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Bakams Lietuvos Įvykių apžvalga
Lietuvos 
Seimui - 

pusė metų
Sukako lygiai 

pusė metų, kai 
darbą pradėjo 
naujos kadenci
jos Seimas. Šis 
Seimas iki šiol 
dažniau mini

mas ne dėl nuveiktų darbų, o dėl nuolati
nių nesutarimų valdančiojoje koalicijoje, 
parlamentarų etikos pažeidimų ir panašių 
skandalų.

Naujos kadencijos Seimo nariai prisie
kė praėjusių metų lapkričio 15 d. Dau
giausiai mandatų iškovojo pirmą kartą 
parlamento rinkimuose dalyvavusi VUs- 
paskich’o Darbo partija. Ji kartu su A.Bra- 
zausko Socialdemokratų partija, A.Pau- 
lausko Naująja sąjunga bei K. Prunskienės 
Valstiečių ir Nau-osios demokratijos partijų 
sąjunga sudarė valdančiąją koaliciją.

Parlamentarai maždaug mėnesį nesi
ėmė jokių esminių klausimų, nes užtruko 
Vyriausybės formavimas ir postų Seime 
dalybos. Socialdemokratų lyderio Algir
do Brazausko vadovaujamo Ministrų ka
bineto nariai prisiekė ir įgaliojimus veikti 
gavo gruodžio 14 d..

Iki šios dienos dabartinis Seimas pri
ėmė 207 teisės aktus, tarp jų -81 įstatymą.

Parlamentarai paskyrė arba patvirtino 
nemažai valstybės pareigūnų: valstybės 
kontrolierę Rasą Budbergytę, Seimo kon
trolieres Virginiją Pilipavičienę ir Albiną 
Radzevičiūtę, vaiko teisių apsaugos kon
trolierę Rimantę Šalaševičiūtę, taip pat 
Konstitucinio Teismo teisėjus Tomą Bir- 
montienę, Ramutę Ruškytę ir Romualdą 
Kęstutį Urbaitį.

Tačiau šios kadencijos Seimas labiau 
išgarsėjo ne nuveiktais darbais, o skan
dalais, bene dažniausiai kylančiais dėl 
etikos pažeidimų.

Metų pradžioje paaiškėjo, kad mažiau
siai du parlamentarai po priesaikos davimo 
neatsisakė su Seimo nario statusu nesude
rinamų pareigų, tik išėjo tikslinių atostogų. 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos frak
cijos narys Jonas Ramonas liko Žemės ūkio 
rūmų pirmininko, Liberalų demokratų 
frakcijos narė Aldona Balsienė - Lietuvos 

profesinių sąjungų “Solidarumo” preziden
tės pareigose.

Laikinoji komisija nusprendė siūlyti 
Seimui neleisti panaikinti parlamentaro 
teisinio imuniteto. J. Ramonas dar prieš 
tapdamas Seimo nariu kartu su kitais 
žemdirbiais buvo apkaltintas riaušių orga
nizavimu per 2003 m. gegužę vykusias ke
lių blokadas. Kauno miesto apylinkės 
teismas negali nagrinėti baudžiamosios 
bylos, nes J. Ramonas kaip Seimo narys 
turi neliečiamumo statusą.

Nors Konstitucinis Teismas yra konsta
tavęs, kad Seimo nario darbas yra neper
traukiamas, būrys parlamentarų net sesijų 
metu poilsiavo užsienyje. Šitaip pasielgė li- 
beralcentristas Kęstutis Glaveckas - jis ne 
tik išvyko su žmona atostogaufi į egzotišką 
Tahiti salą, bet ir apgavo Seimo valdybą, 
žadėdamas Tarptautinio valiutos fondo 
kvietimu dešimt dienų lankytis JAV.

Darbo frakcijos narys Saulius Girdaus- 
kas be Seimo valdybos leidimo vasarį 
vykusios neeilinės sesijos posėdžius iš
mainė į Pasaulio ralio čempionatą. Etikos 
ir procedūrų komisija nustatė, kad 
parlamentaras ne tik be svarios pateisina
mos priežasties praleido keletą posėdžių, 
bet ir važiavęs įvairių firmų ženklais ap
klijuotu automobiliu neišvengė viešųjų ir 
privačių interesų konflikto.

Be to, delsiama priimti Politikų elgesio 
kodeksą, kuris turėtų apibrėžti, kokiais 
etikos ir moralės kriterijais politikai pri
valo vadovautis savo veikloje, kaip elgtis 
priimant sprendimus, kaip turi būti bau
džiami prasižengusieji.

Vos įsibėgėjus pirmajai sesijai, Seimą 
sukrėtė vadinamasis KGB skandalas. 
Praėjusį lapkritį paaiškėjo, kad Seimo vi
cepirmininkas, tuometinis Europos reika
lų komiteto vadovas Alfredas Pekeliūnas 
galėjo priklausyti KGB rezervui. Vėliau 
analogiški įtarimai mesti ir užsienio reikalų 
ministrui Antanui Valioniui, Valstybės sau- 
gumo departamento gen. direktoriui 
Arvydui Pociui ir kai kuriems kitiems po
litikams. Seime sudaryta laikinoji tyrimo 
komisija nustatė, kad A. Valionis ir A. 
Pocius buvo įtraukti į sovietų saugumo 
rezervo sąrašą, tačiau jai pritrūko duome
nų patvirtinti “valstiečių” deleguoto Seimo 
vicepirmininko priklausymą KGB rezervui

Nukelta į 2 psL

Parama iš JAV Kongreso
Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA). Jungtinių 

Amerikos Valstijų Kongresas greičiausiai 
gegužės mėnesį pradės svarstyti ir, tikėti
na, dar šią vasarą priims rezoliuciją, kurio
je reikalaujama, kad Rusija oficialiai 
pripažintų “neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją 1940-1991 metais”. Tai 
po susitikimo su Prezidentu Valdu Adam
kumi sakė Lietuvoje viešintys JAV kon
gresmenai.

“Rusijos Federacijos vyriausybė turi 
paskelbti aiškų ir nedviprasmišką pareiš
kimą, jog ji pripažįsta, kad Sovietų Sąjun
ga 1940-1991 metais buvo neteisėtai 
okupavusi ir aneksavusi Baltijos šalis - 
Lietuvą, Latviją ir Estiją”, - sakoma rezo
liucijos projekto preambulėje.

Rezoliucijos iniciatoriai - kongres
menas respublikonas John Shimkus ir 
kongresmenas demokratas Denis Kusi- 
nich, kurie taip pat yra 1997 metais JAV 
Kongrese įkurtos Baltijos frakcijos, gi

Pasisavina ES lėšas?
(ELTA). Seimo opozicijos lyderio An

driaus Kubiliaus nuomone, jei pasitvir
tintų įtarimai pasisavinus Europos 
Sąjungos lėšas, turės būti keliamas pro
jektus rengusių ir juos patvirtinusių 
valstybės pareigūnų atsakomybės klau
simas. “Kelsime atsakomybės klausimą ne 
tik tų, kurie tokius projektus rengia tu
rėdami vienokį ar kitokį tikslą apeiti ES, 
bet ir tų valstybės pareigūnų, kurie tokius 
projektus tvirtino ir kurie leido taip ap
gaudinėti ES ir mus”, - “Žinių radijui” teigė 
A. Kubilius.

Gegužės 6 d. valstybės kontrolierė Ra
sa Budbergytė pristatė Prezidentui Valdui 
Adamkui Valstybės kontrolės ataskaitą, 
pagal kurią įtariama, kad bendrovėms 
“Krekenavos agrofirma”, “Krekenavos 
mėsa” ir “Kauno grūdai” skirta 10,5 mln. 
litų daugiau ES paramos SAPARD lėšų 
nei leidžia teisės aktai. (Šių firmų konteks
te minimas ir V. Uspaskich.)

Auditoriai taip pat pažėrė kritikos, kad 
su ūkio ministru Viktor Uspaskich susi
jusio koncerno “Vikonda” įmonių SAPARD 
projektų statybos darbus už 41.5 mln. litų 
įgyvendino taip pat “Vikondos” įmonė.

Valstybės kontrolė taip pat nustatė, 
jog “Krekenavos agrofirma” galimai 

nančios Lietuvos, Latvijos ir Estijos inte
resus, pirmininkai.

“Mes tikimės, kad ši rezoliucija gali 
būti priimta šią vasarą. Atvykdami į Lietuvą 
norėjome parodyti savo paramą, kartu - šį 
tą sužinoti. Mes grįšime į JAV ir skatinsi
me, kad būtų surinktas reikiamas parašų 
skaičius ir kad būtų galima priimti šią 
rezoliuciją”, - sakė JAV Kongreso narys 
respublikonas Jack Kingston.

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas savo ruožtu teigė, jog rezoliuci
jos svarstymas Kongrese turėtų vykti jau šį 
mėnesį. Pasak V. Ušacko, kurį laiką rezo
liucijos svarstymas buvo atidėtas dėl per
galės prieš nacius minėjimų Maskvoje.

