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Iš Lietuvos į Pasaulio Jaunimo Dienas - 160

Lietuviai - Pasaulio Jaunimo Dienų dalyviai - prie Toronto Prisikėlimo parapijos šventovės (2002 liepos 27 d.).

Liepos 22-28 die
nomis Toronto mieste 
(Kanada) vyko kata
likiškos minties Pa
saulio Jaunimo Die
nos, sutraukusios apie 
300 000 jaunimo iš 
visų pasaulio kraštų. 
Tai gausiausias su
važiavimas Toronto 
istorijoje.

Jame dalyvavo ir 
apie 160 jaunuolių iš 
įvairių Lietuvos vieto
vių. Jų gretas papildė 
kelios dešimtys jaunų 
lietuvių iš Kanados 
bei JAV.

Ta proga Kana
dos lietuviai surengė 
keletą susitikimų ir 
ekskursijų po miestą 
bei kraštą.

Plačiau apie tai 
skaitykite MP1 pus
lapyje.

Virgilijui Aleknai - 
Europos sidabras

Olimpinis disko metimo čempionas 
lietuvis Virgilijus Alekna 18-ajame Europos 
lengvosios atletikos čempionate Mūnchene 
(Vokietija) iškovojo sidabro medalį. 30- 
metis vilnietis rugpjūčio 11 dieną finale 
diską nusviedė 66 m 62 cm. □

Kąrami Lietuvos |vykių apžvalga

Premijos už informaciją
Liepos pradžioje Vilniuje apsilankęs 

Simon Wiesenthal Centro (SWC) vadovas 
Efraim Zuroff Centro vardu pasiūlė Lietuvos 
gyventojams JAV $ 10 000 premiją už infor
maciją, padėsiančią patraukti į teismą nacių 
karo nusikaltėlius.

BNS praneša, kad paskelbus šį pinigi
nį atlygį už liūdijimus prieš nacių kola
borantus, per mėnesį į Lietuvos žydų ben
druomenę kreipėsi daugiau kaip dvide
šimt asmenų, kurie tvirtino turintys tokios 
informacijos.

Tuo pačiu laiku karo ir genocido nusi
kaltimus tiriantys prokurorai sulaukė tik 
vieno asmens iniciatyvos pasipasakoti apie 
kai kuriuos Antrojo pasaulinio karo epi
zodus. Šis vienas atvejis nėra tiesiogiai 
surištas su Efraim Zuroff raginimu.

Žydų bendruomenės pirmininkas Si
monas Alperovičius BNS informavo, kad 22 
privatūs asmenys norėjo pasidalinti infor
macija, kuri galbūt padėtų patraukti į teis
mą nacių karo nusikaltėlius. Simonas Alpe
rovičius apgailestauja, kad dauguma infor
macijos yra “labai neapčiuopiama”. Tiktai 
vienas asmuo yra pateikęs “konkrečios 
informacijos”.

Iki šiol žydų bendruomenė dar neper
davė šios informacijos nei SWC, nei karo 
nusikaltimų bylas tiriančiai Generalinei 
prokuratūrai.

Premijos skelbimo spaudos konferen
cijoje Efraim Zuroff piktinosi, kad Lietuvo
je iki šiol laisvės atėmimo bausme nebuvo 
nuteistas nė vienas karo nusikaltėlis. 
Efraim Zuroff tikisi, kad rugsėjo mėnesio 
pradžioje SWC paskelbs visus jo gautus 
duomenis apie spėjamus karinius nusi
kaltimus Baltijos šalyse. Efraim Zuroff 
teigė, kad duomenys apie karo nusikaltė
lius gaunami iš visų Baltijos šalių, bet 

daugiausiai iš Lietuvos. Informacijos tarpe 
yra jo ir Estijos saugumo policijos gautas 
laiškas iš pagyvenusios Estijos moters, 
kuriame pateikiama duomenų apie estų 
dalyvavimą holokauste.

Per didelės išlaidos
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 

netaupiai naudojo biudžeto lėšas, neatli
ko revizijos kai kuriose jai pavaldžiose 
institucijose, ministerija ir AIDS centras 
netaupė transportui skirtų lėšų - tokias 
išvadas paskelbė Valstybės kontrolė, bai
gusi Sveikatos apsaugos ministerijos 
reviziją.

Revizoriai atkreipė dėmesį, kad Lie
tuvos AIDS centras netaupiai ir neefekty
viai naudojo transporto išlaikymui ir 
nuomai skirtas lėšas.

Apskaičiuota, kad Farmacijos depar
tamento direktorius Gintautas Viskaitis (iš 
pareigų jau atleistas) 2001 metais netar- 
nybinėms kelionėms tarnybiniu automo
biliu iš Vilniaus į Kaimą ir atgal išleido 
beveik 11 000 litų.

Netaupiai transportui skirtas lėšas 
naudojo ir pati minsterija. Ministras Ro
mualdas Dobrovolskis pats pasirašė sutar
tį, pagal kurią už 121 000 litų 36 mėne
siams išnuomotas Volvo S80 automobilis. 
Ši suma yra 11 000 litų didesnė nei naujo 
šio automobilio kaina.

Dalį savo funkcijų - mokslinių praktinių 
darbų koordinavimą - ministerija pavedė 
atlikti įstaigai “Sveikatos teisės ir eko
nomikos centras”. Už šias paslaugas 2001 
metais sumokėjo 439 000 litų. Pirkdama 
šias paslaugas, ministerija nesilaikė Vie
šųjų pirkimų įstatymo ir neskelbė viešo
jo konkurso. Revizoriaus nuomone, šiuos 
darbus pigiau galėjo atlikti keliais etatais 
papildyti ministerijos padaliniai.

Farmacijos departamentas prie SAM

Nauji dokumentai apie karo metus
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (ELTA). Isto

rines žinias apie tragišką 1939-1946 metų 
Lietuvos istorijos laikotarpį papildys nauji 
dokumentai, kuriuos iš Rusijos valstybinio 
karinio archyvo gavo Lietuvos archyvų de
partamentas.

Dokumentuose atsispindi pasiruošimas 
Raudonosios armijos įvedimui į Lietuvą ir 
įvedimo eiga. Tarp gautų kopijų yra opera
tyvinės suvestinės apie Raudonosios armijos 
judėjimą Lietuvoje, sienos kirtimą, dislo
kacijos vietas, Lietuvoje dislokuotos SSRS 
kariuomenės patikrinimo aktai, įsakymai 
dėl kariuomenės Lietuvoje išdėstymo, sie
nos perėjimo tvarkos, stebėjimo punktų 
Raudonosios armijos daliniuose įsteigimo, 
dalinių apsaugos ir bendravimo su Lietuvos 
gyventojais tvarkos.

Vertingiausi tarp gautų Raudonosios 
armijos dokumentų, pasak istorikų, yra 
Pabaltijo karinės apygardos 1940 m. doku
mentai apie Lietuvos kariuomenės reorgani
zavimą į Lietuvos liaudies armiją ir Lietu
vos liaudies armijos reorganizavimą į Rau
donosios armijos 29 šaulių korpusą. Lietu
vos kariuomenės turto paėmimą ir perdavi
mą Raudonajai armijai, apy gardos įsakymai 
dėl Lietuvos liaudies armijos vadovybės pa
skyrimo, o vėliau paleidimo į atsargą, kari- 

praėjusiais metais nesugebėjo surinkti 
didelės dalies mokesčių iš farmacijos 
kompanijų už vaistų įrašymą į kompen
suojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną 
bei dokumentų ekspertizę. Revizoriai kons
tatavo, kad Farmacijos departamento veik
loje yra daug trūkumų, kurie sudaro ga
limybę piktnaudžiauti.

Valstybės kontrolė SAM vadovus 
supažindino su revizijos atsakai ta ir laukia 
paaiškinimų.

Nepasitikėjimas vaistų kontrole
Liepos pabaigoje Prezidentas Valdas 

nių laipsnių suteikimo, karininkų atleidimo 
į atsargą ar pervedimo į Raudonąją armiją 
rusų kareivių elgesio Lietuvoje.

Antrą gautų dokumentų kolekcijos dalį 
sudaro SSRS vyriausiosios karo belaisvių 
ir internuotųjų reikalų valdybos 1939-1946 
m. dokumentų mikrofilmai ir šviesos kopi
jos. Dokumentuose yra informacijos apie 
lietuvių filtraciją ir kalinimą NKVD lage
riuose. Lietuvos teritorijoje veikusius karo 
belaisvių lagerius (karo belaisvių kapinių 
įsteigimas, jų priežiūra, kapinių planai, 
kapaviečių schemos, mirusių karo belaisvių 
sąrašai). 1945 m. SSRS teritorijoje veikusių 
karo belaisvių lagerių sąrašai.

Taip pat gauta Raudonosios armijos 
Antrojo pasaulinio karo metais iš tuometi
nės Vokietijos paimtų trofėjinių dokumentų 
mikrofilmų ir šviesos kopijų, Saugumo po
licijos ir SD 1939-1944 m. dokumentų apie 
padėtį prieškario Lietuvoje, masinį taikių 
gyventojų žudymą, sovietinius partizanus. 
Lietuvos gyventojų mobilizaciją darbams į 
Vokietiją.

Visi dokumentų mikrofilmai ir šviesos 
kopijos bus saugomos Lietuvos ypatinga
jame archyve sudarytoje Rusijos Federacijos 
archyvuose esančių dokumentų kopijų 
kolekcijoje. □

Adamkus pareiškė nepasitikėjimą Valsty
bės Vaistų Kontrolės Tarnyba (WKT) bei 
jos vadovais nes, jo žiniomis, ketvirtadalis 
šią farmacinę veiklą kontroliuojančios tar
nybos darbuotojų dirba dar keliose darbo
vietėse, dažnai farmacijos kompanijose.

Paskutinėmis dienomis Specialiųjų 
Tyrimų Tarnyba (STT) nustatė, kad WKT 
vadovas Vytautas Budnikas, vartodamas 
užsienio farmacinių kompanijų lėšas, per 
atostogas buvo nuvykęs į Norvegiją ir 
Rusiją. STT neužfiksavo, ar jis Maskvoje
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur =

♦ Pakistano saugumo policijos žiniomis, 
bent dvi uždraustos musulmonų ekstremistų 
organizacijos, iki šiol rėmę separatistus su
kilėlius Indijos Kašmire, dabar ieško leng
vesnių taikinių užpuldinėdamos krikščionis 
bei užsieniečius Pakistano viduje. Rugpjū
čio 5 d. motociklais atvažiavę kaukėti už
puolikai įsiveržė į krikščionių mokyklą 
Murree mieste į rytus nuo Islamabado. 
Jiems nepavyko įsibrauti į mokyklos pas
tatą, tačiau jos rajone nušauti 5 mokyklos 
tarnautojai ir vienas praeivis, bent trys 
sužeisti. Žuvusiųjų tarpe užsieniečių ne
buvo. Šioje mokykloje užsieniečių misijo- 
nierių vaikams mokosi 4 australai, kiti 10 
australų priklauso mokyklos personalui.
♦ Rugpjūčio 9 d. teroristai užpuolė misijų 
ligoninę Taxila mieste, 25 km. į vakarus 
nuo Islamabado. Nuo užpuolikų granatų 
žuvo 4 krikščionys darbininkai, kiti 26 su
žeisti. Ir šį kartą nebuvo užsieniečių žuvu
siųjų tarpe.
♦ Rugpjūčio 8 d. mokslinis žurnalas 
“Nature” paskelbė Sydnėjaus Macquarie 
Universiteto fizikos darbuotojų tyrimų re
zultatus. Žinomo astronominės fizikos pro
fesoriaus Paul Davies vadovaujama moks
lininkų grupė tvirtina įrodžiusi, kad šviesos 
greitis nėra absoliučiai pastovus, ir kad jis 
kinta su laiku. Jis būk tai staiga pasikeitęs 
prieš 6 bilijonus metų, smarkiai sulėtėda- 
mas. Naujoji teorija, jeigu pasitvirtintų, 
pakeistų visatos sampratą.
♦ Rugpjūčio 8-9 dienomis smarkios liūtys 
nusiautė Europą, žuvo virš 40 žmonių. 
Daug nuostolių padaryta Italijoje, Austri
joje, Čekijoje, apsemtas Londono požeminių 
geležinkelių tinklas. Ypač skaudžiai nuken
tėjo Novorosijsk uosto apylinkės Rusijos 
pietuose. Iš savo krantų išsiliejusios upės 
nunešė į Juodąją jūrą apie 70 namų, keletą

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

susitiko su Rusijos parlamentaru Vladimir 
Bryncalov, farmacijos magnatu, norinčiu 
importuoti į Lietuvą pigius vaistus.

