žalgirį ir D.Vaitelį-Briedį. 
Pusbrolis J.Markulis-Vaiduoklis, žuvęs 
1945.III.27, buvo “Didžiosios kovos” apy
gardos propagandos ir agitacijos sk. vir
šininkas, o jo patėvio sesers sodyboje (Uk
mergės aps.) buvo partizanų slėptuvė

Markulis ir jo vaidmuo
Juozas Albinas Markulis gimė 1913 

metais Pittsburge, JAV. Mokėsi Kauno 
Kunigų Seminarijoje, 1941 metais baigė 
VDU Medicinos fakultetą vokiečių okupa
cijos metais provincijoje vertėsi gydytojo 
praktika. Nuo 1947 m. pradėjo dėstyti 
Vilniaus Universitete.

Juozas Markulis čekistams į nagus pa
kliuvo 1945 m. vasarą kaip LLA štabo atsto
vas. Užverbuotas greitai įgijo šeimininkų 
pasitikėjimą ir plačiai išvystė diversinį 
darbą. KGB aprūpino jį pinigais, pasais ir 
kt. dokumentais partizanams, kurie ryžosi 
legalizuotis, konspiraciniais butais Vilniuje, 
ryšiais su KGB agentūrą Lenkijoje, visoke
riopai rėmė legendinio “centro” veiklą.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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Lietuvos Garbės generalinis konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris. Viešint tris 
dienas Atėnuose, Lietuvos olimpiniai 
atstovai susitiko su olimpinių žaidynių 
Organizacinio Komiteto atskirų tarnybų 
vadovais, aplankė tas varžybų vietas, 
kuriose turėtų rungtyniauti Lietuvos spor- 
tinnkai, domėjosi gyvenimo ir transporto 
sąlygomis.

Atėnuose jau daug sporto bazių yra 
pastatyta, o dalį jų reikia tik atnaujinti. 
Didelis rūpestis yra susisiekimas, nes per 
olimpiadą laukiama didelio skaičiaus 
sportininkų ir turistų. Iš miesto centro 
toliausiai reikės vykti į irklavimo bazę, kuri 
yra už 60 km.

Daug dirbama ir olimpinio kaimelio 
įrengimui. Lietuvos olimpiniam komitetui 
ir vadovams labai didelį rūpestį kelia 
neakredituotų asmenų, sporto organiza
torių, mokslininkų ir rėmėjų apgyven

dinimas olimpiados metu, nes kainos tuo 
metu bus labai didelės. Rengtis olimpiadai 
daug padeda Lietuvos ambasadorius Grai
kijoje D. Junevičius.

Naujas olimpinis attache 
Graikijoje

Lietuvos Olimpinio komiteto posėdžio 
metu Vilniuje buvo išrinktas Atėnų olim
piados Lietuvos attachė Mr. Nikolas 
Trechas. Iki šiol jis buvo Lietuvos Garbės 
konsulas Atėnuose. Ten jis yra iškilus 
biznierius. Mr. Nikolas Trechas pažadėjo 
rūpintis Lietuvos olimpiniais reikalais. Kaip 
buvęs Sydnėjaus olimpinis attachė, aš bu
vau supažindintas ir jam pristatytas. Tai 
įvyko Lietuvos sporto muziejaus 70-mečio 
minėjimo proga Kaune. Čia labai puikiose 
muziejaus patalpose vyko šis gražus 
minėjimas, kurio metu Sporto departamento 
direktorius padėkos ženklu apdovanojo 
sydnėjiškį Romą Kalėdą.

Sveikinau ir aš muziejaus vadovus, o 
naujam attache palinkėjau daug sėkmės 
darbe. Visa tai buvo rodoma per Kauno TV.

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį!
Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21 dieną, 2.00 vai. 

p.p. Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 
21 dieną. Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančią, 
metų Valdybą. Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo 
lapelius tik tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. 
Paskutinė diena tai atlikti yra rugpjūčio 25 diena. Gaila, bet mūsų įstatai mums 
neleidžia dalyvauti Valdybos rinkimuose tiems, kurie pavėluoja susimokėti.

MLK Valdyba

Melbourno “Dainos Sambūris” kviečia visus atvykti į choro rengiamą 

“Pavasario Tango” balių, 
kuris įvyks rugsėjo 7 dieną, šeštadienį, 7 vai. vakare.

Gros šauni trijų žmonių kapela iš Geelong’o. Bus skani vakarienė ir kavutė. 
Bus premijuota pora, geriausiai šokanti tango.
Įėjimas: suaugusiems - $25, studentams - $20.

Melbourno “Dainos Sambūris”

Pranešimas Hobarto lietuviams
Tautos Šventė bus minima sekmadienį, rugsėjo 1 dieną, 3 vai. po pietų p.p. 

Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, Moonah West Užkandžiai suneštiniai.
Po minėjimo vyks Apylinkės susirinkimas, kuriame svarstysime, ką darysime su 

a.a. Elenos Petravičienės palikimu Tasmanijos lietuviams.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

“Dainos” choro choristų dėmesiui
Po žiemos pertraukos repeticijos prasidės penktadienį, rugpjūčio 16 d., 7.30 vai. p.p. 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstovvn. Visi choristai prašomi skaitlingai dalyvauti. Kviečia
me naujus daininkus įsijungti į chorą. “Dainos” choro Valdyba

A'uA Liucijos Milvydienės atminimui vietoje gėlių surinktos aukos 
skiriamos “Jaunimo Sodybai” Lietuvoje, kurią ruošia kun. Hermanas Šulcas 
Po $100 - Anonimas. A.P. Bingėlai (Amerika) ir VA. Košilioniai & šeima.
Po $50 - “Dainos Sambūris”, B.Prašmutaitė.
Po $40 - Z.Prašmutaitė.
Po $30- D.D. Gaylard, S.J. Meiliūnai, L.O. Prašmutai.
Po $25 - Z.Augaitis.
Po $20 - E.Dainutienė, M.Igaunienė, A.G. Karazijos, Z.Mackevičius, J.Petraitienė, 

P.Petraitis, V.T. Pošiūnai, Skeivių šeima, H. Statkuvienė, A.Volkienė, Žal- 
kauskai.

Po $15 - E.Šidlauskas.
Po $10 - G.Baltutytė, P.Bimba, S.Eimutis, V.Jablonskienė, A.D. Klimai, L.M. Koz- 

lovskiai, B.G. Kymantai, VLazauskas, D.Lynikienė, Mickų šeima, A.Z. Mu- 
cieniekas, A.Sadauskienė, J.Simutienė, M.Sodaitienė, R.Švambarys, A.Ur- 
bonavičienė, V Vaitiekūnienė, I. Vilkišienė, A. Vyšniauskienė, VZabukienė, 

Po $ 5 - VI. Bosikis, J.Bruožis, M.Mackevičienė, Miliauskienė, J.Vaitkus, P.Šaulys.
Iš viso surinkta: $920. ■ - •

M-L K M^Draugijaklėkoja visiėms aukojusiems. taip dosniai parėmusiems-‘Jaunimo 
Sodybą” Lidoje.1103* ' -u oi,-Draugija

Lietuviai krepšininkai Australijoje
Šeštadienį, rugpjūčio 24 d. 

į Sydnėjų atskrenda lietuvių 
krepšininkų “Lietuvos ryto” 
komanda, kuri yra Lietuvos 
čempionė.

Rugsėjo 11-14 dienomis 
Wollongong’e vyks Basket
ball Tournament, kuriame be 
vietinių australų komandų - 
“Wollongong IMB Hawks” ir 
“West Sydney Razorbacks” - 
dalyvaus ir krepšinio iš Nau
josios Zelandijos komanda 
“New Zealand Koru” bei “Lie
tuvos ryto” komanda. 
Rungtynės vyks: 
Sydnėjuje - 
rugpjūčio 27 d. (antradienį); 
rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienį); 
rugpjūčio 31 d. (šeštadienį); 
rugsėjo 1 d. (sekmadienį); 
rugsėjo 3 d. (antradienį). 
Canberroje - 
rugsėjo 7 d. (šeštadienį); 
Wollongong’e - 
rugsėjo 11 d. (trečiadienį); 
rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį); 
rugsėjo 13 d. (penktadienį); 
rugsėjo 14 d. (šeštadienį).

WOLLONGONG’S
World Basketball Challenge

WIN ENTERTAINMENT C.ENTRE

Jau žinoma, kad Wollongong’e “Lietuvos ryto” komanda žais:
Rugsėjo 11 d. (trečiadienį), Game One: West Sydney Razorbacks v. “Lietuvos rytas”.
Rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį), Game Two: Wollongong Hawks v. “Lietuvos rytas”.
Rugsėjo 13 d. (penktadienį), Game One: New Zealand Koru v. “Lietuvos rytas”.
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In memoriam

A'u’A Liucijai Milvydienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą s. Rasą Statkuvienę - Australijos Rajono 

Seserijos vadovę, sūnų s. Algį Milvydą, aktyvius skautus anūkus, gimines bei 
artimuosius.

Melbourno Skautininkų Ramovė ir
Melbourno “Džiugo” Tuntas

Mirus brangiai Mamytei, Močiutei

A'u’A Marytei Veronikai Pužienei,
gilią užuojautą reiškiame dukrai Vidai, uošviui Geoff, anūkei Belindai, sūnums 

Albinui ir Vytui, jų šeimoms bei seseriai Lietuvoje.
Canberros Skautų Židinys

Amžinybėn iškeliavus

a.a. Elenai Hopas,
Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ireną Kalėdienę ir jos artimuosius.