“Mes neremiame Ribentropo - Mo
lotovo pakto ir tikime, kad šis paktas tu
rėtų būti pasmerktas. Tai turėtų padaryti 
Rusija, ji turėtų atsiprašyti, pripažinti, kad 
tai buvo neteisinga”, - sakė kongresmenas 
Jack Kingston. □ 

dirbtinai suskaidė vieną projektą į kelis 
siekdama gauti didesnę nei leistina para
mos sumą. Pagal su EK pasirašytą sutartį 
vienas paramos gavėjas vienam projektui 
gali gauti ne didesnę nei 5 mln. eurų (beveik 
18 mln. litų) paramą.

Toks “dirbtinis projektų skaldymas”, 
anot A. Kubiliaus, rodo lietuvišką būdą 
apeiti biurokratus ir demonstruoja ne 
aukštų valstybės pareigūnų “elementarų 
sąžiningumą”, bet Lietuvos įstrigimą po- 
okupacinėje situacijoje.

“Ką tokiu atveju turėtų galvoti pa
prasti piliečiai apie valstybę, kurioje ele
mentaraus sąžiningumo nedemonstruoja ir 
aukšti valstybės vadovai? Tai man demons
truoja vieną dalyką - išties kaip giliai dar 
esame įstrigę pookupacinėje situacijoje, 
kai palikę okupaciją ir pradėję žygiuoti eu
ropinių standartų link paskutinį dešimtme
tį likome įstrigę postkomunistinėje no
menklatūrinėje pusiau oligarchinėje si
stemoje”, - sakė A. Kubilius.

Valstybės kontrolės išvados perduotos 
Finansų ministerijai, o vėliau jas pateiks 
Europos Komisijai (EK), kuri spręs, ar 
minėti atvejai iš tiesų vadintini pažeidi
mais. Savo išvadas EK turėtų pateikti iki 
šių metų rugsėjo pabaigos. □
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paSšlSs Trumpai iš visur Pradėta rūpintis naujaisiais išeiviais
♦ Nuo gegužės 8 
d. iki gegužės 14 d. 
JAV karinės pajė
gos Irake pravedė 
“Matador” karinę 
operaciją prieš su
kilėlių telkinius Si
rijos pasietoje {šiau
rę nuo Eufrato upės. 
Jau per pirmąją 
operacijos dieną 

nukauti 75 sukilėliai, daugumoje ne 
irakiečių kilmės.
♦ Pasaulio žiniasklaida teigiamai ko
mentavo faktą, kad Lietuva, Estija, Gruzija 
ir Azerbaidžanas boikotavo gegužės 9 d. 
iškilmes Maskvoje, minint 60 metų per
galės prieš hitlerinę Vokietiją sukaktį.
“Financial Times” išspausdino žymių 
politikų ir diplomatų pasirašytą laišką, 
protestuojant prieš Maskvos, kaip iškil
mių šeimininkės, pasirinkimą, prisime
nant prieš 60 metų prasidėjusį žiaurų 
Sovietų Sąjungos šeimininkavimą Rytų 
Europoje. Iš 71 laiško signataro žiniasklai
da pabrėžė dvi pavardes - Elenos Bonner 
ir Vytauto Landsbergio.
♦ Gegužės 9 d. vakare JAV prezidentas 
George W. Bush su žmona Laura atskrido 
į Gruzijos sostinę Tbilisį. Jis buvo entuzias
tingai sutiktas, nors gegužės 10 d. kažkas 
metė j minią rankinę granatą, nukritusią 
30 metrų nuo prezidento Bush. Granata 
nesprogo.
♦ Gegužės 10 d. Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani, buvęs Irano prezidentas 1989 - 
97 metais, pareiškė, kad jis vėl kandidatuos 
į Irano prezidento postą birželio mėn. 
rinkimuose, pasitraukus dabartiniam pre
zidentui Mohammad Khatami. Dėl savo 
kietos laikysenos Rafsanjani buvo pra
mintas “Rykliu”. Dabar jis tvirtina, kas esąs 
pasidaręs reformų šalininku.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Sulaukęs priekaištų dėl dėmių biografijoje 
ir Europos Sąjungos reikalų neišmanymo, 
A Pekeliūnas vasarį pasitraukė iš Europos 
reikalų komiteto pirmininko posto, jame 
išbuvęs vos daugiau nei du mėnesius. Jį 
šiose pareigose pakeitė Darbo partijos 
narys, ligtolinis Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininkas Vydas Gedvilas.

Valdančiajai daugumai iki šiol nepavyko 
ne tik sklandžiai priimti mokesčių reformą 
numatančius įstatymus, bet ir dėl būsimų 
pokyčių susitarti tarp koalicijos partnerių. 
Derybos dėl mokesčių reformos vyko 
maždaug tris mėnesius, per tą laiką buvo 
parengti keli jos variantai. Prieštaraudamas 
vadinamajam verslo mokesčiui, kuris ga
limai prieštarauja ES direktyvoms, finansų 
ministras Algirdas Butkevičius paskelbė 
nuo gegužės 14 dienos pasitraukiantis iš 
posto.

V-Landsbergis pasveikino 
Europarlamento rezoliuciją 
(ELTA). Europos Parlamento narys Vy

tautas Landsbergis pasveikino EP narius 
priėmus sovietinę diktatūrą smerkiančią 
rezoliuciją dėl 60-ųjų Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos metinių, kuri, jo nuomone, 
pateikia dalį istorinės tiesos.

Šioje rezoliucijoje kalbama ne tik apie 
nacionalistinio režimo nusikaltimus, bet 
taip pat pabrėžiama, kad Antrojo pasaulinio 
karo Europoje pabaiga buvo 50 metų truku
sios Sov. Sąjungos tironijos atnaujinimas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Klaipėdoje - tradicinės vokiečių 

kultūros dienos
Klaipėdoje prasideda jau festivalis “Vo

Mūsų Pastogė Nr. 19, 2005.05.18, psl. 2

♦ Amerikiečių “Newsweek” žurnalas iš
spausdino žinutę, kad jų “šaltinis” matęs 
oficialų raportą, jog tardytojai Guantanamo 
Bay kalėjime išniekinę koraną. Nuo gegu
žės 11d. dėl šios žinutės prasidėjo kruvinos 
riaušės Afganistane, nukreiptos prieš ame
rikiečius ir jų sąjungininkus bei prieš Af
ganistano prezidentą Karzai. Jalalabad 
mieste prasidėję riaušės išplito po visą kraš
tą. Žuvo 16 žmonių. JAV karinė vadovybė 
žinią apie korano išniekinimą griežtai 
paneigė. Net ir asmuo, informavęs “News
week” žurnalą, dabar aiškina, kad nebeat
simena,ar tikrai matęs šį riaušes išprovo
kavusį tvirtinimą jo matytame dokumente.
♦ Gegužės 13 d. Uzbekistano Andižan 
mieste musulmonai sukilėliai išlaisvino iš 
kalėjimo savo suimtus draugus, paleisdami 
ir visus kitus kalinius bei įkaitais paimda
mi 10 policininkų. Policija ir kariuomenė 
per keletą dienų numalšino sukilimą, kar
tais šaudydama į minias, kai slapukai pra
dėdavo šaudyti įjuos. Žmogaus teisių orga
nizacijų žiniomis, žuvę virš 500 žmonių ir 
bent 9 policininkai.
♦ Gegužės 13 d. popiežius Benediktas 
XVI paskelbė, kad jis pagreitina popiežiaus 
Jono Pauliaus II beatifikacijos bylos pro
cesą, šiuo atveju suspenduodamas normalią 
5 metų laukimo po mirties taisyklę.
♦ Australijos musulmonų mufti - (dvasi
nis vadovas) al-Hilali, nuskridęs į Bagdadą, 
bando susisiekti su Irako sukilėliais, pagro
busiais australą Douglas Wood, ir pasiekti, 
kad jis būtų išlaisvintas. Mufti pastangoms 
neduodama daug vilties, nes per pirmas 
gegužės mėn. dvi savaites sukilėliai nužudė 
arba susprogdino virš 400 žmonių Irake.
♦ Gegužės 14 d. Rusijos Dūma kreipėsi į
prezidentą Vladimir Putin, kad jis imtųsi 
griežtų sankcijų prieš Gruziją, jei ši toliau 
stengsis uždaryti Rusijos karines bazes sa
vo krašte. • □ 

kiečių kultūros dienos 2005”.
Anot renginio kuratoriaus Nerijaus Gri- 

go-Pluharo, šiuometiniu festivaliu norima 
padrąsinti peržengti visas esamas ir įsivaiz
duojamas ribas: kalbos, žanrų, kultūros, 
laiko bei valstybių.

Festivalis pristatys Vokietiją, Austriją 
bei Šveicariją, kaip atviras kultūros erdves, 
suteiks daugybę galimybių jas iš arčiau 
pažinti. Per aštuonias festivalio dienas bus 
galima išgirsti, patirti ir pamatyti turkų kil
mės Vokietijos režisierių filmus, austriškas 
tango interpretacijas, šveicariškus eksperi
mentus su garsais, lietuvių ir vokiečių litera
tūrinius susitikimus bei daug kitų dalykų.