STT sveikatos apsaugos ministrui 
R.Dobrovolskiui yra pateikusi pirminius 
tyrimo dėl WKT darbuotojų galimų viešųjų 
ir privačių interesų konfliktų rezultatus, 
kuriuose įrodoma, kad kai kurias V.Budni- 
ko kelionės išlaidas padengė farmacijos 
kompanijos. STT tęsia pradėtą tyrimą.

Speciali Sveikatos apsaugos ministro 
sudaryta komisija, taip pat tirianti Vytauto 
Budniko veiklą, savo išvadas pateiks ar
timoje ateityje.

Apie kariuomenę
Pagal “Baltijos tyrimai” paskelbtus 

žmonių apklausos rezultatus, beveik 65% 
Lietuvos gyventojų teigiamai vertina da
bartinę Lietuvos kariuomenę. 66% apklaus
tųjų pritartų sūnaus ar artimo giminaičio 
norui tarnauti Lietuvos kariuomenėje, 23% 
nepritartų.

70% sutinka, kad kariuomenė Lietuvai 
reikalinga - ši nuomonė nepriklauso nuo 
amžiaus, lyties, gyvanamosios vietos ar 
pajamų dydžio.

60% sutinka, kad tarnyba kariuomenėje 
yra pareiga. Kiek dažniau su šia nuomone 
nesutinka jaunesni (18-29 metų) atsakantys 
į klausimą.

75% sutinka su teiginiu, kad dabartinė 
Lietuvos kariuomenė yra visiškai skirtinga 
nuo buvusios sovietų kariuomenės.

Jeigu būtų pasirinkimas, 47% pritartų 
profesionalios kariuomenės idėjai, 29% 
mano, kad pakanka šauktinių kariuomenės, 
0'0.7% galvoja, kad Lietuvai kariuomenė 
visiškai nereikalinga. Profesionalios ka
riuomenės idėja yra populiaresnė didmies
čiuose ir tarp jaunesnių bei pasiturinčių
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tiltų, autobusų, prigėrė bent 37 žmonės.
♦ Australija dėjo visas pastangas, kad 
sutaikinti Vanuatu kovojusias gentis, bet ten 
vis dar tęsiasi neramumai, pasibaigusio pi
lietinio karo atgarsiai. Liepos mėnesį teis
mas nubaudė buvusį ministrą pirmininką 
Barak Sope 3 metų kalėjimo bausme, ap
kaltinęs jį korupcija. Susiformavęs “Deši
niojo sparno sąjūdis” reikalauja išleisti 
Barak Sope iš kalėjimo ir pašalinti iš Vanu
atu Australijos federalinius policininkus, 
padėjusius įrodyti jų lyderio kaltę. Ruošia
mos demonstracijos prieš visus australus 
“už jų kišimąsi į Vanuatu reikalus.”
♦ Dešimtį dienų posėdžiavęs Indonezijos 
500 narių vyriausias įstatimdavystės or
ganas, Liaudies Patariamoji Asamblėja, 
priėmė eilę konstitucinių reformų. Asam
blėja atsisakė nuo teisės pati rinkti valstybės 
prezidentą ir viceprezidentą. Nuo 2004 m. 
jie bus renkami visuotiniu balsavimu. Kitas 
svarbus nutarimas - asamblėjoje ir parla
mente nebebus rezervuojama dalis vietų 
kariuomenei. Asamblėja atmetė pasiūlymą 
įvesti religinius Šarija įstatymus Indo
nezijoje.
♦ Saudi Arabijos vyriausybė tvirtina, kad 
Iranas neremia teroristinių sąjūdžių. Šiomis 
dienomis Iranas suėmė ir ištrėmė į Saudi 
Arabiją 16 al-Qaeda kovotojų, kilusių iš 
Saudi Arabijos, kurie buvo atbėgę į Iraną iš 
Afganistano, ieškodami prieglobsčio.
♦ Australijos federalinė policija bando
išaiškinti, kas įvykdė pirmąją žmogžudystę 
Norfolk saloje per pastaruosius 150 metų, 
paimdama visų salos gyventojų ir kovo 
mėnesį ją lankiusių turistų pirštų nuo
spaudas. Nuospaudos duodamos tik savano
riškai, bet nemanoma, kad daugelis atsi
sakytų jas suteikti, užsitraukdami įtarimą 
saloje, kur visi pažįsta visus. □ 

gyventojų.
Rasti Napoleono armijos karių 

palaikai
Vilniaus universiteto Medicinos fakul

teto Anatomijos, Histologijos ir Antro
pologijos katedros specialistai atliko Šiau
rės miestelio teritorijoje rastų Napoleono 
armijos karių palaikų tyrimus. Beveik du 
šimtus metų žemėje pragulėję žmonių 
kaulai šių dienų mokslininkams perdavė 
informacijos ne vien apie armijos likimą, 
bet ir apie devynioliktojo amžiaus pradžios 
prancūzų mediciną.

Pagal atrastus kaulų fragmentus buvo 
nustatyta, kad kapavietėje buvo mažiausia 
1 724 žmonių palaikai. Tyrimai parodė, kad 
1812 metais besitraukiančios armijos kariai 
staiga mirė nuo bado, šalčio ar nuo tuo me
tu siautėjusios šiltinės. Didžiąją karių dalį 
sudarė 20-30 metų amžiaus vyrai.

Pagal išlikusius kaulus nustatytos ir 
anksčiau karių persirgtos ligos. Tarp infek
cinių ligų dominuoja trečios stadijos sifilis. 
Karių dantų priežiūra buvo ypač menka, 
tačiau lūžę kaulai gerai sustatyti ir sugiję 
be žymių randų.

Daugumos karių palaikus numatyta 
palaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse, 
tačiau keletą įdomesnių kaulų fragmentų, 
dėl įdomių pataloginių nukrypimų, bus 
prašoma palikti Medicinos fakultete.

Parama politikams
Liepos 19-22 dienomis įvykęs Prezi

dento rinkimų balsavimo intencijų tyrimas 
parodė, kad parama pretenduojantiems ar 
galintiems pretenduoti politikams yra gan 
stabili. Paskelbti rezultatai rodo, kad savo 
kandidatus yra išsirinkę beveik 90% ap- 
kausos dalyvių: 23.3% balsuotų už dabar
tinį Prezidentą Valdą Adamkų, 18.5%-už 
.premjerą Algirdą Brazauską ir 9.2% - už

.......Nauja LR ordinų tvarka
Neseniai LR Seimas priėmė įstatymą, kuriuomi buvo pertvarkyta valstybės ordinų 

klasifikacija ir jų pavadinimai. Pranešimas apie naująjį įstatymą buvo atspausdintas 
“Seimo kronikoje” Nr. 19. Šį tekstą pravartu skaityti atidžiai, ypač atkreipiant dėmesį į 
tokių terminų kaip “ordinas” ir “medalis” skirtingas reikšmes. Red.

Įstatymas apibrėžia valstybės apdo
vanojimus, jų struktūrą, nustato ordinų, 
medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų 
skyrimo, nešiojimo, netekimo tvarką bei 
apdovanotųjų teises. Įstatymu siekiama 
padidinti valstybės apdovanojimų vertę, 
pakelti jų autoritetą, nes mažinamas ap
dovanojimų skaičius. Įvedamos kasmeti
nės apdovanojimų ordinais ir medaliais 
kvotos.

Įsteigiama apdovanojimų taryba, kaip 
visuomeninė patariamoji institucija 
valstybės apdovanojimų klausimais. Nu
statoma, kad taryba sudaroma iš devynių 
ordinų kavalierių - Lietuvos piliečių.

Atsisakoma Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių, Lietuvos nepriklausomy
bės, Dariaus ir Girėno medalių, kadangi 
atkurtai Lietuvai nusipelnę aemenys, verti 
šių apdovanojimų, juos jau yra gavę.

Naikinamas Vyčio Kryžius (atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, Vy čio Kryžiumi 
neapdovanotas nė vienas asmuo), kadangi 
Vyčio Kryžiaus ordino statutas nenumato 
kokių nors skirtumų tarp Vyčio Kryžiaus ir 
Vyčio Kryžiaus ordino. Vietoje senojo Vy
čio Kryžiaus steigiamas Vyčio Kryžiaus 
ordino medalis.

Atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, įtei
sinama, jog visi ordinai turi vieno laipsnio 
ordino medalį (Vytauto Didžiojo ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinai 
turėjo net trijų laipsnių medalius).

Steigiamas paprastesnis ir universa
lesnis ordinas “Už nuopelnus Lietuvai”, ku
riuo apdovanojami asmenys už ypatingus 
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puo-

“Lietuvos dujų” akcijas
Rusijos koncernas “Gazprom” ketina 

vienas įsigyti 34% privatizuojamų “Lie
tuvos dujų” akcijų. Patikslintą paraišką 
bendrovės privatizavimo komisijai pateikęs 
koncernas nurodė, kad visas parduodamas 
“Lietuvos dujų” akcijas planuoja įsigyti 
pats, o ne per konsorciumą su strategine 
partnere Lietuvoje - bendrove “Dujote- 
kana”, kaip buvo planuota anksčiau.

“Gazprom” nekonkretizavo, kodėl “Lie
tuvos dujų” privatizavime nutarė dalyvauti 
vienas”, - ELTAI sakė ūkio viceministras, 
dujų bendrovės privatizavimo komisijos 
pirmininkas Nerijus Eidukevičius. Komen
tarus dėl apsisprendimo nekurti konsor
ciumo “Lietuvos dujų” akcijoms įsigyti 
“Dujotekana” planuoja pateikti vėliau.

"Neįvyko nieko netikėto, nes tai buvo 
vienas iš svarstytų variantų. Pagal bendrą 
susi tarimą su “Gazprom ” išsamesni komen
tarai bus pateikti vėliau ”, - sakė “Dujote- 
kanai” vienas iš direktorių Ričardas Jar
malavičius.

Rusijos koncernas atsakė ir į Lietuvos 
privatizavimo pareigūnus dominantį klau
simą dėl pagrindinių “Gazprom” akcininkų. 
Kontrolinis koncerno akcijų paketas pri
klauso valstybei, taip pat nurodė, kad yra 
vienas akcininkas, valdantis daugiau kaip 

krikdemą Kazį Bobelį. Kiti žymesni po
litikai, kaip Rolandas Paksas (5.2% pa
ramos) ir Kęstutis Glaveckas (2.4%) negali 
būti vertinami kaip rimti pretendentai.

Nedarbo lygis Lietuvoje
Liepos mėnesį nedarbo lygis Lietuvoje 

liko toks pat kaip ir birželio mėnesį - 
10.7%. Pernai tuo pačiu metu bedarbė Lie
tuvoje siekė 12.1%. Didžiausias bedarbės 
lygis liko Druskininkuose (23%), Mažeikių 
(22.9%) ir Lazdynų (21.2%) rajonuose. 
Mažiausias nedarbas, kaip ir anksčiau, bu

selėjant ir plėtojant tarpvalstybinius ryšius, 
už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypa
tingus nuopelnus valstybės tarnyboje, 
kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir ga
mybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, ka
rybos, sporto, ūkio bei kitose srityse.