Julija ir Kęstutis Andziulevičiai (Lietuva)

Mirus Močiutei ir Mamai

Elenai Hopienei,
gilią užuojautą reiškiame ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariui Danny 

Kalėdai ir jo žmonai Lolitai, dukrai Irenai ir Romui Kalėdoms bei visiems 
artimiesiems.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A'u’A Elenai Hopienei,
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukrą - “Sūkurio” šokėją ir 

ilgametę administratorę - Ireną Kalėdienę bei visą šeimą ir kartu liūdime
“Sūkurys”

Išsiskyrus su šiuo pasauliu

Elenai Hopienei,
liūdesio valandoje dukterims Nijolei, Irenai ir jų šeimų nariams gilią 

užuojautą reiškia
11 “ t ’ ‘J1 ,L r’ >nuį/i2,. Nijolė ir Algis Bučinskai
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TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo rugpjūčio 1, 2002, naujiems ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekanys procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn. 5.0%
6 mėn. 4.5%
3 mėn. 4.0%

(Sąskaitos minimumas $500) 
Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar pervesti 

i kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša savo 
pageidavimo, sąskaita automatiškai pervedama į 

naują tok[ patį terminuotą indėlį. Pinigus iš 
terminuotu indėliu galima išimti terminui nesuėjus. 
Tuo atveju mokama tik 0.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5,000 + 2.0%
$1,000-$4,999 1.5% 
$10-$999 1.0%
Vaikų sąskaitos 2.0%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.39%

Naujos paskolos 4.95%
(12 mėn; viršS60,000)

Asmeninės (iki $5.000) 12.0%
Talka viršminėtus paskolų procentus gali keisti metu 

bėgyje atsižvelgiant i bankų siūlomus procentus

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
E-mail: talka@access.net.au

LIETUVIU 
KOOPERATINĖ 
KREDITO 
DRAUGIJA

ĮS!įa

Geelongo Lietuvių Bendruomenė Ine. 

VISUOTINIS METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namuose 
Pettitt Parke, Geelonge 
Rugsėjo m. 1 d. - 2 vai. p. p. 
Narių registracija prasidės 1 vai. p. p.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Mandatų Komisijos rinkimai
4. Darbotvarkės papildymai ir tvirtinimas
5. Praėjusio visuotino narių susirinkimo 
protokolo skaitymas
6. Pranešimai

• Pirmininko
• Iždininko
• Kontrolės Komisijos

7. Lietuviškų organizacijų pranešimai
8. Pranešimų tvirtinimas
9. Pranešimai ir sumanymai
10. Atstovų į ALB Krašto Tarybos suva
žiavimą rinkimai
11. Klausimai ir sumanymai
12. Susirinkimo uždarymas

Kviečiame visus ALB Geelongo Apylin
kės lietuvius atvykti. Bendruomenės narių 
dalyvavimas būtinas.

Prašome narius susimokėti nario 
mokestį.

Stasys Šutas 
ALB Geelongo

Apylinkės Valdybos pirmininkas

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ 

PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

■y

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviBCIB visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.

Raginame visus Lietuvių Klubo narius sumokėti nario
mokestį už 2002-03 metus ($11) ir paraginti savo artimuosius ar draugus 
papildyti narių gretas. Malonu matyti gausėjančias narių gretas.

“&ižamue Galius”
"gyjama ^ufty”

įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 
dieną, 7.30 vai. vak.

PROGRAMOJE:
♦ Gražiausių šlepečių konkursas
♦ Vyrų pižamų konkursas
♦ Moterų pižamų konkursas
♦ Pagalvių mušimosi konkursas
♦ Pagalvių metimo į krepšį kon
kursas
♦ Aiškiaregė, aiškinanti sapnus

Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO JKĖMOT KŪRYBA
Įvadas — Elenos Jonaitienės.
Prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris.
Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”.

Režisierė: Onutė Maksvytienė.
Vaidina: J.Barila, R Bukevičius, A.Danusas

G.Janulevičius, O. Maksvytienė.
Įėjimas - $5 (moksleiviams - veltui).

LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 

16-18 East Terrace, Bankstown, 2200
Nominations are invited from members of the Club for the position of Director for 
the ensuing year. Nominations will close at the Club, at 4 pm on 18.08.02.
Members are reminded of the following abbreviated extracts from the Articles of 
Association of the Club (as amended 1996).
• Candidates must be foundation or ordinary members and must be 
“financial” as at 18.08.02.
• They may not be employees of the Club (A volunteer is not an employee).
• Nomination must be in writing and be signed by two foundation or ordinary 
members.
Nomination forms and/or information are available from the Club office.

Laurie Cox. Hon. Secretary

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos 
mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba 

Argi ne auksinė proga parodyti 
savo išradingumą ir sugebėjimus 
- apsirengti, kad būtų įdomu pa
tiems ir kitiems!
Bet, žinoma, prašome atvykti 
apsirengę kaip norite.
Dėvėkite nors šlepetes!
Tačiau drąsuoliai - mūsų šau
nuoliai - mes jumis didžiuojamės! 
Lauksime visų atvykstant. Bus 
labai smagus ir įdomus vakaras / 
naktis.
Įėjimas - $10 su užkanda.

Virtuvė Pas Aldoną dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.blgpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

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 melams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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