Prano Domšaičio galerijoje vokiečių 
kultūros dienas pradės Thom Neumann 
fotografijos paroda “Pictures from 
Utopia”. Nuotraukose užfiksuotos knygų 
iliustracijos ir apleisto Vokietijos miesto 
Eisenhuettenstadt vaizdai.

Lietuvos vaikai - prieš smurtą
Pirmieji šalies suaugusieji gegužės 12 

d. pasirašė manifestą, kurio autoriai Lie
tuvos vaikai prašo niekada nenaudoti prieš 
juos smurto ir pagelbėti jiems.

“Nemuškite mūsų ir neliekite pykčio ant 
mūsų - mes nekalti dėl jūsų problemų, 
nesame blogi, net jei elgiamės ne taip, kaip 
jūs norite. Padėkite mums ir patarkite, kur 
kreiptis pagalbos, bet nepasakokite visiems 
pašaliniams apie mūsų bėdas. Visada su 
mumis kalbėkite ir išklausykite. Neleiskite 
mūsų skriausti - skriaudžia ne tik tas, ku
ris pakelia ranką, bet ir tas, kuris nuo pa
keltos rankos mūsų neapsaugo”, - rašoma 
vaikų sukurtame manifeste.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA, BNS ir LGITJC biuleteniais.

Vilnius, gegužės 10 d. (BNS). Nors, ofi
cialiais duomenimis, per 15 nepriklau
somybės metų į užsienį iš Lietuvos emig
ravo apie 300,000 gyventojų, neoficialiai 
- kelis kartus daugiau, bet valstybė tik 
dabar imasi rengti santykių su naująja 
išeivijos banga strategiją.

„Naujosios bangos išeivių dialogas su 
Tėvyne, deja, dar nėra prasidėjęs“, - Vilniuje 
surengtoje konferencijoje „Naujoji lietu
vių emigracija: problemos ir galimi spren
dimo būdai“ konstatavo užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis.

Užsienio reikalų ministerijos sureng
toje konferencijoje naujosios išeivijos 
atstovai teigė norintys ne tik sulaukti 
valdžios paramos lietuvybei išsaugoti, bet 
ir jaustis laukiami Tėvynėje.

„Mes norime žinoti, jog yra laukiami 
ne tik mūsų pinigai, bet ir mes patys“, - 
konferencijoje sakė Lietuvių verslininkų 
klubo Airijoje atstovas Mindaugas Maciu
levičius. Jo teigimu, neoficialiai Airijoje 
gyvena apie 100,000 išeivių iš Lietuvos.

Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje vei
kia sekmadieninės lituanistinės mokyk
los, leidžiami lietuviški laikraščiai, bet, 
M.Maciulevičiaus teigimu, be valstybės 
paramos nepavyks išsaugoti lietuvybės.

„Būtina imtis saugoti lietuvybę jau 
dabar, nes po 5 metų jau bus vėlu“, - įspėjo 
konferencijos dalyvius Didž. Britanijos 
Lietuvių sąjungos atstovė Živilė Ilgūnaitė, 
kurios teigimu, vien tik Londone gali 
gyventi iki 150-200,000 lietuvių išeivių.

Ž.Ilgūnaitės teigimu, išeiviams būtina 
Švietimo ir mokslo ministerijos pagalba 
įteisinant pasirenkamas lietuvių kalbos 
klases Didžiosios Britanijos mokyklose, 
įkurti Londone lietuvių kultūros centrą. 
Pasak jos, vienoje Londono mokyklų 
mokinių tėvų prašymu jau rengiamos 
pasirenkamos lietuvių kalbos pamokos.

Tiek M.Maciulevičiaus, tiek Ž.Ilgūnai- 
tės teigimu, kelią naujiesiems išeiviams 
sugrįžti į Tėvynę užkerta baimė, jog jų 
uždirbtos pajamos gali būti dar kartą 
apmokestintos.

„Jei Airijos premjero lange nuolat dega 
žvakelė, rodanti kiekvienam airiui kelią į 
Tėvynę, tai Lietuvoje mūsų emigrantai

A.Brazauskas lieka partijos vadovu?
Ministras Pirmininkas Algirdas Bra

zauskas gegužės 10 d. oficialiai patvirtino, 
kad vyksiančiame Socialdemokratų suva
žiavime sieks partijos vadovo posto.

“Kadangi kviečia, kodėl aš turėčiau 
nekandidatuoti. Dauguma mūsų partiečių 
yra už tai, kad aš pasilikčiau.”, - interviu 
Lietuvos radijui patvirtino A. Brazauskas.

Pirmadienį socialdemokratai pareiškė 
savo partijos lyderiu norį ir toliau matyti

Lietuviai įkliuvo Švedijoje
Švediją sukrėtė brutalus atvykėlių iš 

Lietuvos nusikaltimas. Neseniai Švedijos 
dienraščių „Dagens Nyheter“, „Expressen“, 
„Stockholm City“ puslapiuose mirgėjo 
didžiulės antraštės apie šešių lietuvių, ku
rių amžius - nuo 20 iki 30 metų, išžagintą 
penkiolikmetę.

Nusikaltimas buvo įvykdytas Stockhol- 
mo priemiestyje Jordbro. Policijai teko 
šturmuoti butą, kuriame šeši vyrai buvo 
užsirakinę kartu su savo auka. Patekę į butą, 
pareigūnai rado daug vogtų daiktų, kurių 
didžiąją dalį sudaro garso aparatūra. Iš
laisvinta penkiolikametė buvo šoko būse
nos, ji nugabenta į ligoninę.

Pasak nukentėjusiosios, kurios tautybė 
neskelbiama, bet žinoma, kad ji nėra lie
tuvė, į Stockholmą ji atvažiavo pas draugus. 
Su lietuviais nepilnametė susipažino mies
to centre, kartu vaikštinėjo, vėliau visuo
meniniu transportu su jais nuvažiavo į 
nuomojamą butą. Čia penkiolikametė buvo 

laukia įsitempę mokesčių inspektoriaus“, 
- pažymėjo M.Maciulevičius.

Konferencijoje kalbėjęs Premjeras 
Algirdas Brazauskas teigė, jog emigraci
jos srautas mažės, augant užimtumui ir 
atlyginimams Lietuvoje. Jis taip pat atsi
sakė pripažinti neoficialius emigracijos 
skaičius. Pasak jo, oficialiais duomenimis, 
2003-2004 metais iš Lietuvos išvyko tik 
apie 26,000 asmenų, tačiau jis pripažino, 
jog nedarbas šalyje „dalinai mažėja“ ir dėl 
išvykstančiųjų.

Tuo tarpu Pilietinės visuomenės ins
tituto, prieš kelis mėnesius parengusio 
studiją „Lietuvių emigracija: problema ir 
galimi sprendimo būdai“, atstovų teigimu, 
lietuviai yra labiausiai linkusi emigruoti 
tauta iš visų naujųjų ES narių valstybių.

Daugiausia emigruoja į Airiją, Didžiąją 
Britaniją, Ispaniją, Vokietiją. Didžiosios 
Britanijos vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, Lietuvos piliečiai užėmė 
antrąją vietą po lenkų pagal 2004 metais 
pateiktus prašymus darbo leidimams.

Lietuvoje rengtų apklausų duomenimis, 
iš šalies yra pasirengę emigruoti apie 46 % 
18-29 metų amžiaus gyventojų.

Pilietinės visuomenės instituto direk
toriaus Dariaus Kuolio teigimu, emigraciją 
lemia ne tik ekonominės priežastys, bet ir 
gyvenimo Lietuvoje prasmės stygius bei 
istorinė ankstesnių emigracijų atmintis.

Studijos išvadose teigiama, jog dėl 
emigracijos Lietuvoje mažėja kvalifikuo
tos darbo jėgos, sensta visuomenė, vyksta 
„protų nutekėjimas“, šaliai gresia techno
loginis, ekonominis ir kultūrinis atsili
kimas, politinio gyvenimo suvaikėjimas - 
didėjantis iš valstybės paramos gyvenan
čių asmenų skaičius.

Pasak D.Kuolio, būtina atlikti funda
mentalius tyrimus ir parengti emigracijos 
problemos sprendimo strategiją, mažinti 
politinį išeivijos susvetimėjimą, keisti san
tykį su naujaisiais išeiviais.

Santykių su užsienio lietuviais strategiją 
iki šių metų pabaigos turėtų parengti ir 
Vyriausybei pateikti Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. (Jo vadovas Anta
nas Petrauskas neseniai lankėsi Australijo
je ir Pietų Amerikoje. Red.) □

A. Brazauską. Premjeras yra teigęs, kad jo 
apsisprendimą dėl kandidatavimo {parti
jos vadovo postą nulems sėkmingas valdan
čiosios koalicijos darbas Seime ir Vyriau
sybėje, visų pirma mokesčių politikos ir 
euro įvedimo klausimais. A Brazauskas va
dovauja beveik 14,000 narių turinčiai So
cialdemokratų partijai nuo 2001 m., kai į 
vieną partiją susijungė Demokratinė dar
bo partija ir Socialdemokratų partija. □ 

vaišinama alkoholiniais gėrimais, po to 
išprievartauta. Ji dar buvo mušama.