Įtvirtinama, kad ordino garbės ženkle 
veiklos sritis žymima kryžių bei juostą 
(kaspiną ar kaspinėlį) jungiančiame vainike 
tam tikrą sritį atitinkančiais simboliais. 
Atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų valstybių 
apdovanojimų tradicijas, nustatoma,kad 
Respublikos Prezidentui, pradedančiam 
eiti valstybės vadovo pareigas, įteikiamas 
aukščiausiasis Lietuvos valstybės apdo
vanojimas - Vytauto Didžiojo ordinas su 
aukso grandine (taip daroma Estijoje, Lat
vijoje ir kitose užsienio valstybėse.) Įtei
sinama, kad ordiną Respublikos Preziden
tui po priesaikos įteikia Seimo Pirmininkas.

Be to, kiekvienam ordinui suteikiami 
kitose šalyse naudojami tarptautiniai 
ordinų padavinimai: Didysis kryžius (I-ojo 
laipsnio ordinas), Komandoro didysis kry
žius (2-ojo laipsnio ordinas), Komandoro 
kryžius (3-ojo laipsnio ordinas), Karininko 
kryžius (4-ojo laipsnio ordinas), Riterio 
kryžius (5-ojo laipsnio ordinas).

1991 m. rugsėjo 12 d. buvo priimtas 
Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo 
ženklų įstatymas, kuris beveik be pakeitimų 
pakartojo 1930 m. rugsėjo 1 d. įstatymo 
redakciją. Dėl to, šis įstatymas tiek savo 
formuluotėmis, tiek apdovanojimų struk
tūra nebeatitiko dabarties reikalavimų, juo 
labiau, kad ir Lietuvos valstybėje per 10 
metų įvyko esminių gyvenimo pokyčių.

“Gazprom” pirks vienas 
5% jo akcijų - tai “Stroitransgaz” kompa
nija. Atsižvelgdama į Rusijos koncerno 
pateiktus duomenis bei privatizavimo 
patarėjo “BNP Paribas” išvadą “Lietuvos 
dujų” privatizavimo komisija nustatė, kad 
“Gazprom” atitinka kvalifikacinius krite
rijus, nustatytus Vyriausybės patvirtintoje 
“Lietuvos dujų” privatizavimo programoje.

Dabar “Gazprom” turės įsigyti dujų 
bendrovės privatizavimo dokumentų rin
kinį, vėliau - pateikti savo pasiūlymus. 
Numatoma, kad pirminiai konkursiniai 
pasiūlymai bus priimami rugsėjo 10-11 
dienomis, galutiniai pasiūlymai - lapkričio 
11-12 dienomis. Pirkėjų pateiktų pasiūlymų 
peržiūrą numatyta pradėti lapkričio 12 d. 
Vyriausybė nori šį sandorį baigti iki metų 
pabaigos.

Šiemet birželį baigtas pirmasis didžiojo 
“Lietuvos dujų” privatizavimo etapas. 
Strateginis Vakarų investuotojas - Vokie
tijos energetikos milžinų “Ruhrgas AG” ir 
“E.ON Energie AG” susivienijimas - už 34 
% “Lietuvos dujų” akcijų valstybei jau su
mokėjo 116 mln. litų ir dabar kartu su Vy
riausybe valdo šią bendrovę.

Įstatinis “Lietuvos dujų” kapitalas yra 
340.878 mln. litų. Valstybės turto fondas 
valdo 49.92% bendrovės akcijų. ELTA

vo Kretingoje (4.3%), Trakų (5.2%) ir 
Anykščių (5.9%) rajonuose.

Didžiausių šalies miestų darbo biržose 
registruotas nedarbo lygis yra: Vilniuje - 
7%, Kaune - 8%, Klaipėdoje - 8.1%, 
Šiauliuose - 11.5%, Panevėžyje - 15.2%.

Šio mėnesio pradžioje buvo registruota 
186 500 bedarbių, iš jų 19 800 gavo be
darbio pašalpą.

: >i > 1 s

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ B AR U OJE

Užmirštieji
Nuo seniausių laikų už nuopelnus gen

čiai, bendruomenei, tautai ar valstybei yra 
skiriamas atžymėjimas. Gali tai būti ypa
tingas ženklas, tik “paprastas” brūkšnelis, 
nupieštas ar išrėžtas ant kūno, kurio niekas 
kitas neturi teisės nusipiešti ar išsiraižyti, 
ir kuris nešiotoją paženklina kaip išskirtinį, 
nusipelniusį. Šiais laikais nusipelniusieji 
pažymimi suteikiant jiems pasižymėjimo 
ženklus: medalius, ordinus, miesto raktus, 
garbės piliečio titulus. Ir tai jau įprastas 
pripažinimo ir atsidėkojimo ženklas už jų 
darbą bendruomenei.

Australijoje Karalienės Gimtadienio 
proga nusipelniusiems taip pat yra skiria
mi įvairių laipsnių pasižymėjimo ženklai. 
Lietuvių bendruomenėje jau yra nemažai 
apdovanotųjų, kurių didžiuma yra visuo
menės veikėjai arba socialinės globos dar
buotojai. Jie visi to nusipelnę, nes aukojo 
savo laiką, energiją ir gabumus bendruo
menės gerovei. O ką jau bekalbėti apie 
socialinės globos darbuotojas, kurios pa
čios, dažniausiai būdamos jau vyresnio 
amžiaus, savo jėgas skiria lankydamos 
ligonius, suteikdamos jiems ne tik paguo
dos žodžių, ne tik žinių iš “plačio pasau
lio”, bet ir atnešdamos taip retai turimų 
skanėstų, šviežių vaisių bei kitokių namie 
pagamintų gardumynų. Kiek man žinoma, 
dauguma tokių darbuotojų važinėja trau
kiniais, autobusais ir trūkstamą kelią nuke
liauja pėstute. O galėtų jos ramiai sėdėti 
namuose, žiūrėti televiziją ar tauškėti ilgas 
valandas telefonu. Taigi, atsidėkojimo bei 
jų darbo pripažinimo jos yra nusipelniusios.

Tačiau apdovanotųjų sąrašuose aš 
pasigendu kultūrininkų. Tokių kultūri
ninkų, kurie be poilsio dirba metų metais, 

Ilgamečiai choro “Daina” dirigentai Justinas Ankus ir Birutė 
. Aleknaitė.

kurie ne tik savo laiką bei energiją, bet ir 
savo talentą atiduoda lietuvių bendruo
menei. Turiu omeny mūsų chorų dirigentus, 
tautinių šokių grupių vadovus, teatro reži
sierius, renginių organizatorius bei lietu
viškos savaitgalio mokylos mokytojus. 
Pastarieji tyliai ir “nematomai” dirba su mū
sų vaikais ir anūkais, tikėdamiesi juos 
prilaikyti prie lietuvybės, įžiebti meilės ki
birkštėlę lietuvių kalbai ir pasididžiavimą 
savo tėvų bei protėvių kultūra. Bet, ar mes 
tuos tyliuosius mokytojus pastebim, ar juos 
įvertinam?

Kas paverčia mūsų minėjimus šventė
mis? Kas pradžiugina mūsų širdis, kas su
jungia mus vėl su mūsų tėvyne, su mūsų 
tauta ir praeitimi? Tai chorų dainos, tai jau
nimo šokami tautiniai šokiai, tai lietuviški 
teatrai bei koncertai. Tai jie prabyla į mūsų 
širdis, tai jie mus pakelia nuo kasdienybės, 
tai jie nuskaidrina mūsų sielas ir saugoja 
nuo apkerpėjimo. Patys pirmieji dainų akor
dai mus staiga supančioja savo įtaigia galia 
ir laiko lyg replėse apsvaigintus sukeltose 
emocijose. Dainos, muzikos galią žmogus 
žinojo ir mokėjo ją naudoti nuo seniausių 
laikų, nes ir primityviausių “necivilizuotų” 
genčių apeigų centre yra dainos, giesmės. 
Karaliai, karo vadai, religijų vyriausieji - 
visi be išimties naudojasi dainos ar giesmės 
galia, norėdami klausytojus palenkti savo 
pusėn - vieni savo didybei iškelti, kiti pa
vargusius agaivinti, treti tikėjime parklup
dyti.

Mes susirinkę nenubalsuosime pirmi
ninką padainuoti ar sekretorių pašokt. Tam 
reikia talento, reikia pasiryžimo tesėti pasi
rinktoje rolėje ilgą laiką, nes mūsų minėti 
kultūriniai vienetai yra kolektyviniai ir 

reikalaujantys ilgų 
repeticijų. Vadovui - 
choro dirigentui ar 
tautinių šokių moky
tojui - reikalavimai 
yra žymiai didesni 
negu choristui ar šo
kėjui, nes vadovas ne 
tik dirba repeticijų 
metu, bet ir prieš jas, 
ir po jų.

Jau galime skai
čiuoti, kiek chorų di
rigentų, tautinių šo
kių mokytojų nebėra 
mūsų tarpe, kiek jų 
jau pavargo ir pasi
traukė - neįvertinti ir 
tinkamai nepagerbti. 
Mes teikėmės jiems 
tik paploti, kai tuo 
tarpu jie užsitarnavo 
ir užsitarnauja aukš
čiausių medalių ir 
ordinų - jie lietuvy
bės švyturiai. Jų už
miršti nevalia.

Genovaitė Kazokienė

_________ ' u, - -n'- « 'M. ——_________ 2ir.AIDi.fA — 
(ę i; -___________ ■

“Gintaro" tautiniųiok/ų ansamblis 
džiaugiasi ir iš visos širdies sveikina savo vadovę 

Dalią Antanaitienę, 
apdovanotą V laipsnio DLK Gedimino ordinu.

Linkime Tau, miela mūsų Dalia, geros sveikatos, didelės kan
trybės ir neišsenkančios Jaunatviškos energijos mus suburiant, 
mokinant ir duodant pajusti lietuviško šokio grožį.

Poezijos tinklas 3

Lidija Šimkutė (centre) su grupe Rosario miesto lietuvių Lietuvių Namuose.

Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

Tęsinys iš MP Nr.32
Per vakarinius skaitymus salė visada 

būdavo pilna, nes didelė dalis klausytojų 
galėdavo ateiti tik po darbo dienos. Man 
teko skaityti lietuvių ir anglų kalbomis. 
Ispaniškus vertimus pristatė poetas Jose 
Luis Reina Palazon iš Sevilijos. Nustebau, 
kai per šį vakarinį skaitymą dalyvavo ir 
didelis skaičius lietuvių.

Rosario miestas turi milijoną gyvento
jų. Jo architektūra labai mišri. Tarp senų 
gražių pastatų stovėjo baisūs monstrai - 
modernios konstrukcijos. Buvo laiko apeiti 
muziejus ir susitikti su grupele vietininių 
lietuvių. Lietuvių Namuose, kurie yra kiek 
toliau nuo miesto centro, jie suorganizavo 
sutiktuves. Maloniai pasidalinome savo 
likimais. Keli jaunesnės kartos argenti- 
niečiai puikiai kalbėjo lietuviškai. Pasirodo, 
ilgesnį laiką jie praleido Lietuvoje, ar lankė 
Vasario 16 Gimnaziją Vokietijoje.

Sekančios dienos vakare minėtame me
no centre būrys lietuvių suėjo pasiklausyti 
mano poezijos skaitymo. Daugelis jų priė
jo išreikšti padėką už seniai girdėtą skam
bią lietuvių kalbą, kuri net ir vietinius 
skaitytojus sužavėjo daugiau negu anglų 
kalbos skaitymai. Stebėjausi, kad vietiniai 
klausytojai prisiminė Oskarą Milašių.

Buenos Aires yra europietiškiausias 
miestas visoje Pietų Amerikoje. Tai miestas 
pilnas prieštaravimų. Jorge Luis Borges šį 
miestą pavadino “nostalgijos miestu”. Jis 
yra parašęs: "Stebėtina, kad Buenos Aires 
iš viso turėjo pradžią. Aš jį laikau amžinu, 
kaip oras ir vanduo. ” Buenos Aires nestin
ga įdomių vietų bei muziejų. Pagrindinėje 
Corrientes gatvėje apstu kavinių, knygynų 
ir kompaktinių plokštelių parduotuvių. 
Gatvėje gali dažnai girdėti ir matyti poras 

šokant tango. Šis šokis kartu su kavinių 
kultūra (kur niekada nesibaigia pokalbiai) 
nusako žmonių gyvybingumą ir miesto 
poeziją. Verta paminėti Tortoni kavinę, kur 
nuo seno susirenka miesto intelektualai ir 
rašytojai. Kavinės interjeras elegantiškas. 
Marmuro staliukai su raudona oda aptrauk
tomis kėdėmis bei puošnūs veidrodžiai 
suteikia kavinei ištaigingumo įspūdį. Va
karais čia vyksta skaitymai bei muzikos 
rečitaliai. Kavinėje “La Paz”, ant Corrientes 
ir Montevideo gatvių kampo, renkasi 
jaunesnės kartos poetai.

Teko skaityti poeziją lietuvių ir anglų 
kalbomis Cafė Literario Bollini kartu su 
vietine poete-vertėja Mori Ponsowy, kurią 
sutikau Rosario Poezijos Festivalyje. Šioje 
kavinėje poezijos skaitymai, gausiai susi
rinkusiai publikai vyksta kiekvieną pirma
dienio vakarą.

Viena iš įdomiausių Buenos Aires mies
to dalių yra La Boca - darbininkų kvarta
las, kuris paskutiniuoju laiku pasidarė po
puliarus turistų tarpe. Jis pasižymi spal
vingais iš skardos lakštų sukaltais namais. 
Daugelis namų buvo pastatyti iš laivų 
statyboje likusių medžiagų. Anksčiau čia 
gyveno daug jūrininkų ir doko darbininkų 
bei emigrantų - jų tarpe ir lietuvių. Vietinių 
lietuvių - Janinos Macaitytės ir Rikardo - 
dėka turėjau progos aplankyti vieną naš
lę lietuvę, kuri liko gyventi tame kvartale. 
Taigi, susipažinau su jos gyvenimo istorija 
ir šia spalvinga aplinka.

Neišvengiamai pagalvojau: kaip skiria
si lietuvių, išblaškytų po platų pasaulį, li
kimai, taip skiriasi ir skirtingų kraštų 
žmonės bei pati poezija. Tačiau tame Po
ezijos Tinkle tarp jų yra kažkas bendro - 
siejantis mus visus skirtinguose žmonijos 
išgyvenimuose, meno pajutime ir kūrybi
nėje vaizduotėje. □

Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius 
apsilankyti

muzikos ir poezijos popietėje - “HTeilės laiškai”
kuri įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, 2 vai. po pietų West Club, Macquarie 
priemiestyje.

Tik už $5 išgirsite lietuvių ir pasaulio klasikų šedevrus, kuriuos išpildys: 
tenoras Antanas Zakarauskas 
pianistas Edvardas Petronis 
lyrikas Aurelijus Šliavas

Po popietės seks užkandžiai su vynu. Nepraleiskite šios progos ir iki rugsėjo 2 
dienos praneškite, ar dalyvausite: Sigitai Gailiūnaitei tek: 6248 6704 arba 
Barbarai Šilinienei tęl.: 6288 6283.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Lietuvos krepšininkai Australijoje
Pranešame, jog yra gauta papildoma informacija apie “Lietuvos ryto” krepšinio 

komandos rungtynes su šiomis australų komandomis:
Friday 30 August 2002 - 7.30 pm

Teams: BC LIETUVOS RYTAS vs SYDNEY KINGS.
Xfenue: GOSFORD City Sports Stadium, Dufiy’s Road, Terrigal.

Tuesday 3 September 2002 - 7.30 pm
Teams: BC LIETUVOS RYTAS vs SYDNEY KINGS.
\fenue: ALEXANDRIA Basketball Stadium, 53 Maddox Rd, Alexandria, Sydney.

Saturday 7 September 2002 - 7.30 pm
Teams: BC LIETUVOS RYTAS vs CANBERRA CANNONS
\fenue: Southern Cross Stadium, Cowlishaw Street, Greenway, CANBERRA
Apie “Lietuvos ryto” komandos rungtynes Wollongonge txrvo pranešta praeitame MP 

nr. 32. psl. 7. Šiuo metu dar nėra patvirtintas laikas ir vieta kelioms kitoms “Lietuvos ryto” 
komandos rungtynėms. Informacija gauta per LR Garbės konsulą Viktorą Šliterį. AfPinf.
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Lietuviai pasaulyje
Iš Lietuvos į Jaunimo Dienas - 160

Kodėl skubėti į užsienį?
Veržtis bet kokiam darbui į užsienį - jau Lietuvos kasdienybė. Šiai problemai savo 

vedamąjį skyrė ir “Lietuvos rytas” (spausdiname sutrumpintai). Red.

Liepos 22-28 dienomis didžiausiame 
Kanados mieste Toronto vyko Pasaulio Jau
nimo Dienos, kurioms pradėta ruoštis Šven
tajam Tėvui pranešus apie tai Romoje 2000 
metais. Tai gausiausias suvažiavimas Toronto 
istorijoje. Piligrimai iš 173 pasaulio kraštų 
atvyko jau liepos 18 d . o savaitgaliui išsi
skirstė lankyti įvairių Kanados vietovių.

Iš Lietuvos šiek tiek anksčiau atvyko 
Vilniaus Bernardinų parapijos choras “Šlo
vinimas”. giesmininkai ir muzikinė grupė 
“Rebeka” iš Plungės. Jie atskrido liepos 14 
d., pabuvo Hamiltone iki liepos 18 d. Tądieną 
per Varšuvą. Helsinkį. Amsterdamą atskrido 
kiti maldininkai, iš viso apie 160 jaunuolių iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Jiems vadovavo 
Birutė Švedaitė. Vilniaus arkivyskupijos jau
nimo centro vadovė, kun. Andrius Šuškėvič, 
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo sielova
dininkas. brolis Algis OFM. Margarita 
\yskupaitienė ir Sigita Murauskaitė. Vilniaus 
arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojos.

Lietuvos maldininkus-vietinius, iš JAV 
ir iš anapus Atlanto priglaudė Toronto 
Prisikėlimo parapija. Vėliau jie autobusais 
buvo nugabenti į sostinę Ottavvą. kur vyko 
piligimams surengta 8 valandų programa 
Civic centre su mišiomis. koncertu, vaidi
nimu. Visi šeštadienį ir sekmadienį dalyvavo 
šv. Mišiose, turėjo progos apžiūrėti miestą, 
vyko'įvairūs renginiai, maldos. Sekmadienio 
vakare buvo įspūdingas spektaklis prie 
Parlamento rūmų.

Po to lietuviai autobusu grįžo į Torontą.

Torontietis kun. Vytautas Staškevičius (centre) su grupe lietuvių iš Lietu
vos gegužinėje High Park’e. Nuotr. ICBaliūnaitės.

M.P.,
T.Ž.

Švedija - nepatenkinta lietuviais
Dosniai savo glėbį lietuviams atvėrusi 

Švedija jau gailisi dėl savo svetingumo. Vis 
dažniau Lietuvos piliečiai čia minimi nusi
kaltimų ir policijos reidų po slaptus viešna
mius suvestinėse.

“Priešpenkerius metus beveik neegzista
vęs lietuvių nusikalstamumas dabar dominuo
ja tarp užsieniečių ”, - teigė Stockhohno poli
cijos inspektorius Hakan Johansson. Pasak jo, 
vienas efektyviausių apsisaugojimo būdų - 
neįsileisti įtariamųjų į šalį dar pasienyje.

Neseniai Stockholmo policijos paskelb
toje ataskaitoje įvardijama 400 asmenų iš 
Baltijos valstybių, kurių Švedijos piliečiai 
privalo neįleisti į šalį kaip potencialių nu
sikaltėlių. 200 iš šiame sąraše minimų asmenų 
- Lietuvos piliečiai, 150 estų ir 50 latvių.

Švedijos pareigūnai tvirtina, kad pasta
raisiais metais lietuvių vykdomų nusikaltimų 
pobūdis smarkiai pasikeitė. Anksčiau pavie
niai lietuvių nusikaltėliai kėsindavosi į kai
mo vietovėse esančias sodybas, kurių šei
mininkai didžiąją laiko dalį leisdavo mieste. 
Pietų Švedijos gyventojai netgi juokaudavo, 
jog jei iš daržinės dingo sodo įrankiai, vadi
nasi joje apsilankė lietuviai. Inspektoriaus
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Prisikėlimo parapijos patalpose maldininkai 
užkandžiavo laukdami savo šeimininkų - lie
tuviškų šeimų, kurios priėmė juos nakvy
nėms liepos 22-27 d.d.

Sekančią dieną pietų metu lietuviams bu
vo surengta susipažinimo gegužinė High 
Park’e. Ten jiems buvo paruoštos vaišės, su 
jais susitiko apie 50 vietinių lietuvių. Po to 
piligrimai keliavo į “Exhibition Place” parodų 
aikštę mišioms ir oficialiam atidarymui 4.30 
v.p.p. Jaunimui belaukiant mišių pradžios, 
sraigtasparniu praskrido Popiežius Jonas 
Paulius II, vykdamas į poilsio vietą prie 
Simcoe ežero iš Pearson oro uosto.

Lietuviams maldininkams kasdien 10 vai. 
ryto Prisikėlimo parapijoje buvo šv. Mišios, 
kurias aukojo vyskupas Paulius Baltakis OFM 
ir vyskupas Rimantas Norvilą iš Lietuvos, 
kartu su 15 kitų kunigų. Po mišių jaunimui 
vyko pokalbiai grupėse, pagal atskiroms 
dienoms skirtas temas. Po pietų vyko kon
certai Parodų aikštėje, kiti renginiai.

Vėliau lietuviai maldininkai aplankė Ana
pilį. apžiūrėjo Lietuvos kankinių šventovę, Šv. 
Jono kapines. Kas norėjo taip pat aplankė 
KLB muziejų-archyvą ir “Tėviškės Žiburių” 
redak-ciją. Juos sveikino Anapilio klebonas 
prel. Jonas Staškevičius, parapijos tarybos 
pirmi-ninkas Rimas Paulionis. Didelis būrys 
talki-ninkų papuošė didžiąją Anapilio salę, 
jiems patiekė paruoštus pietus. Maldi
ninkams buvo įteikti dovanų krepšeliai su 
įvairiais ženkliukais. Naujuoju Testamentu ir 
TŽ naujausia laida bei TŽ 50-mečio leidiniu.

Paskutinę 
dieną atsi
sveikinimo 
ir padėkos 
šv. Mišiose 
dalyvavo 
daug maldi
ninkus glo
bojančių šei
mų, išklausė 
vyskupo R. 
Norvilos pa
mokslo. Po 
mišių padė
kota vysku
pams, atsto
vams, grupių 
vadovams

H.Johansson teigimu, dabar Lietuvos pilie
čiai vis dažniau įvykdo apiplėšimus pagal 
užsakymus - iš saugojimo aikštelėse stovin
čių automobilių išplėšia grotuvus, įsilaužia į 
butus. Įtariama, kad lietuviai prisidėjo ir prie 
kelių bankų apiplėšimų Šiaurės Švedijoje.