Vėliau penkiolikametei pavyko mobi
liuoju telefonu paskambinti policijai. Pa
reigūnai tuoj pat atvyko jos vaduoti, tačiau 
negalėjo patekti į butą. Vyrai neatidarė du
rų ir net grasino pareigūnams. Ginkluoti 
policininkai į vidų įsiveržė išlaužę duris.

Be šešių vyrų ir penkiolikametės, bute 
buvo dar viena moteris - lietuvė. Ji buvo 
sulaikyta dėl vogtų daiktų slėpimo. Stock- 
holmo policija įtaria, kad šie šeši vyrai bei 
moteris - kartu veikusi organizuotų nu
sikaltėlių grupė.

Sprendžiant iš to, kad vogta automo
bilių garso aparatūra buvo sudėta į dėžes, 
jie jau ketino išvažiuoti iš Švedijos.

Apklausus kaimynus paaiškėjo, kad 
beveik kasryt į šį butą ateidavo žmonės su 
dideliais krepšiais, kuriuose tikriausiai 
buvo per naktį pavogti daiktai.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių

Alis Migus, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

pirmininkas

Per praėjusį Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo Metinį su
sirinkimą, kuris įvyko rug
sėjo 19 d. (2004 m), visiems 
Klubo susirinkime dalyva
vusiems nariams buvo pa
darytas platus pranešimas 
apie Klubo persitvarkymą. 
Tada minėjau, kad persitvar
kymo darbai gali pasibaigti 
apie š. m. balandžio mėnesį. Tikėjomės 
atidaryti naujas Klubo duris tuoj pat, kai 
pabaigsime visus įrengimo darbus. Deja, 
balandžio mėnuo jau praėjo, o įrengimo 
darbai neseniai tik prasidėjo.

Kodėl vėluojame?
Po praėjusio susirinkimo netikėtai ilgai 

užsitęsė Liquor Licence procedūra. Ne
buvo jokių problemų su mūsų prašymu, 
bet uždelsimą sukėlė grynai valdiškos 
organizacijos biurokratinė tvarka. Teismo 
svarstymas buvo atidėtas tris kartus, nes 
tuo metu buvo pateikta daug panašių 
prašymų, ir mes turėjome laukti savo eilės. 
Kreipėmės j Hon. Tony Stewart - mūsų 
pažįstamą NSW valstijos Bankstowno 
elektorato parlamentarą, bet tai nepagrei
tino leidimo gavimo.

Persikėlimo leidimas į Meredith Street, 
Bankstown, Lietuvių Klubui buvo išduotas 
2004 m. lapkričio 29 dieną.

Po to prasidėjo tolimesnės diskusijos 
su esamo Klubo pirkėju ir tuo pačiu - nau
jo Klubo pastato statybų vykdytoju 
(developer) - “Demian Developments”. 
Pagal pasirašytą kontraktą, pirmasis 
$450,000 išmokėjimas buvo sumokėtas 
Klubui 2005 metų sausio 13 dieną.

Prie Bankstown savivaldybės Develop
ment Application sutikimo buvo pridėtos

Motinos Diena Aukso Krante

'IVečiadienį, gegužės 3 dieną, Gold Coast lietuviai paminėjo Motinos Dieną susirinkę į pikniką. Pirmoje nuotraukoje iš kairės: 
Joan Songailienė, Regina Smilgevičienė, Jurgis Smilgevičius, Juozas Songaila ir Vera Juozapavičienė. Antroje nuotraukoje - 
Garbės Mama 2005 - Irena Atherton su gėlėmis.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumus Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Klubas
sąlygos, pagal kurias reikia 
aplinkinius gyventojus ir 
virš Klubo esančius butus 
apsaugoti nuo iš Klubo 
sklindančio triukšmo. Šios 
akustinės sąlygos sukūrė 
naujas įrengimo proble
mas, ir jų išsprendimas 
tęsėsi gana ilgą laikotarpį. 
Šiuo metu beveik visos prob
lemos yra išspręstos ir įren
gimo darbai jau prasidėjo.

Įrengimo darbai
Pagal esamą pardavimo/

pirkimo kontraktą, gegužės 3 d. Demian 
Developments Lietuviu Klubui sumokėjo 
sekančią $500,000 sumą.

Taip pat, atsižvelgiant į kontraktą, 
statybų vykdytojas (developer) turėjo 
išgriauti vidurines nereikalingas sienas ir 
pastatyti naujas sienas, kurios atitinka 
naujo Klubo įrengimo planams. Šiuo me
tu buvusios sienos jau išgriautos, kanali
zacijos netinkami vamzdžiai perkelti, kad 
netrukdytų vidaus įrengimams, ir naujos 
vidurinės pagrindinės sienos jau pastatytos.

Toliau seks vėsinimo sistemos įren
gimas ir triukšmo/akustikos apsaugojimo 
darbai. Tada prasidės mūsų samdyto 
kontraktoriaus darbai pagal patvirtintus 
architektūrinius naujo Klubo planus. 
Esame pasirašę visų vidaus įrengimų 
kontraktą su “Network Interiors”. Jie yra 
pasiruošę pradėti įrengimo darbus tuoj 
pat, kai statybų vykdytojas (developer) 
užbaigs jam priklausančius darbus.

Kai prasidės mūsų samdyto Network 
Interiors darbai, prieš Klubui sumokant 
mėnesinius išmokėjimus už jų atliktą 
darbą, visus užbaigtus darbus patikrins 
mūsų samdytas architektas Andrius 
Vingilis.

Klubo Valdyba pakvietė Jūratę Ivins
kienę ir Audronę Jurkšaitienę padėti

Šio pastato pirmame aukšte įsikurs naujasis Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

mums prie interjero įrengimo darbų. 
Dėkojame Jūratei ir Audronei, kad jos 
sutiko padėti Klubui šiame svarbiame 
darbe. Jos, dirbdamos kartu su Lietuvių 
Klubo Valdyba ir Network Interiors archi
tektu, išspręs visas interjero detales. Jeigu 
kas nors iš Klubo narių turite pasiūlymų 
apie vidaus tautines interjero detales, pra
šau kreiptis į jas arba į Klubo direktorius.
Kada atidarysime naujas Klubo duris?

Klubo įrengimo darbai gali pasibaigti 
ne anksčiau spalio mėnesio. Kaip pasi
seks tai padaryti iki šios datos - parodys 
ateitis. Darome viską, kas yra įmanoma, su 
advokato pagalba, kad įrengimo darbai 
neužsitęstų ilgiau. Klubo Valdybos tiks
las yra įrengti naują Klubą kaip galima 
greičiau, kad galėtume pradėti didinti 
Klubo apyvartą mūsų naujoje vietoje ir 
patalpose.

Kadangi šių metų gale Sydnėjuje 
neruošiamos Lietuvių Dienos, Klubo 
Valdyba pradėjo planuoti, kaip suruošti 
iškilmingą ir linksmą lietuvišką savaitę

When's the last time you 
went to

www.ALJS.org ?
The young'uns have been
busy! AUS

■ -4 

naujose Lietuvių Klubo patalpose apie 
gruodžio mėnesį. Tikslesnė data bus 
nustatyta artimoje ateityje, kai paaiškės, 
kuomet bus užbaigti visi įrengimo darbai.

Kviesime menininkus ir žmones da
lyvauti šioje linksmoje Sydnėjaus Lietu
vių Klubo šventėje.

Nauji Klubo nariai
Prašome visus Sydnėjaus lietuvius, 

kurie dar nėra Klubo nariai ir kartais lan
kosi Klubo patalpose, dabar jau įstoti į 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo narius. Nauja
me Klube, naujose patalpose (šalia poli
cijos) atkreipsime daug dėmesio j save. 
Svarbu, kad nebūtų peržengti NSW 
Valstybės “Gaming and Racing” įstaty
mai. Kiekvienas asmuo, kuris nebus Klubo 
narys, turės kiekvieną kartą lankydamasis 
Klube pasirašyti į Klubo Svečių knygą. 
Asmenys, kurie gyvena arčiau kaip 5 kilo
metrai nuo Klubo, yra dar daugiau suvar
žyti valstybinių įstatymų, kurie liečia ap
silankymą licenzijuotose Klubo patalpose.

Prašau įsidėmėti, kad jeigu vyras yra
Klubo narys (arba atvirkščiai), nereiškia, 
kad žmona gali įeiti į Klubo patalpas kar
tu. Kiekvienas asmuo, kuris yra Klube, tu
ri būti Klubo narys arba turi kiekvieną 
kartą pasirašyti į Klubo Svečių knygą. 
Pagal šių pasirašiusių asmenų skaičių 
valstybė gauna atitinkamas pajamas.

Taigi, norint išvengti nemalonumų, 
prašome ir kviečiame dabar įstoti į naujus 
Klubo narius. Tada nelaužysime įstaty
mų ir ateityje sumažinsime valstybinius 
mokesčius (tax). Šiuo metu pateikdami 
įstojimo prašymą ir sumokėdami $11 
(Klubo nario mokestį), įstosite į narius 
sekantiems 2005/06 metams.