Nusikaltimų užsakovai būna tiek vietos, 
tiekLietuvos banditai. “Ne vienas lietuvisjau 
sėdėjo Švedijos kalėjime, kur užmezgė ryšius 
su vietos nusikaltėliais", - pasakojo parei
gūnas. Stockholmo policijai žinomi keli 
adresai, kur apsistoja įtariami nusikaltėliai iš 
Lietuvos. Vogti jie neretai važiuoja jau Šve
dijoje įregistruotomis nuomotomis mašino
mis. Bene labiausiai nuo nusikaltėlių iš Lie
tuvos nukentėjo Pietryčių Švedijoje esantis 
Blekingės regionas.

“1997 metais Švedija panaikino lietu
viams vizas. Jau 1998 metais pastebėjome, 
kad vagysčių ir apiplėšimų padaugėjo 
keliolika kartų ”, - sakė Karlskronos krimi
nalinis inspektorius Lars Erik Ragnarsson.

Tada nuspręsta registruoti visus atvy
kusius lietuvius ir tikrinti juos išvykstant. Iš 
4363 į Karlskroną atvykusių lietuvių 969 
buvo įtarti įvykdę nusikaltimą. “Daugeliu 
atvejų įtarimai pasitvirtindavo. Mašinose

Kasmet dešimtys tūkstančių lietuvių 
automobiliais, lėktuvais, net čiužiniais per 
Lamanšo sąsiaurį ar pėsti Eurotuneliu trau
kia į Angliją, ieško juodžiausių darbų Ispa
nijoje ir Amerikoje.

Tūkstančiai žmonių paskutinius pinigus 
lengvabūdiškai bruka į sukčių rankas, kad 
pakliūtų į pačių susikurtą pažadėtąją žemę. 
Išvengę aferistų pinklių po 16 valandų per 
parą legaliai, o dar dažniau nelegaliai lenkia 
nugarą Europos ūkiuose, restoranuose, ga
myklose. Dažnai be jokių abejonių ir protes
tų daro tai, ko Lietuvoje tikrai nedirbtų, strei
kuotų, ragintų įsikišti Seimą ir Vyriausybę. 
Negana to. krūpčioja, pamatę pareigūnus, 
kenčia nuo užsienyje susibūrusių Panevėžio 
ir kitų Lietuvos miestų reketininkų, žudosi ir 
žudo kitus.

Sociologinės apklausos rodo, kad užsie
nyje šiandien darbo norėtų gauti gerokai 
daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų.

Dėl paties prasčiausio ir ne ką geriau nei 
Lietuvoje atlyginamo darbo įvairaus amžiaus, 
išsilavinimo žmonės pasiryžę vienu mostu 
nubraukti savo praeitį ir ištirpti beveidėje 
imigrantų minioje. Toks socialinis fenome
nas yra ypač įdomus dabar, kai Lietuvos ūkis 
sparčiai auga, o darbdaviai vis garsiau ima 
tvirtinti, kad Lietuvoje nebeįmanoma rasti 
kvalifikuotų darbuotojų. Nors ekonominei 
emigracijai iš Lietuvos jau daugiau kaip 
dešimt metų, būtent šis darbdavių susirūpi
nimas turėtų priversti Lietuvos valdžią su
klusti ir pabandyti išsiaiškinti šį fenomeną.

Keista, bet politinės valdžios nejaudina 
net sparčiai didėjantys jaunimo emigracijos 
mastai. Regis, jog politikai vis dar nesuvokia, 
kad jaunimas gyvas ne vien ikirinkiminių 
vakarų su muzikos grupėmis metu. Išrinkti į 
Seimą politikai jaunimo nebeįžiūri.

Formaliai būtų galima išskirti dvi į užsienį 
dirbti išvy kstančių jaunų žmonių kategori
jas. Pirmoji - jauni žmonės, naiviai manan
tys, kad užsienyje galima puikiai užsidirbti 
be jokio mokslo ir profesijos. Šios grupės 

surasdavome gausybę vogtų daiktų ”, - sakė 
pareigūnas.

Prieš dvejus metus iš visų Pietry čių Šve
dijoje esančiame Blekingės regione suimamų 
nusikaltėlių net 45% buvo lietuviai. Šiemet 
šis skaičius sumažėjo iki 12%. Toks suma
žėjimas siejamas su griežtesne kontrole pasie
nyje - dažnas lietuvis Karlskronoje gali iš
girsti, kad Švedijoje jis nepageidaujamas.

Karlskronoje, į kurią atvyksta daug kelei
vinių keltų iš Baltijos šalių ir Lenkijos, 
pareigūnai turi specialius potencialių nusi
kaltėlių aprašymus. Kai kuriems jauniems 
vy rams iš Lietuvos neretai net neleidžiama 
išlipti į krantą. Maždaug 22-35 metų vyrai, 
po tris keturis vykstantys senu automobiliu, 
kilę iš Kauno arba Šiaulių. - šiuos požymius 
atitinkančius Lietuvos piliečius švedai tik
rina ypač nuodugniai.

Kita Švedijos pareigūnų problema - pros
titutės iš Lietuvos. Pavasarį Stockholmo cen
tre aptiktame viešnamyje pusė iš 20 merginų 
buvo lietuvės. Šešių kambarių bute įkurtam 
viešnamiui vadovavo 59 metų vengrų kilmės 
Švedijos pilietis.

Švedijoje įstatymai nedraudžia užsiiminėti 
prostitucija. Baudžiami prostitučių klientai. 
Sąvadautojų taip pat laukia griežtos baus
mės. Tačiau prostitutės iš Baltijos šalių labai 
retai ryžtasi policijai įduoti savo darbdavius. 
Baimė prarasti menką uždarbį merginas ver
čia tylėti. Vengras savo įkurtame viešnamyje 
kientų netgi nereikalaudavo naudoti prezer
vatyvus. “Jie neserga. Visi jie solidžių šeimų 
tėvai ”, - aiškindavo šeimininkas.

Wras merginas paauklėdavo ir kumščiu. 
Joms atitekdavo tik menka dalis tos sumos, 
kurią mokėdavo viešnamio klientai.

Stokholmo policija tvirtina, jog Lietuvoje 

atstovai bėga į užsienį, turėdami tikslą žūt
būt įsitvirtinti svečioje šalyje.

Kiti - dar tik besiformuojančio sluoksnio 
atstovai: jaunimas, kims renkasi legalų se
zoninį darbą. Ši grupė iš esmės niekuo nesi
skiria nuo demokratinio pasaulio jaunimo. Jai 
svarbus ne tiek darbas ir pinigai, kiek nauja 
patirtis ir galimybė pažinti svetimą kalbą ir 
kultūrą. Užsienyje siekdami žinių ir išsilavi
nimo, šios grupės atstovai karjeros dažniau
siai ketina siekti grįžę į Lietuvą.

Bet toli gražu ne visiems išvykstantiems 
lietuviams atsiranda galimybė užsienyje pa
matyti ką nors daugiau nei darbdavio valdas 
ir kolegas emigrantus. Kai kurie taip ir grįžta 
su kelių užsienio kalbos žodžių bagažu, ku
rio užteko skinti apelsinus ar plauti nešva
rius indus. Retas išvykstančiųjų pamąsto, 
kad. turėdami išsilavinimą ir kur kas dides
nį supratimą apie išgyvenimo principus 
tėvynėje, Lietuvoje per tą patį laiką, kurį jie 
praleidžia kovodami už būvą užsienyje, ga
lėjo pasiekti daugiau. Kartais - net ir mate
rialine prasme.

Galima suprasti, kodėl sakysim į Londoną 
plūsta bedarbiai iš rajonų. Bet kodėl į Vakarus 
veržiasi net tie jauni žmonės, kurie jau ir 
Lietuvoje buvo pasiekę neblogą gyvenimo 
lygį? Atsakymo variantų - daug. Visi jie 
nemalonūs buvusioms ir dabartinei valdan
čiajai daugumai. Daugelis šių bėglių, galin
čių realiai prisidėti prie Lietuvos suklestė
jimo. jaučiasi svetimi šioje valstybėje, pasi
genda laisvės ar pagarbos laisvei. Mato, jog 
valstybei jie tėra darbiniai arkliai, iš kurių 
galima dar kažką papildomai išspausti tik 
tam. kad keli valdžios populistai liktų Sei
me dar vienai kadencijai.

Jei Vyriausybė nekeis požiūrio į šiąjaunų 
emigrantų grupę ir toliau į valstybę žvelgs 
tik pro cukrinių runkelių augintojų ar pen
sininkų akinius. Lietuvoje greit gali nelikti 
kam dirbti. Kas tuomet išlaikys pensininkus 
ir mokės už tuščias cukrinių runkelių augin
tojų ambicijas? □ 

ir Estijoje nuolat dirba agentai, kurie verbuo
ja merginas. Dažnai joms tvirtinama, kad šio
je Skandinavijos šalyje dirbs auklėmis arba 
padavėjomis.

Švedijos įstatymai leidžia tris mėnesius 
kartą per pusmetį šalyje lankytis be vizos. Są
vadautojai stengiasi nepažeisti šio reikala
vimo ir nepakliūti į pasienio policijos akiratį. 
Prostitutės Švedijoje dirba nuo trijų savaičių 
iki poros mėnesių. Po to agentūra parūpina 
naują merginų transportą.

Pasak šaltinių Stockholmo policijoje, prieš 
savo sąvadautoją pasiryžusi liudyti 19 metų 
lietuvė. Šiuo metu slaptoje vietoje apgyven
dinta ir pareigūnų saugoma mergina Švedi
joje atsidūrė vos baigusi mokyklą. Merginą 
Vilniuje užverbavęs jaunuolis įtikinėjo, kad 
ji gaus darbą restorane. Viltys žlugo vos kir
tus Švedijos sieną. Merginą išžagino jos 
naujojo pažįstamo draugai, išjos buvo atim
tas pasas. Devyniolikmetė išgirdo, kad jai 
teks dirbti prostitute. Mergina iš viešnamio 
sugebėjo pabėgti.

Neseniai paskelbtoje Stockholmo policijos 
ataskaitoje taip pat tvirtinama, kad lietuviai 
nusikaltėliai nesiveržtų į Švediją, jei žinotų, 
kad už čia padarytus nusikaltimus teks kalėti 
Lietuvoje.

“Lietuviai nesijaudina, jog paklius į ka- 
lėjimąŠvedijoje. Ne vieną vilioja čia esančios 
geros buitinės sąlygos ir galimybė užsidirb
ti, ” - pasakojo inspektorius H.Johansson. 
“Prieš 10 metų lenkai tyčia Švedijoje sės
davo girti prie vairo, kad mėnesiui pakliuvę 
į kalėjimą galėtų užsidirbti ”.

Pastaruoju metu Švedijos pareigūnai vis 
rimčiau svarsto galimybę nusikaltusius Bal
tijos šalių piliečius siųsti atlikti bausmės į 
tėvynę. Vytautė Smaižytė. “L.r.”
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Aliutės kampelis
Philipe de Meziėres, keliavęs po Lietuvą 1364 m., aprašo 

Lietuvos karaliaus laidotuves. Duomenys rodo, kad čia mini
mas D.L.K. Gediminas. Čia duodu ištraukas iš P. de Meziėres 
aprašymo:

Karaliaus laidotuvės
... Kai numiršta jų karalius, jo baronai jį aprengia šarvais ir užsodina ant balto 

žirgo, taip pat apšarvuoto. Aplink karalių sustato eglinius rąstus. Paskui baronai 
išrenka patį geriausią iš karaliaus turėtų bičiulių. Jam suteikiama garbė būti 
sudegintam kartu su juo ir eiti į rojų. Tas bičiulis gera valia įžengia prie savo 
mirusio valdovo. Tada baronai su didžiomis maldomis ir raudomis užkuria ugnį ir 
sudegina savo valdovą ir jo bičiulį. Abiejų sielos eina į rojų.

Aš priminsiu tai, ką man pasakojo kaip tiesą. Neseniai mūšyje tarp Prūsijos 
didikų ir Laito (t.y. Lietuvos) karaliaus kovėsi vienas labai narsus tikėjimo riteris, 
kuris tame mūšyje neteko vienos akies ir tapo karaliaus belaisviu. Karalius jį labai 
pamėgo, suteikė didelius turtus bei dovanas, nepaisydamas, kad tas buvo krikščio
nis. Kai minėtas karalius pasimirė, baronai susirinko tartis, kam teks garbė lydėti 
karalių. Kiekvienas norėjo būti pirmesnis. Pagaliau visi_nutarė, kad garbę reikia 
suteikti Prūsijos riteriui, kurį karalius labiausiai mylėjo.

Kai riteris išgirdo tas naujienas, jį apėmė gilus liūdesys, bet jis pavedė save 
Dievui ir kreipėsi į baronus, saky damas: ‘"Ponai, jūs gerai žinote didžias dorybes, 
kurias turėjo karalius. Jei aš esu sunerimęs, tai tik todėl, kad mano veido trūkumas 
nesutrukdytų sielai. Jūs matote, jog aš turiu tik vieną akį, dėl ko labai apgailes
tauju. Neturėdamas visų savo kūno dalių, aš labai bijau, kad esu nevertas lydėti 
tokį tobulą valdovą. Tačiau, jei jūs nutarsite, kad aš vertas, tai man būtų didžiausia 
palaima”. Baronai apsvarstė ir nusprendė, kad jis nevertas tokios garbės. Jie padė
kojo riteriui už jo gerumą bei ištikimybę ir paleido jį iš nelaisvės.

Turbūt de Mezieres pats ne labai tikėjo ta istorija, nes pažymi: priminsiu tai, 
kg man pasakojo kaip tiesą.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redakcija,

Iš Algio Raulinaičio (jis yra buvęs PLB 
seimų nariu, PLB VI Seimo pirmininkas), 
gyvenančio Los Angeles, gavau laišką, 
kuriame jis iškėlė eilę istorinių dalykų. Jam 
leidus, persiunčiu tą laišką Jums paskaityti. 
Linkėjimai visiems.

Vytautas Kamantas
PLB pirmininkas

(...) Noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuva 
buvo valstybė daug anksčiau.

Mindaugas tik suvienijo keletą valsty
bėlių. Rašytiniai šaltiniai mini Lietuvos 
vardą jau 1009 metais (Quedlinburgo 
kronika), Voluinės sutartis (1219 metais) 
kurią pasirašė ne vienas, bet virš dvide
šimt atskirų kunigaikščių. Jau vien šie du 
rašytiniai dokumentai patvirtina, kad 
Lietuva buvo valstybė ir prieš Mindaugą.

Nerašytiniai šaltiniai, remiantis naujau
siais tyrinėjimais nurodo, kad mūsų valsty
bės pradžia gali siekti net keletą šimtme
čių prieš Kristų.

Ta pačia proga negaliu iškęsti nepa
smerkęs mūsų istorikų ir politikų men- 
kavertystės komplekso.

Kažkodėl savo karalius nužeminame iki 
kunigaikščių. Traidenį ir Vytenį vokiečių 
kronikos vadino karaliais.

Gediminas savo laiškuose vadinosi ne 
tik Lietuvos, bet ir daugelio rusų žemių 
karaliumi.

Konstantinopolio patriarchas savo laiš
kuose kreipėsi į Algirdą, vadindamas jį 
karaliumi.

Vytautui karaliaus titulą suteikė impe
ratorius. tik dėl mūsų kaimynų klastos jis 
nebuvo vainikuotas.

Nesenas pavyzdys: Anglijos karalius 
Edvardas VIII irgi nebuvo vainikuotas, bet 
į istoriją. Anglijos ir pasaulio, įeina kaip 
karalius.

Dėl nežinomų priežasčių mūsų is
torikai patikėjo Dlugošu, kuris įtikinėjo, 
kad Jadvyga apkrikštijo Lietuvą, nors ji 
Lietuvoje nėra net buvusi.

Pagarbiai.
Algis Raulinaitis,Los Angeles

“Akmenimis sugrįžom iš kelionės...”

Nuotraukoje - paminklas Panevėžyje (šalia Šv. Trejybės bažnyčios), skirtas lietuviams 
tremtiniams, negrįžusiems iš tolimojo Sibiro. Ant kiekvieno akmens surašytos pavardės 
šeimų ar pavienių asmenų. Nuotrauka daryta 2002 m. birželio mėnesį.

Brangūs tautiečiai!
Gimimų dėka jau 10 metų skaitau Jūsų 

įdomų laikraštį “Mūsų Pastogė”. Rodos 
spėjau pažinti ir pamilti, nors neakivaiz
džiai, tą šiltą, jaukų kraštą, kuris daugybei 
žmonių suteikė prieglobstį, padėjo išsi
gelbėti nuo raudonojo maro, tapo antrąja 
Tėvyne. Pažįstu ir žmones, aukojančius 
savo laisvalaikį kilniam tikslui - lietuvy
bės išsaugojimui ir puoselėjimui. Dažnai 
randu aprašymus, kaip Jūs minite džiugias 
mūsų valstybines šventes ir nepamirštate 
pažymėti pačių skaudžiausių datų. Tai mus 
labai džiugina, sušildo sužvarbusias sielas, 
kad ir Jūsų širdyse dar atsiranda vietos mū
sų skaudžios praeities atminimui, nors šiek 
tiek mažiau už mus patyrusiems prie
spaudos.

Labai pradžiuginote atvežę mums į Pa
nevėžį nuostabų lietuvišką koncertą. Širdis 
džiaugiasi matant, kai jau trečia, o gal ir 
ketvirta lietuviukų karta šoka lietuvių liau
dies tautinius šokius, dainuoja lietuviškas 
dainas. Išgirdome dainą ir pagal tremtinių 
sukurtus žodžius. Tai jaudino iki širdies 
gelmių. Kaip būtų gera, kad tokie paben
dravimai būtų dažnesni, bet tas tolumas...

Tiesa, man gėda, kad beveik nebuvo 
reklamos, kad tam buvo skirta tik maža 
Muzikinio teatro salė. To priežastys man 
nežinomos, o norisi už tai atsiprašyti. Bet 
širdžių šilumos, man regis, tikrai netrūko.

Ačiū Jums už tą meilę Lietuvai, ačiū, 
kad statote nors ir mažytę Trakų pilį Aus
tralijoje, ačiū už viską kas vienija, o ne skiria.

Ir mums likimas lėmė pamatyti tolimus 

kraštus. Gražiais pavadinimais “ekskursijų” 
belangiai traukiniai nuo 1940 m. iki 1953 
m. imtinai dundėjo į Rytus ir į Šiaurę. Mano 
ekskursija vadinosi “Vesna”, t.y. “Pavasa
ris”, mat buvo 1948 m. gegužės 28 d. 
Tuokart išvažiavome 41 000 su daugiau 
nei vienu ešelonu.

“Akmenimis sugrįžome iš kelionės” žiū
rėjome renginį birželio 14-tąją. Renginys 
pagal buv. politkalinio Wt. Cinausko poe
zijos knygelę “Tai kaip, sūnau, ten Lietu
voj?” Renginys, kurio kiekvienas žodis 
giliai paliečia širdį ir... sukruvina ją iš nau
jo. Turiniu panašus į “Girių aido” koncertą, 
kurį, manau, daugelis Jūsų turėjo progos 
pamatyti Australijoje.

Aš noriu Jūsų laikraščiui pasiųsti 
nuotrauką, paliudijančią posakį: “Akmeni
mis sugrįžom iš kelionės”. Tai paminklas 
atidengtas 2001 spalio 21 d. Panevėžyje 
šalia Šv. Trejybės bažnyčios. Jame sumū
ryta virš 500 akmenų. Dažname iš jų įvar
dinta ne po vieną pav ardę. Ir mano šeimos 
akmuo su trimis vardais jame yra. O 
geografinės platumos: Krasnojarskas, 
Vorkuta, Šilutė ir dar daug, daug įvairių 
vietovių, kur neskambėjo varpai ir nėra 
kapų... Ir... kiek daug paminklų ir kryžių 
Lietuvoje bebūtų, tai tik lašas skausmo 
okeane, nes daugelio ir įvardyti neliko kam. 
nes žuvo ištisos šeimos. Muzikinis teatras 
beveik visai šalia to paminklo. Gal bus 
įdomu pamatyti ir tiems, kurie nebuvo čia 
atvažiavę.

Birutė Vaitkienė,
Panevėžys

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jau kuris laikas kabo skelbimai, 
Apie plėšiką (kaip žvėrį - palygint), 
Už jo gyvo suėmimą,
Valdžia tūkstančiais atsilygins!
Šie du vyrukai keliu pravažiuojant, 
Matė jį laukuose prakaituojant!

Pijušėlis be darbo būti negali, 
Tai taiso tvoras Loretos tėveliui. 
Pasiėmę plėšiko plakatą, 
Ir apsiginklavę su šakėm, 
Premiją už jį gaut pasiryžę, 
Vyrukai prie “bandito” sugrįžo!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai

Dulkelės skaudžiai surištos rankos, 
(Tie vyrukai gerai jį aptrankė) 
Saulė pliekia iš viršaus kaip patrakus, 
O nugarą bado dvejos šakės! 
Už “baisaus plėšiko” suėmimą, 
Jaunuoliai pinigais jau “dalinas”!

Vyrukai pristatė vargšą Dulkelę, 
Į vietinę policijos stotelę;
Policistas susirgęs ir guli ant šono, 
Pareigas eina jo maloni žmona. 
Ji tarė: “Aš nežinau ką daryti, 
(Mūsų sugedęs telefonas)
Jūs jį kol kas “cypėn” uždarykit!”
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Padidėjo Sydnėjaus skautininkų šeima...

Šeštadienis. 2002 metų liepos 27 diena. 
Žvarbus vėjas (negalima pavadinti “šiau
riu”, nes ateina iš pietvakarių - Australija 
juk pietų pusrutulyje) nešioja pageltusius 
lapus po Sydnėjaus Lietuvių Namų kiemą, 
įkyriai žverbiasi pro megztinukų ir švar
kelių protarpius. Iš automašinų pastato 
vidun skuba uniformuoti tautiečiai. Šian
dien ypatinga diena - naujai pakelto 
skautininko įžodis. Mažojoje salėje susi
rinkę skautininkai rikiuojasi įžodžio cere
monijai. Jiems vadovauja s. Elenutė Kive- 
rytė-Erzikov.

Po komandos “ramiai” įnešama trispal
vė (vėliavnešys ps. Arvydas Zduoba) - tai 
įžodžio pradžia. Priekin kviečiama vyr. 
skautė vyr. si. Laura Karpavičiūtė-Belkie- 
nė. Ji, pagal LSS Seserijos \yriausios Skau- 
tininkės įsakymą Nr. 52, pakeliama į pa- 
skautininkės laipsnį.

Po trumpo įvado ir įsakymų perskai
tymo sesė Laura prašoma uždegti tradicinę 
žvakutę - tai pirmieji Lauros žingsniai 
skautininkų šeimoje. Globėja ps. Milda Ba- 
čiulytė-Karp nuima vyresnės skautės 
kaklaraištį, kiti skautininkai stoja pusračiu, 
suneria rankas, gi naujoji kandidatė kartoja 
priesaikos žodžius, juos patvirtindama 
trispalvės pabučiavimu. Ir štai - sesė Laura

Iškilminga skautininkų sueiga (įžodis). Nuotr. Vytauto Vaitkaus.