Neužilgo baigiasi finansiniai metai, ir 
visiems Klubo nariams reikės susimokėti 
metinį Klubo nario mokestį ($11). Pra
šome visus jau dabar pradėti susimokėti 
Klubo metinį nario mokestį, tuo paleng
vinant Klubo administracinius darbus. 
Sutaupysite Valdybai/Administracijai dar
bo ir nereikalingų pašto išlaidų siunčiant 
jums paraginimo laiškus.

Prašau kreiptis į Klubo direktorius
Sydnėjuje ir Lietuvių Klube sklinda 

daug netikslingos informacijos ir gandų. 
Persitvarkymo laikotarpis nėra lengvas. 
Tų asmenų, kurie džiugina save ir bando 
kitus paveikti su neteisinga informacija, 
prašome šiek tiek padėti Sydnėjaus Lietu
vių Klubo Valdybai, ir susilaikyti nuo ne
teisingos informacijos skleidimo.

Dėl tolimesnės informacijos, prašau 
kreiptis į Klubo direktorius. Vienas iš 
Klubo direktorių budi Lietuvių Klube 
kiekvieną sekmadienį. Jie tiksliai papasa
kos, kaip sekasi Sydnėjaus Lietuvių Klubui 
ir kaip vyksta likusieji įrengimo darbai
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Lietuva iš arti
Atskleidžiama vis daugiau KGB 

bendradarbių
Per pastarąjį pusmetį Lietuvos vidaus politikoje bei spaudoje iš naujo sumirgėjo KGB 

praeitis. Dalinai tai dėl to, kad vis stipriau juntama rytą kaimyno įtaka, dalinai todėl, kad 
tarp vadžios žmonių paaiškėjo esant buvusiųformaliai vadinamų “KGB rezervistų”.

Pasirodo, kad jau seniai veikianti Liustracijos komisija beveik nieko nenuveikė. Ir 
priešingai, į šią komisiją paskyrus naujus žmones, vien per mėnesį buvo išaiškinti 8 su KGB 
bendradarbiavę ir neprisipažinę asmenys. Kaip naujajai komisijai tai pavyko? Su reformuotos 
komisijos pirmininke Dalia Kuodyte kalbėjosi “Veido” reporteriai Gintaras 
Serafinas ir Aurelija Vernickaitė Red.

Tik du su sovietiniu KGB bendradar
biavusius, bet neprisipažinusius asmenis 
per penkerius metus nustatė ankstesnė, 
Vytauto Damulio vadovauta, Liustracijos 
komisija. Tačiau šiemet įvyko lūžis - nau
jai sudaryta Liustracijos komisija ir naujo
ji komisijos pirmininkė Dalia Kuodytė 
sujaukė KGB bendradarbių planus ir 
lūkesčius - vos per mėnesį išaiškino aš
tuonis su KGB bendradarbiavusius ir ne
prisipažinusius asmenis. Kaip komisijai tai 
pavyko? Ar užtenka dokumentų? Kokią 
reakciją sukėlė komisijos sprendimai? Apie 
tai nusprendėme pakalbinti pačią Liustra
cijos komisijos pirmininkę Dalią Kuodytę.

Skelbiama, kad KGB bendradarbių yra 
mažiausiai 5,000, daugiausiai - 20,000. 
Patys prisipažino tik 1,500. Daug žmonių 
nesupranta, kodėl ankstesnei komisijai 
pavyko išaiškinti tik du su KGB bendradar
biavusius asmenis. Kaip Jūs tai paaiškin
tumėte?

Vardijant tos komisijos veiklos trūku
mus reikia pripažinti, kad ji atliko nemažą 
darbą vykdydama pirmąją įstatymo dalį. 
Komisija registravo tuos asmenis, kurie 
atėjo prisipažinti patys. Visiems 1,500 prisi
pažinusių asmenų užvestos bylos, jie 
įtraukti į įskaitą, duomenys įslaptinti. Kita 
vertus, labai gaila, kad praktiškai nebuvo 
pradėta vykdyti antroji įstatymo dalis. 
Komisija nepradėjo aiškintis tų asmenų, 
kurie neprisipažino, tačiau kuriuos buvo 
galima įtarti slapta bendradarbiavus su 
specialiosiomis sovietų tarnybomis.

Per pirmąjį naujosios komisijos veiklos 
mėnesį iš dvylikos svarstytų asmenų aštuo
nis pripažinote bendradarbiavus su KGB. 
Kaip Jums tai pavyko? Ar turėjo įtakos tai, 
kad jūs gerai susipažinusi su archyvais?

Man atrodo, kad komisija tiesiog pra
dėjo dinamiškai dirbti. O kai dirbi, ir rezul
tatas kažkoks yra. Manau, į komisiją atėjo 
tie žmonės, kurie nori dirbti ir vykdyti 
įstatymą, o ne tik popieriuje būti įrašyti 
kaip komisijos nariai.

Tačiau ankstesnė komisija tvirtino, kad 
archyvai išvežti, liustracija neįmanoma, nes 
nėra dokumentų. Pasirodo, įmanoma.

Man atrodo, kad tarp šių dviejų komi
sijų požiūrių esama esminių skirtumų. 
Tarkime, mes visiškai nesvarstome, kas ir 
kaip bus, kai tos bylos nukeliaus į teismą. 
Liustracijos komisija nėra teismas.

Mums svarbu surinkti dokumentus ir 
duomenis, įrodančius galimą bendradar
biavimą. Komisija yra nustačiusi, kuo 
remdamiesi mes galime teigti šį faktą. Ir 
nė vienas mūsų sprendimas dėl galimo 
bendradarbiavimo su KGB nėra priimtas 
abejojant, nes yra pakankamai duomenų, 
leidžiančių priimti tokį sprendimą. Kita 
vertus, asmuo turi teisę kreiptis į teismą, ir 
sunku pasakyti, kaip tie procesai bus na
grinėjami tea

Ar tie aštuoni asmenys, kurių bendra
darbiavimą su KGB jau patvirtinote, užima 
aukštas pareigas?

Yra įvairių. Yra ir užimančių aukštas 
pareigas.

Kol kas tai slapta informacija?
Be jokios abejonės.
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Ar iš tų, kuriuos pripažinote slapta 
bendradarbiavus su KGB, kas nors kreipėsi 
į teismą?

Taipjau kreipėsi. Vienas.
O jei kalbėtume apie išvežtuosius ar

chyvus, kaip manote, koks jų laukia likimas?
Turint omenyje dabartinę Rusijos po

ziciją istorijos klausimais ir jos politikos 
miražus, vargu ar per artimiausią dešimt
metį galime tikėtis, kad tos bylos bus 
grąžintos į Lietuvą. Todėl šiandien reikėtų 
pradėti svarstyti, kaip sumažinti galimybę 
ten esančiais archyvais manipuliuoti.

Ar daugyra asmenų, apie kuriuos turima 
informacijos ir kurie netrukus bus 
svarstomi Liustracijos komisijoje?

Galiu pasakyti tik tiek, kad kiekvieną 
savaitę susirenkanti komisija ant savo stalo 
turi ne vieną ir ne dvi bylas. Peržiūrėjus kai 
kurias bylas tenka grąžinti darbo grupei, 
kad ji atliktų papildomą tyrimą ir surinktų 
daugiau duomenų. Taip pat esama bylų, 
kurias išnagrinėję nusprendžiame, jog nėra 
galimybių įrodyti bendradarbiavimo fakto.

Kokių tikslų siekia komisija?
Netrukus bus priimta nauja Liustracijos 

įstatymo redakcija. Bus keičiamas komi
sijos skyrimo principas, todėl labai sunku 
pasakyti, kas ir kaip dirbs naujoje komisi
joje. Be to, numatoma pratęsti slapta su 
KGB bendradarbiavusiųjų prisipažinimo 
terminą. Vadinasi, asmenų, bendradarbia
vusių su KGB, skelbimas vėl bus tarsi pri
stabdytas ir grįš prie pirmosios įstatymo 
dalies vykdymo. Nežinau, ar tokie pokyčiai 
yra geri. Tačiau kaip yra, taip yra.

Kaip manote, kokios įtakos turės pasku
tinis komisijos sprendimas, kitaip tariant, 
vandens sujudinimas pelkėje?

Bet kokio užsistovėjusio vandens suju
dinimas yra gerai. Po mūsų pranešimų apie 
tai, kad aštuoni asmenys pripažinti slapta 
bendradarbiavę su KGB, pastebėjome, kad 
padaugėjo žmonių, kurie patys nori prisipa
žinti bendradarbiavę su KGB, skambučių.

Sutikdama tapti Liustracijos komisijos 
pirmininke kokius tikslus išsikėlėte?