Kazys Blaževičius

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

Tęsinys iš MP Nr. 32
1946 m. gegužės mėnesį Juozas Marku

lis legendinio pogrindžio “centro” vardu 
užmezgė ryšius su “Didžiosios kovos”. 
“Tauro” ir “Dainavos” apygardų štabais.

Gegužės 28 dieną Juozas Markulis, 
prisistatęs Aukštaičių partizanų ir fikty
vaus vienybės komiteto įgaliotiniu, susitiko 
su “Tauro” apyg. vadu Z.Drunga-Mykolu 
Jonu ir kitais vadais, aptarė galimybę su
daryti bendrą partizanų vadovybę.

Birželio 6 d. TA “Geležinio vilko” štabe 
susitiko J.Lukša. A.Varkala-Žaliukas, iš 
Vakarų atvykę J.Deksnys ir VStaneika su 
“centro” atstovu Juozu Markuliu. Pasita
rime buvo įsteigtas Bendras Demokratinis 
Pasipriešinimo Sąjūdis (BDPS). kurio 
vadovu tapo Juozas Markulis.

Prasidėjo aktyvi provokacinė Juozo 
Markulio veikla. į jo pinkles pateko J.Deks
nys, kuriam buvo artimos propaguojamos 
pasyvaus pasipriešinimo idėjos.

Rugpjūčio 12 d. Juozas Markulis Vilniu
je, KGB bute, kvietė partizanų apygardų 
atstovų pasitarimą. Buvo įsteigtas Vyriau
sias Ginkluotųjų Pajėgų Štabas (VGPŠ), 
kuris buvo BDPS žinioje. Į pasitarimą 
atvyko buvęs “Didžiosios kovos” apyg. va
das J.Misiūnas-Žalias Velnias (nuo gegu
žės 19 d. DKA pradėjo vadovauti čekistas 
kpt. Gnėžtas-Gediminas, kurio pavaduotoju 
buvo paliktas Misiūnas).

Po pasitarimo J. Misiūnas buvo suimtas

Mūsų Pastogė Nr. 33, 2002.08.19, psl. 6 

jau su žaliu kaklaraščiu. Mūsų, skautininkų 
šeima padidėjo dar vienu nariu. Priimdami 
į savo tarpą jaunąją Laurą, skautininkai 
atnaujina savo anksčiau duotą pažadą 
pakartodami įžodžio žodžius. Sveikinimai 
seka vienas po kito, gi “naujai kepta ža- 
liaslipsė” paslapčiomis braukia per skruos
tą riedančią jaudinimosi ašarą.

Ta pačia proga buvo išgirstos dar dvi 
džiuginančios naujienos. LSS Brolijos 
Vyriausio Skautininko įsakymu Nr. 21 į 
skautininko laipsnį pakelti du sydnėjiškiai 
“Aušros” tunto “ramsčiai” - tai ps. Jero
nimas Belkus ir ps. Vytenis Šliogeris. Be 
to, brolis Vytenis, “ištarnavęs” skautijos 
labui “visą pušimtį”, tapo LSS Pirmijos 
atžymėtas “50 metų Skautavimo” žymeniu.

Nenuilstamas pasitarnavimas mūsų 
jaunesniajai kartai, ją auklėjant skautiškoje 
dvasioje, neliko be pėdsakų ir tapo LSS 
vadovybės tinkamai įvertintas. Džiugu 
matyti, kad mūsų patriarchų pasėta sėkla 
po I-mojo pasaulinio karo vėl atgaivinta, 
nugalėjo visas kliūtis, bujojo ir bujos mūsų 
širdyse.

Sveikindamas visus atžymėtuosius, 
spaudžiu kairę ir linkiu dar ilgai žengti 
skautiškuoju keliu.

Teodoras J.Rotcas

ir pražuvo saugumo požemiuose. Jo vardu 
čekistai DKA partizanams siuntė įvairius 
nurodymus. Buvo aiškinamasi, kad Žalias 
Velnias darbuojasi “centre”. Netrukus 
prasidėjo DKA vadų žūtys, apygardų 
agonija.

1946 metų lapkričio viduryje “Tauro” 
apygardos vadų posėdyje, kuriame daly
vavo apyg. vadas D.Jėčys-Ąžuolis, rink
tinių vadai. J.Lukša ir J.Markulis, buvo 
pripažintas VGPŠ vadovavimas partizanų 
veiklai, numatyta 1947 m. sausio 18 dieną 
Vilniuje sušaukti visų apygardų vadų 
suvažiavimą. Juozas Makulis jau ruošėsi 
švęsti pergalę!..

Lapkričio 26 dieną Vilniuje suimtas 
Dainavos apygardos partizanų atstovas 
BDPS A.Kulikauskas-Daktaras. kuris bu
vo iškviestas į “centrą”, neva tai išvykai į 
Vakarus. Gruodžio 22 dieną Jungtinės 
Kęstučio apygardos vadų suvažiavime 
Juozas Markulis išgavo vadų sutikimą 
dalyvauti 1947 m. sausio 18 d. suvažiavime.

Paaiškėjo išdavystė
Gruodžio 28 dieną J.Lukša, A.Zaske- 

vičius ir B.Barzdžiukas, sugretinę daugybę 
faktų - plačią veiklą, silpną konspiraciją, 
disponavimą dideliais pinigais ir griežtos 

. apskaitos dokumentais, partizanų žūtis po 
jo pasilankymo - suprato, kad Juozas Mar
kulis - KGB agentas. “Centro” kūrimu 
netikėjo D.Jėčys ir DKA “B” rinktinės va
das A.Morkūnas-Plienas - jie J.Markuliui 
neteikė jokių žinių ir todėl mažiausiai nuo

Naujai pakeltieji skautininkai, iš kairės: s. Jeronimas Belkus, ps. Laura Belkienė (tik ką 
davusi įžodį), ps. Arvydas Zduoba (vėliavnešys), s. Vytenis Šliogeris. Nuotr. V. Vaitkaus.

Nauji vertingi leidiniai
Lietuvos Dailės akademija išleido 

vienatomę, išsamią, naujausiais tyrimais 
paremtą knygą Lietuvos dailės istorija. 
Pasak leidėjų, tai bus svarbi ir vertinga 
knyga ne tik dailės studentams, dėstyto
jams, menotyrininkams, bet ir visiems 
besidomintiems Lietuvos daile. Šią daugiau 
kaip 400 puslapių knygą ruošė 38 žinomi 
menotyrininkai ir dailės istorikai. Joje su
pažindinama su Lietuvos dailės raida nuo 
priešistorinių laikų iki šių dienų. Ap
žvelgiami visi svarbiausi meno stiliai - 
gotika, renesansas, barokas, klasicizmas ir 
kt. Knygos struktūra paprasta: pristatomas 
stiliaus gimimas Europoje, jo kelias į 
Lietuvą ir jo pasireiškimas Lietuvos archi
tektūroje, tapyboje, skulptūroje, scenogra
fijoje, taikomojoje dailėje; apžvelgiamos ir 
naujausios meninės kūrybos kryptys, 
praplečiančios tradicinę dailės sampratą.

Knygos formatas leido gana vaizdžiai 
pristatyti svarbiausių Lietuvos menininkų 
kūrybos pavyzdžius. Knygoje yra per 1 000 
iliustracijų. Lietuvos dailės istoriją 5 000 
egzempliorių tiražu išleido Vilniaus Dailės 

jo nukentėjo.
Juozo Markulio rengtas visos Lietuvos 

partizanų vadų suvažiavimas, kuriame jie 
būtų suimti, neįvyko. Prasidėjo provoka
toriaus demaskavimas, tačiau jis lengvai 
nepasidavė, dar ilgai bandė “vadovauti”. 
Buvo bandyta konspiraciniame bute jį lik
viduoti, tačiau pro atsarginį išėjimą pavy
ko jam pabėgti. Jausdamas, kas laukia iš
daviko, 1948 m. išvyko “tobulintis” į Lenin
gradą. Į Lietuvą grįžo 1952 m. Vėliau jam 
buvo suteiktas “LTSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo” titulas. Mirė Vilniuje 1988m.

Juozas Markulis savo juodą darbą dir
bo dangstydamasis tautos ir valstybės 
interesų gynimu, verkdavo ir sakydavo 
patriotines kalbas prie jo pastangomis 
nužudytų partizanų kapų, uoliai tarnavo 
okupantams naikinant tautą.

PABAIGA

Nuo sekančio MP numerio, atkarpomis, 
pradedame spausdinti vieno vokiečio kario, 
kuris netikėtai tapo Lietuvos partizanu, 
pokario metų dienoraštį.

Dienoraščio dalys išliko KGB archy
vuose ir buvo išverstos į rusų kalbą po to, 
kai šis vokietis-partizanas buvo sugautas 
pietų Lietuvoje.

Dienoraštį į lietuvių kalbą išvertė Vla
das Vaitkevičius, o išspausdino “Draugo” 
dienraštis Čikagoje.

Dienoraščio autorius Heinrich Ross
mann kadaise buvo išsilavinęs vyras. Jis 
grojo Darmstadt’o (Vokietijos miestas) 
orkestre, piešė ir mėgo rašyti. Jo galutinis 
NKVD rankose - nežinomas. Red. 

akademijos leidykla.
* * *

Lietuvių kalbos institutas baigė leisti 
dvidešimties tomų akademinį Lietuvių kal
bos žodyną. Žodyną rengti ir leisti prireikė 
viso šimtmečio: 1902 m. kalbininkas Kazi
mieras Būga jį pradėjo, jo darbą toliau tęsė 
Juozas Balčikonis, Kazys Ulvydas, Jonas 
Kruopas, o nuo 1996 metų jo dabartinis vy
riausias redaktorius Vytautas Vitkauskas.

Per šimtą metų buvo surinkta per 4.5 
mln. lapelių lietuviškų žodžių kartoteka. 
Šiame didžiausiame lietuvių kalbos žody
ne paskelbta visa lietuvių leksika, įvairiais 
būdais užrašyta nuo Martyno Mažvydo 
pirmosios lietuviškos knygos 1547 metais 
iki 2001 metų. Pasak leidėjų, kruopščiausio 
darbo reikalavęs žodynas yra matęs ir pa
lankių, ir labai sunkių laikų, kai leidyba 
strigo dėl finansų stokos.

Žodyne pateikiama kiekvieno žodžio 
istorija, semantika, vartojimo šaltiniai ir 
kalbos plotas, pristatoma skolinių kilmė, 
tikimas bedrinei kalbai. Jo rengėjai stengėsi 
parodyti visą tautos mąstymą, kultūrą, tam 
tikrą gyvenimo supratimą, tautosakos lo
bius. Žodynas ateityje bus tvirtas pagrindas 
tyrinėti lietuvių kalbai, padės studijuoti 
senuosius raštus ir tarmes.

* * *

Kultūros paveldo centro leidykla 
“Savastis” išleido Eugenijaus Ivanausko 
ir Robert J.Douch knygą Lietuvos monetų 
kalybos istorija 1495-1769 m. Ši knyga - 
reikšmingas įvykis Lietuvos numizmatikos 
istorijoje, nes iki šiol turėjome tik vieną moks
linę studiją apie pradinį lietuviškų monetų 
kalybos laikotarpį - E.Ivanausko ir M.Bal- 
čiaus “Lietuvos Didž. kunigaikštystės 
lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 m.”.

Naujame leidinyje analizuojama lietu
viškų monetų kalybos raida, pradedant nuo 
1495 m. pinigų reformos iki Gardino kalyk
los uždarymo 1769 m. Knygoje pateikiamos 
monetų kalybos manufaktūrų ataskaitos, 
apyskaitos, lentelės, kuriose užfiksuotos 
finansinės operacijos. Autorių lėšomis kuk
liai išleistos Lietuvos monetų kalybos 
istorijos tiražas siekia tik 100 egzempliorių.

Istorikų duomenimis, XV a. antroje pu
sėje Vilniaus monetų kalykloje buvo kalama 
didelė įvairovė monetų: pusdenariai, tre
čiokai, ketvirtokai, taleriai, pustaleriai, por
tugalai, pusportugaliai, šilingai, grašiai, 
pusgrašiai, šeštokai, sidabro auksinai, aukso 
dukatai. Monetos buvo su raide A, reiškusią 
didžiojo kunigaikščio Aleksandro vardą. 
Žygimanto Senojo valdymo laikais moneto
se imta žymėti jų kalimo metus, o Žygi
manto Augusto laikais - valdovų atvaizdus. 
1589-1627 m. Vilniaus monetų kalykloje 
buvo kalamos devynių rūšių monetos. XVII 
a. atsirado varinių monetų - šilingų, jie 
buvo kalami ir Kaune bei Gardine. XVIII 
a. Lietuvai ir Lenkijai bendros monetos 
buvo kalamos Lenkijos kalyklose. MP inf.
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In memof iam
Aft A Marytė Veronika Pužienė

AftA Mečislovas Cibulskis
'■ t . , f ..: • £. u. r»

Maža Canberros lietuvių kolonija pir
madienį (rugpjūčio 5d.) atsisveikino su 
Maryte Veronika Pužiene. Gausus būrys 
draugų ir artimųjų susirinko St. John 
Apostle bažnyčioje, Holt, atsisveikinimo 
apeigoms. Atnešus karstą prie altoriaus, 
anūkės jį apjuosė juosta. Nuostabiai nu
skambėjo “Avė Maria”, kurią atliko šeimos 
draugas, lankantis operos dainavimo klasę 
Sydnėjaus Konservatorijoje. Peršv. Mišias 
uošvis Geoff Howe pasidalino savo pri
siminimais apie Marytę, o anūkai - Belinda, 
Tina ir Carl - skaitė skaitymus ir atnešė 
auką. Po šv. Mišių karstas buvo išlydėtas 
iš bažnyčios pritariant Simo dainai “Tyliai 
leidžias”. Mašinų procesija palydėjo velio
nę į Gungahlin kapines. Kun. Fallon atliko 
paskutinius krikščioniškus patarnavimus 
a.a. Marytės vėlei, o šeimos draugė Rasa 
Mauragienė tarė atsisveikinimo žodį. Pa
sklidus kanklių garsams nuskambėjo 
“Žvelsos” “Gintaro šalies pasveikinimas” 
ir karstas buvo nuleistas į duobę šalia jos 
mylimo a.a. vyro Vinco. Šeimos nariai api

barstė karstą su žemės saujelėm iš jos tė
viškės, o visi susirinkusieji apibarstė kapą 
gražiomis mėlynomis iris gėlėmis.

Marytė gimė 1922 m. vasario 2 dieną 
Akmenynų kaime, Suvalkijoje. Ji buvo jau
niausia dešimties vaikų Aleksandro ir 
Veronikos Šeflerių šeimoje. Prasidėjus ka
rui, Marytė, kaip ir daugelis kitų, atsirado 
Vokietijos stovykloje. Čia ji susipažino su 
savo gyvenimo kelionės draugu Vincu Pu
žu. 1947 metais Vokietijoje jie sukūrė šeimą.

1949 metais šeima pasiekė Australiją. 
Darbo sutartį atliko Queanbeyan mieste
lyje. Čia 1949 m. jie susilaukė dukrelės 
Vidos, o vėliau - sūnaus Albino.

1953 m. šeima persikėlė gyventi Syd- 
nėjun, kur susilaukė antro sūnaus \yto. 
Sydnėjuje jie įsijungė ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių parapijos gyvenime.

Metai rieda. Vyresnieji Vida ir Albinas 
sukūrė savo šeimas. Marytė džiaugėsi su
laukusi anūkėlių. 1979 m., kai vyro Vinco 
sveikatą pakirto vėžys, šeima persikėlė 
Canberron. 1980 m. vasarį Marytė palaido
jo Vincą. Liko viena auginti jauniausią 
sūnelį. Gyvendama Canberroje, vėl užmez
gė draugystę su senais draugais. Atsirado 
ir naujų draugų. Kol sveikata leido, akty
viai dalyvavo lietuvių renginiuose. Nors 
džiaugėsi močiutė keturiom anūkėm ir 
vienu anūku, bet vis laukė tos dienos, kai 
iškeliaus amžinybėn pas savo brangų Vin
cą. Artimųjų tarpe dažnai prisimindavo, 
kaip jie kartu mėgo šokti.

Paskutinieji metai Marytei nebuvo 
lengva. Bet pagaliau Dievas pasišaukė ją 
rugpjūčio 1 dieną - tą dieną, kai mintyse ji 
jau pradėjo švęsti a.a. Vinco 80-tą gimta
dienį. Pagaliau ji leido užgesti savo gyve
nimo šviesai ir iškeliavo amžinybėn į savo 
brangaus Vinco glėbį.

Liūdesy' liko dukra Vida, sūnūs Albinas 
ir Vytas, uošvis Geoff, marti Danutė, anūkai 
Belinda, Carl, Tina, Tamara ir Nijolė, sesuo 
Anelė ir jos vaikai Genutė ir Julius.

Rasa Mauragienė

Mečislovas gimė 1908 m. spalio 9 dieną 
Kaime. Mirė 2002 m. birželio 24 dieną Nau
joje Zelandijoje, Aucklande, "Caughey 
Preston” ligoninėje, kur praleido savo pas
kutinius pusantrus gyvenimo metus.

Kaune lankė “Aušros “ gimnaziją. Atli
kęs privalomą karinę tarnybą, dirbo Kauno 
Miesto Savivaldybėje, nekilnojamo turto 
skyriuje. Tuo laiku susipažino su Stefanija 
Barškietyte ir 1939 metais jie susituokė. 
1940 metais gimė sūnus Jurgis, o 1943 
metais - dukra Audronė.

Artėjant antrajai rusų okupacijai, 1944 
metais šeima pasitraukė į Vokietiją: Ste
fanija su vaikučiais ant “bričkos” vežimė
lio, o Mečislovas pėsčiomis vedė arkliuką 
iki pat Berlyno. Karui pasibaigus gyveno 
britų zonoje, Eckenfoerdo pabėgėlių sto
vykloje. 1949 metais “Dundalk Bay” laivu 
atvyko į Naująją Zelandiją ir apsigyveno 
Aucklande.

Kaip ir daugumas emigrantų, dirbo įvai
rius darbus iki tol, kol įsigijo savo nuosa
vą taksi. Taksi jis vairavo iki 75 metų 
amžiaus.

Mečislovas buvo gero būdo, nuoširdus 
ir paslaugus žmogus. Rūpinosi ir dažnai 
lankė sergančius tautiečius. Aktyviai da
lyvavo ir dirbo Aucklando lietuvių ben
druomenėje, ypač pasižymėjo per daugelį 
metų rinkdamas pinigus Lietuvos Tautos 
Fondui.

Atsisveikinimo apeigos, kuriose be jo

AftA Irena Janušis
1922.08.26 - 2002.08.01

Died from pancreatic cancer at Caritas Christi, Melbourne.
Dearly loved mother of Vida Jarašius (ntc Kunca) and mother-in-law of Bernard. 

Loving grandmother of Daiva.
Sadly missed by Vida, Bernard, Daiva, Vladas Janušis and her Saugėnas family in

Lithuania. Vida Jarašius

; Liūdna žinia ■
Gauta žinia, kad rugpjūčio 12 dienos rytą Sydnėjaus Canterbury ligoninėje mirė 

Jonas Muščinskas. gimęs 1922 m. Platesnė informacija - vėliau.
AfPinf.

Mečislovas Cibulskis

mylimos šeimos dalyvavo ir būrys bičiulių 
bei pažįstamų, atliktos St. Michael’s kata
likų bažnyčioje Aucklande. Karstas buvo 
apdengtas lietuviška trispalve. Apeigos 
baigėsi su per magnetofoną sugrotu Tau
tos Himnu.

Liūdesyje liko žmona Stefanija, sūnus 
Jurgis su šeima ir dukra Audronė. Toli nuo 
gimtų Nemuno krantų, ilsėkis ramybėje, 
mielas Mečislovai.

Minvydas Palubinskas

AftA Bronei Jarembauskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Steponą Jarembauską.

Jadvyga ir Vaclovas Mickai, 
sūnus Rimas, duktė Dalė ir jų šeimos

Mirus brangiai mamytei, močiutei

AftA Marytei Veronikai Pužienei, 
reiškiame gilią užuojautą dukrai Vidai, uošviui Geoff, anūkei Belindai, sūnums 
Albinui ir Vytui. jų šeimoms bei seseriai Lietuvoje.

Canberros Skautų Židinys

AftA Bronislavai Jarembauskienei 
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Stepui, giminėms Australijoje bei Lietuvoje 
ir kartu dalinamės netekties skausmu.

Cecilija Protienė,Birutė Nagulevičienė, 
Laima ir Kęstutis Protai 

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” S30.

AftA Marytei Pužienei
mirus, giliai užjaučiame dukterį Vidą, sūnus Albiną ir Vytą bei jų šeimas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Brangiai žmonai

dr. Bronei Jarembauskienei
mirus, giliame liūdesy likusį vyrą Stepą nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Algis Milašai

Air3A Marytei Pužienei
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukrą Vidą, sūnus Albiną ir 
\ytą su šeimomis bei visus artimuosius.

Vincenta Antanaitienė ir Martiną Reisgienė

AftA Bronei Jarembauskienei
mirus, gilią užuojautą reiškiu vyrui Stepui ir visiems artimiesiems

Milda Bukevičienė ir šeima

AftA Bronei Jarembauskienei
mirus, netekties valandoje reiškiame gilią užuojautą vyrui Stepui.

Pajauta Daukienė ir šeima

AftA Bronei Jarembauskienei
mirus, vyrui Stepui ir artimiesiems reiškiame gilią bei nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

, (j Kastutė ir Vytautas Jurskiai,
,;{ , Birutė ir Ignas Bieliūnai

AftA Bronei Jarembauskienei
mirus, skausmo valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą vyrui Stepui.

Vytautas Patašius
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JUMS REIKALINGA PASKOLA? 
MES SIŪLOME ĮVAIRIAUSIAS 

PASKOLAS

Namui ar butui, investicijai, perfinansavimui, 
taip pat ir paskolas prekybai

Paskolų procentai nuo 4.72% per metus 
pirmiems šešiems mėnesiams

• Paskolos suteikiamos per 5 dienas
• Paskolos nuo $50,000 iki $5,000,000+
• Paskolos iki 105%

v AIMS
HOME LOANS

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia 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.

Virtuvė “Pas Aldonų’ 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.

Vienas didžiausių Australijos ne banko tipo skolintojas, 
laimėjęs daugiau kaip 25 apdovanojimus

Level 16, Central Square, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000 
Phone 02 9217 2727 or contact Marius Sternberg on 0414 294 126 

Or visit our Web site: www.aimsloans.com.au

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”

Geelongo Liet. 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 V-bos pirm.

Melbourno 
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 rugpiūčio 21 dieną. Visų Klubo 
narių pareiga yra slapto balsavimo 
būdu išrinkti sekančių 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 
rugpiūčio 25 diena. Gaila, bet mūsų 
įstatai neleidžia dalyvauti Valdybos 
rinkimuose tiems, kurie pavėluoja 
susimokėti.

MLK Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI
• “MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

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 bendruomenės susirinkimas, kuriame svarstysime, ką darysime su a.a. 

Elenos Petravičienės palikimu Tasmanijos lietuviams.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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

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 metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zdandijqje 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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