Svarbiausias tikslas - kalbėti apie tai, 
kad jeigu yra įstatymas, jį reikia vykdyti. 
Negali būti taip, kad pirmiausia priimame 
įstatymą, o paskui ieškome būdų, kaip jį 
apeiti. Matome, kas įvyksta, kai nevykdant 
įstatymo ištraukiami kažin kokie faktai, po 
to iš jų daromi skandalai. Kitas dalykas, 
visuomenė iki galo nėra suvokusi pačios 

-KGB ir jos reikšmės Lietuvos gyvenime. 
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Lietuvos kariuomenė - šiandien ir rytoj
Kelios Seimo frakcijos siūlo pasekti kai 

kurių NATO valstybių pavyzdžiu ir kuo 
greičiau pereiti prie kariuomenės, kurią 
sudaro ne šauktiniai, bet apmokami pro
fesionalai. Vienas iš argumentų - ne vie
nas jaunuolis bando išsisukti, jei jis yra 
šaukiamas. Žinoma, tokioje aplinkoje at
siranda vietos ir korupcijai, t. y. valdinin
kų papirkinėjimui. Svarbiausias argumen
tas visgi yra tai, kad prie profesionalios 
kariuomenės pereina vis daugiau NATO 
valstybių. Po ketverių metų “šauktinių 
kariuomenė” išliks gal tik 4 šio Aljanso 
kraštuose.

Lietuvoje tokia radikali reforma dar 
neįmanoma - ypač dėl finansinių priežas
čių, nes kariams profesionalams tektų mo
kėti daug didesnes algas nei šauktiniams. 
Todėl Seimas pritarė Krašto apsaugos mi
nisterijos projektui, kuris kol kas siekia 
“aukso vidurio” - numatoma tik didinti 
profesionalių karių ir mažinti šauktinių 
karių skaičių. Kaip atrodo šis projektas, 
kai kariuomenės sudėtis yra išreiškiama 
konkrečiais skaičiais?

Projektas numato, kad šiemet bendras 
ribinis krašto apsaugos sistemoje tar
naujančių ir aktyviojo kariuomenės re
zervo karių skaičius sieks 19,650. Iš jų 
profesinės karo tarnybos karių bus iki 
7,800, privalomosios pradinės karo tar

Daugėja privačių lėktuvų
Civilinės aviacijos administracijos vertinamas nuo 1 iki 2 mln. Lt. Asmeninį

vadovas Kęstutis Auryla pranešė, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra registruoti 527 
orlaiviai. Šis skaičius, pasak K.Aurylos, 
nuolat kinta. Lietuvoje itin brangių pri
vačių lėktuvų nėra, tačiau verslo vyrų 
piniginės storėja, kvalifikacija didėja, tai
gi tik laiko klausimas, kada mūsų padan
gę raižys nepigūs asmeniniai lėktuvai.

Pavyzdžiui “Kauno grūdų” savininkas 
T.Barštys maždaug už 0.5 mln. Lt įsigijo 
1974 m. sukonstruotą lėktuvą “Cessna 206 
Turbo Sky Wagon”. Šis lėktuvas gali leistis 
ir ant vandens. Kalbama, kad netrukus 
lėktuvas atsidurs europarlamentaro Arū
no Degučio arba kito pirkėjo rankose. 
T.Barštys “Veidui” prisipažino ieškąs pir
kėjo ir tuo pačiu metu žvalgąsis verslo kla
sės sraigtasparnio. Jis neslėpė, kad sraig
tasparnio kaina irgi būsianti ne mažesnė 
nei pusė milijono litų.

Brangiausio lėktuvo savininkas, pasak 
“Veido” pašnekovų, yra verslininkas Hu
bertas Grušnys. Jo turimas lėktuvas “Ma
libu Piper”, skirtingų šaltinių duomenimis,

Esu tikra, kad apie šią struktūrą ir joje 
dirbusius žmones kalbama per mažai.

Vargu ar komisijos tikslas galėtų būti 
išaiškinti ir paskelbti kuo daugiau nepri- 
sipažinusių KGB bendradarbių. Tačiau 
visi, kurie nėra prisipažinę patys ir jų 
bendradarbiavimą mums pavyks įrodyti, 
bus pagarsinti. Aš tiesiog žinau, jog turint 
šią įrodomąją bazę Liustracijos įstatymą 
galima vykdyti, taigi ir vykdysime.

Liustracijos komisija taip pat žadėjo aiš
kintis, kur slepiamos iš KGB rūmų išneštos 
slaptos bylos. Kaip sekasi šis darbas?

Aiškinamės. Buvome išsikvietę ir kal
bėjomės su ponu Baliu Gajausku. Susipa
žinome su B.Gajausko komisijos archyvu, 
kuris yra Seimo rūmuose. Judame į priekį, 
tačiau nieko konkretaus pasakyti nega
lėčiau.

Praėjusią savaitę buvo sulaikytas KGB 
karininkas, pardavinėjęs “Sodros” centrinės 
klientų duomenų bazės kopijas. Tai vienas 
pavyzdžių, atskleidžiančių kagėbistų jėgą. 
Ar iš tiesų negalima pažaboti tų, kurie ir šiais 
laikais įvairiais būdais rodo savo galią?

Aš irgi galėčiau paklausti: “O ką veikia 
Lietuvos saugumas?” Daugiau jokių ko- 

nybos karių - iki 3,500, kariūnų - iki 350, 
aktyviojo rezervo karių - iki 8,000.

Tarp aukštesniųjų karininkų šiemet 
bus iki 8 generolų ir admirolų, iki 32 
pulkininkų ir jūrų kapitonų, iki 115 pul
kininkų leitenantų ir komandorų, iki 310 
majorų ir komandorų leitenantų.

2010 metais bendras ribinis krašto 
apsaugos sistemoje tarnaujančių ir akty
viojo kariuomenės rezervo karių skaičius 
turėtų siekti 17,190. Iš jų profesinės karo 
tarnybos karių bus iki 8,400, privalomosios 
pradinės karo tarnybos karių - iki 2,000, 
kariūnų - iki 290, aktyviojo rezervo ka
rių - iki 6,500.

Po penkerių metų Lietuvos kariuo
menėje turėtų būti iki 10 generolų ir 
admirolų, iki 42 pulkininkų ir jūrų 
kapitonų, iki 140 pulkininkų leitenantų ir 
komandorų, iki 360 majorų ir komandorų 
leitenantų.

Krašto apsaugos sistemoje šiemet 
tarnaus iki 170 civilių statutinių valstybės 
tarnautojų, 2010 metais - iki 250.

Norint pereiti prie profesionalios 
kariuomenės, Seimui tektų inicijuoti 
Konstitucijos pataisą, atsisakant privalo
mosios karo tarnybos. Šiuo metu įstaty
mas numato, kad Lietuvos piliečiai pri
valo atlikti karo ar alternatyviąją krašto 
apsaugos tarnybą. (Pagal ELTĄ) 

lėktuvą turi verslininkas Jurijus Boriso
vas, Lietuvos padangę raižantis nedideliu 
JAK-12.

“Vienais lėktuvais tik Lietuvą perskil
si, o kitais, tarkim, tokiu kaip H.Grušnio, 
gali į bet kurį pasaulio kraštą nuskristi”, - 
sako Oreivystės centro direktorius Ro
mualdas Bakanauskas.

Nuosavą lėktuvą taip pat turi prieš po
rą metų S.Dariaus ir S.Girėno skrydį per 
Atlantą pakartojęs verslininkas Viktoras 
Ramonas. Asmeninį sraigtasparnį turi 
Kėdainių skraidymo mokymo centro 
steigėjas Rimvydas Maciulevičius.

Pasak Tomo Kuzmicko, Vilniaus skrai
dymo mokyklos direktoriaus, lengvas ne
naujas lėktuvas kainuoja apie 40,000 eurų. 
Naujo sunkesnio, galingesnio lėktuvo kai
na prasideda nuo 1 mln. eurų.

Po kiek laiko seni lėktuvai pradedami 
vertinti kaip antikvarinė vertybė. Vienu to
kiu 1958 m. gamybos keturviečiu lėktuvu 
sėkmingai skraido Vytautas Bagočiūnas.

(Pagal “Veidą”)

mentarų.
Kaip manote, kiekbuvusių KGB darbuo

tojų ir bendradarbių iki šiol yra pavojingi?
Tai turėtų skelbti Saugumo depar

tamentas.
Jūsų nuomone, kada baigsis ši KGB 

tema?
Greitai ji neturėtų baigtis, jei leisime 

sau šitaip tampytis su pačių priimtais įs
tatymais. Pirmiausia reikėtų baigti vykdyti 
tai, ką esame užsibrėžę. Politikai neturėtų 
politikuoti šiais klausimais ir palikti tai 
nagrinėti istorikams.

Ar nekyla nerimas dėl to, jog žinote ar 
bent nujaučiate, kad nemažai iki šiol nepri- 
sipažinusių kagėbistų užima aukštas pa
reigas?

O kodėl turėtų kilti nerimas? Nerimas 
turėtų kilti žmonėms, kurie nuslėpė ben
dradarbiavę su KBG ir dabar sėdi postuose. 
Aš vykdau įstatymą ir neturiu jausti kaž
kokio nerimo.

Nesigailite pradėjusi vadovauti Lius
tracijos komisijai? Ar gyvenimas neapkar
to, ar nesulaukiate jokių grasinimų?

Niekada nesigailiu to, kas yra padaryta. 
Kam dabar lengva? O grasinimų nesulaukiau.
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Bendruomenės baruose
Nauja lietuviška knyga

Viktoras Baltutis parašė ir jau išleido 
savo naują knygą, pavadintą “Akivaras”. 
Autorius visiems gerai žinomas kaip vi
suomenininkas, bet daug mažiau - kaip 
rašytojas ir žurnalistas. Tad apie jo darbus 
šioje srityje ir norisi papasakoti.

Štai-dar maždaug 1971 metais-Vik
toras Baltutis parašo dramą “Šuolis į laisvę” 
apie Simą Kudirką ir pats pastato vaidini
mą Adelaidėje. 1996 m. išleista jo knyga 
“Išsinešėme tik ilgesį” buvo labai populia
ri ir, bent Adelaidėje, seniai išparduota. Jis 
yra parašęs virš 50 feljetonų, kuriuos pats 
ir skaitydavo scenoje. Prisimena ir apysaka 
“Negyvos gėlės”, kuri buvo spausdinama 
“Mūsų Pastogėje”, o taip pat ir “Barakuda”, 
kuri bent Australijoje nebuvo publikuota. 
Beveik visą savo gyvenimą šiame krašte, 
Viktoras intensyviai bendradarbiavo 
spaudoje: rašė į “Mūsų Pastogę”, “Tėviškės 
Aidus” ir Lietuvoje - į “Literatūrą ir meną”, 
o taip pat į laikraštį “XXI amžius”.

Adelaidėje leidžiamame “Šventadie
nio balse” labai dažnai spausdinami jo 
proginiai straipsniai. Daug savo laiku rašė 
ir į “Pasaulio Lietuvį”. Apskritai, dažniau
siai rašydavo lietuvybės išlaikymo tema, 
gvildendamas visuomenines problemas. 
Paklausiau Viktoro, kiek tų įvairių straips- 
nųyra parašęs? Atrodo, pametė skaičių, bet 
būtų daugiau nei penki šimtai! Be to, jis 
redagavo Australijos Lietuvių Metraščio II 
tomą, o tai užėmė daug laiko.

Viktoro Baltučio nauja knyga “Aki
varas” - istorinė apysaka, išleista 2005 m. 
Kaune, 1000 egz. tiražu. 900 egz. bus 
platinami Lietuvoje, o šimtas - parduo
dami Australijoje.

Labai svarbu perskaityti autoriaus įžan

gą leidinio pradžioje, kur jis paaiškina, kas 
jį paskatino tokią knygą parašyti, ir kodėl. 
Jis rašo apie Lietuvos kaimą prieš Antrą
jį pasaulinį karą, sovietų ir vokiečių oku
pacijas ir lietuvių rezistenciją tais laikais. 
Viktoras net penkis kartus lankėsi Lie
tuvoje, aplankė partizanų bunkerius ir 
muziejus, kalbėjosi su išlikusiais buvusiais 
partizanais. Atrodytų, kad mes visa tai jau 
žinome, bet svarbiausias autoriaus tikslas 
buvo parašyti patrauklią knygą, kurią 
skaitytų jaunimas Lietuvoje. Lankydamasis 
tėvynėje jis pastebėjo, kad ten jaunimas 
neturi supratimo apie tą tragišką mūsų 
tautai laikotarpį ir prieškarinį gyvenimą 
Lietuvoje. Gal todėl Viktoras rašo lengvu 
stiliumi, trumpais sakiniais, gyvais dialo
gais, be didelių išvedžiojimų, sukurdamas 

įdomią fabulą, kur veiksmas vyksta labai 
greitai, mįslingai suintriguodamas skai
tytoją.

Kalbant apie apysaką kaip beletristi
ką, reikia pastebėti, kad autorius - geras 
pasakotojas. Gražiai, nors trumpai, aprašo 
ir Lietuvos gamtą, Lietuvos pelkes, auga
lus, krūmus. Skaitant tuos paragrafus 
prisimename, kad panašiai rašė Pulgis 
Andriušis, tik daug detaliau. O akivaras 
pelkėse vaidina svarbią, gal simbolišką 
rolę knygos siužete. Akivare vos nepas- 
kendo, bet po to išprotėjo žiaurusis Ser- 
giejus Kačiukas, paskendo stribų vadas 
Vaclovas Gėdis, o saugumiečio Levo 
Kožnickio lavoną žmonės įmeta j akivarą, 
kad valdžia, kitur jį radusi, “neprisikabin
tų”.

Įdomu, kad knygoje išvystyti ir engėjų 
charakteriai - kas, kokie jie buvo, kodėl 
taip žiauriai elgėsi, koks buvo jų gyveni
mas ir tikslai. Partizanus reprezentuoja Al
girdas Balėnas. Jo ir jo šeimos gyvenimo 
kelias vingiuoja per visą apsakymą, o jų 
pergyvenimai atskleidžia įvairius įvykius: 
tai trėmimai, žydų likimas, kolchozų (ko
lūkių) kūrimas, Lietuvos kaimo sunaiki
nimas ir, žinoma, partizanų būklė.

Nuostabu, kaip autorius tiek daug ir 
taip glaustai perdavė skaitytojui. O 
svarbiausia yra tai, kad istorinėje apysa
koje atsispindi tikrovė ir tiesa.

Knyga gražiai ir patraukliai šleista. 
Man atrodo, kad ją galėtų su įdomumu 
perskaityti mūsų senstantis jaunimas, ku
ris dar gerai kalba lietuviškai, nors gimęs 
ir augęs jau ne Lietuvoje. O mes, senoji 
karta, mielai pasiskaitysime, nes apysaka 
taip parašyta, kad skaitant vis norisi ži
noti, kas bus toliau.

Siūlyčiau teirautis šios knygos lietuvių 
bibliotekose Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnėjuje. Kaina visiems prieinama.

V. Vitkūnienė

Laima Žilinskienė

NAMAI

Nuvažiavom aplankyti mes tėvynę, 
Prisiminti jaunystės džiaugsmo dienas. 
Vasarą pievos žibutėm nuklotos, 
Skynėm ir pynėm į kasas. 
Žiemą ežerai ir upės kristalinės, 
Čiuožėjų pilna visada.

Daug metų nematėme tavęs, tėvyne, 
Šiandieną viską skubam pamatyt 
Močiutė nebelaukia prie vartelių, 
Senelis nežaidžia su vaikais.
Išminti takeliai žolėmis apaugo.
Namuose pro langus, stebėjo svetimi 

veidai.

Palikom Lietuvą gimtinę numylėtą. 
Grįžom į Australijos namus.
Namus, kuriuos pažįstam ir pamilom, 
Nam us, kur jau pripratom e seniai.

Čia mūsų vaikai užaugo, 
Anūkai naujus takus pramynė, 
Čia karštos vasaros spinduliai, 
Priglaus mus amžinai.

TOLI

Toli toli tėvynė mano, 
Toli ir mylimi draugai. 
Gal kada nors likimo kelias, 
Suves mus nors trumpai.

Metai bėga, lyg sutrūkę gintariukai. 
Atgal suverti negaliu.
Tirpsta snaigės, palietusias žemę, 
Tirpstu ir aš su jomis kartu.

Lietuvių poetai nepakliuvo į Czeslaw Milosz pasaulinių poetų antologiją
Lidija Šimkutė

Adelaidės miesto bibliotekoje užtikau 
Czeslaw Milosz redaguotą pasaulinės 
poezijos antologiją “Švytinčių dalykųkny- 
ga” (Book of Luminous Things), Harcourt 
Brace & Company, NY, 1996.

Knygos aplanke parašyta: “Nobelio 
premijos laureatas išrinko 300 geriausių 
eilėraščių, per visus šimtmečius pasižymė
jusių realistiniu pobūdžiu... ”

Kartu su įvadu C. Milosz pateikia 
trumpus ir gilius komentarus apie kiekvie
ną poetą. C. Milosz atrinko poetus iš {vai
tausiu kraštų. Jis rašo: “Mano užduotis - 
pristatyti dabartinius ar tūkstančio metų 
senumo eilėraščius, su mažom išimtim 
tuos, kurie yra trumpi, lengvai skaitomi ir 
ištikimi realybei. Jie paneigia paplitusią 
nuomonę, kad poezija yra miglota ir ne
suprantama teritorija”. Jis baigia savo įvadą 
šiais žodžiais: ”Kadangi pasaulyje mane 
domina tai, kas matoma, ir tai, kas nuolat 
atsiskleidžia aidai, galėčiau savo antologi
ją pavadinti žavesio knyga”.

C. Milosz daug sykių lankėsi Lietuvo
je ir buvo apdovanotas įvairiais garbės 
titulais. Savo kalbose jis užtikrindavo, kad 
Lietuva esanti dainių šalis, tad įdomu, 
kodėl jis nenorėjo įtraukti nė vieno lietuvio 
poeto, rašančio lietuvių kalba, į šią an
tologiją?

Mane nustebino minėtame poezijos 
rinkinyje lenkų poetų gausa. Šios knygos 
atskiruose skyriuose C. Milosz pateikė 
trisdešimt lenkų poetų eilėraščių. Kai 
kuriuose skyriuose įdėta net po kelis jų 
eilėraščius. C. Milosz įvade rašo, kad jis 
nori pristatyti eilėraščius, kurie nėra mig
loti ir nesuprantami, tad įdomu kodėl 
Milosz atrodo svarbu pateikti šių eilėraš

čių paaiškinimus? Tarsi ši antologija būtų 
koks poezijos vadovėlis.

Pristatydamas Al Žolyno (1945- ) 
eilėraščius C. Milosz pamini, kad jis yra 
lietuvių kilmės, bet rašantis tik angliškai, 
gyvenantis Kalifornijoje..

Keisčiausia, kad jis įtraukia du poetus, 
kurie tikrai nepriskirtini prie realistų:

1. Oscar V. De L. Milosz (1877-1939) 
vieną eilėraštį “Tiltas”. Įvade pamini jį 
esant lietuvių kilmės prancūzų poetu ir jo 
giminaičiu, ir tik tiek.

2. Jelaluddin Rumi (1207-1273). O 
Rumi yra geriausiai žinomas kaip 
misticizmo atstovas.

Knygoje C. Milosz rašo, kad savo gy
venimo devyniasdešimtmetyje nutarė 
pateikti estetinį apibendrinimą ir filosofi
nį atsiskaitymą su pasauliu. Jis nutarė 
surinkti eilėraščius ir pateikti pasauliui 
“Švytinčių dalykų knygą”.

Australijos lietuvių internetinėje 
svetainėję www.slic.org.au “žinių” (news) 
skyriuje užtikau aprašymą anglų kalba. 
Pateikiu ištraukų vertimus lietuvių kalba:

” Nobelio laureatas Czeslaw Milosz 
(1911- 2004). Lietuvos poetas. Rašė len
kiškai. ”Po biografinių duomenų rašoma: 
“ Žlugus komunistinei santvarkai Lenki
joje, C. Milosz 1989 m. apsigyveno Kroku
voje. Po 50-ties metų, 1992m. sugrįžus į 
gimtąją Lietuvą, jam buvo suteikti Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto garbės dak
taro ir Lietuvos garbės piliečio titulai, o 2001 
m. - Vilniaus miesto garbės piliečio titulas.

Milosz save visada apibūdindavo kaip 
lietuvį, rašantį lenkų kalba. Per savo pa
skutinę viešnagę Lietuvoje 2000 m. Milosz 
pareiškė: ”Aš gimiau pačiame Lietuvos 
viduryje ir turiu teisę vadinti Lietuvą “savo 
tėvyne”, kurią mano didžiai gerbiamas 

poetas Adomas Mickevičius įamžino epi
nėje poemoje “Ponas Tadas”. Jis taip pat 
buvo lietuvis, kuris rašė lenkų kalba. ”

C. Milosz kūryboje rasime įpintų 
lietuviškų temų. Jis sakė: “Tik Šateiniuose 
buvau laimingiausias. Po to buvau ištrem
tas iš rojaus. ”

(Šaltiniai: “Lietuvos rytas”, 2004 08 04; 
Lietuvos radijas, 2004 08 16, pateikta 
www.delfi.lt ir “Sydney Morning Herald”, 
2004 08 17.)

Suprantama, nustebau perskaičiusi 
abiejų rašinių prieštaringas tendencijas ir 
norėjau supažindinti skaitytojus su 
užtiktomis žiniomis. Man asmeniškai

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Jums rašo laikraščio “Skuodas” 
redaktorius Alvydas Sėdžius. Ieškome po 
pasaulį išsibarsčiusių lietuvių, kilusių iš 
Skuodo rajono ar tų, kuriuos sieja gimi
nystė ar kitokie ryšiai su Skuodu.

Laikraštis “Skuodas” leidžiamas nuo 
1999 metų du kartus per savaitę. Jis 
platinamas visame Skuodo rajone. Laik
raščio puslapiuose stengiamės atspindėti 
kasdieninius Skuodo įvykius, problemas, 
aktualijas.

Jei atsirastų užsienio lietuvių, kuriuos 
domintų ši informacija, galėtume ją per
siųsti el.paštu. Kol kas tai pirmieji žings
niai skleidžiant informaciją apie Skuodą. 
Šiuo metu laikraščio straipsnius siunčia
me dviems skuodiškiams, gyvenantiems 
Čikagoje ir Argentinos lietuviams.

Kad neapkrauti jus nereikalinga 
informacija, siunčiame tik vieną laikraščio 

visada buvo keista, kad bandome jį savin
tis. Taigi, pasitikrinau su autoritetingu 
asmeniu ir buvau užtikrinta, kad C. Mi
losz vadinti lietuvių rašytoju yra neteisin
ga. Jis rašė lenkų kalba ir yra lenkų po- 
etas/rašytojas.

Kažin kodėl esame linkę savintis kas 
ne mūsų? Ar čia mažos tautos menka
vertiškumo kompleksas? Siūlyčiau ištrin
ti šią klaidingą informaciją iš minėtos 
internetinės svetainės. Ji neteisinga ir 
klaidina kitus. Manau net juokingai 
atrodome prieš lenkus ir kitataučius, 
norėdami pasisavinti ne mūsų tautos 
nuopelną. □ 

straipsnio maketą. Ateityje planuojame 
atidaryti laikraščio “Skuodas”internetinį 
puslapį.

Mus domina užsienyje gyvenančių 
išeivių iš Skuodo veikla, likimai. Apie tai 
norėtume rašyti savo laikraštyje.

Tikimės malonaus bendradarbiavimo.
Jei sudomino mūsų laiškelis, atsakymo 

lauksime e-paštu:
skuodas@skuodas.omnitel.net arba 
alvydas@sistema.lt
Pagarbiai

Alvydas Sėdžius
laikraščio “Skuodas” redaktorius

AR JAU SUMOKĖJAI
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ?

ūsų Pastogė Nr. 19, 2005.05.18, psl. 5

5

http://www.slic.org.au
http://www.delfi.lt
mailto:skuodas@skuodas.omnitel.net
mailto:alvydas@sistema.lt


Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Didysis 
sovietinis 

melas

karininkų per pirmuosius tris 1945 m. 
mėnesius buvo nuteista daugiau nei 4000. 
Tačiau įžengus Į Vokietiją, Stalinas išlei
do įsakymą, kad kareiviams leidžiama 
imti tiek, kiek jie gali panešti. Tačiau dau
giausia tuo pasinaudojo sovietinė valdžia 
ir generalitetas. Stalinas patvirtino, kad

Gegužės 9 d. Maskvoje buvo labai iš
kilmingai atšvęstas sovietinės pergalės 60- 
metis, į kurį, nors ir buvo kviesti, nevažiavo

oficialiai generolai gauna po “Mercedes” 
ar “Opel”, karininkai - po motociklą. 
Tačiau nedaug kas paisė šių normų, imda-

Lietuvos ir Estijos prezidentai. Tuo jie iš
reiškė protestą dėl šios pergalės, kuri 
Baltijos kraštams atnešė 50 metų oku
pacijos.

Eilėje straipsnių labai gražiai ir įdomiai 
Rusijos profesorius, akademikas dr. Gavril

vo ką nori, keisdavo į maisto produktus ir 
siųsdavo j Rusiją. Iš Vokietijos traukinių 
ešelonais buvo vežama viskas. Net marša
las G. Žukovas sau išsiuntė 7 vagonus su 
85 dėžėmis baldų. Kai jis vėliau prarado 
savo titulą, tai saugumo agentai, darydami

Popov aprašo ir pateikia dokumentinius 
įrodymus apie Antrąjį pasaulinį karą, to 
meto įvykius, atskleisdamas Rusijos 
ankstesnes ir dabartines pasauliui sakomas 
melagystes. Kadangi jo straipsniai Rusijoje 
nespausdinami, todėl jis, susitaręs su 
Lietuvos dienraščiu “Respublika”, visa tai 
aprašo jame.

kratą jo bute ir vasarnamyje, rado 323 
sabalų, beždžionių ir jūros leopardų kai
lių, 160 audinių kailiukų, 4000 metrų šil
ko, vilnos ir kitokių audinių, 44 brangius 
kilimus, 55 vertingus paveikslus, 7 dideles 
dėžes porceliano ir krikštolo indų ir dar 
daug ko. Tačiau daugiausiai Vokietijoje 
plėšikavo saugumo tarnautojai.

Profesorius rašo, kad ir dabar jaunąją 
kartą bandoma auklėti, pateikiant jai ne visą 
tiesą, o preparuotą istoriją. Dar 2001 m. 
buvo sakoma, kad mūšyje prie Maskvos 
žuvo 1.3 mln. žmonių, bet vokiečiai prarado 
tik 280,000 kareivių. Taigi, santykis žmo
nėmis buvo 5 prieš 1.

Raudonosios armijos trofėjų suvestinė
je minima dalis karo laimikių, kurie ne
oficialiai nusėdo aukštų partijos ir valsty
bės vadovų namuose, jų vilose ir kitur. Tai 
buvo 60,000 rojalių, 460,000 radijo imtu
vų, 190,000 kilimų, 940,000 baldų, 
260,000 sieninių ir stalo laikrodžių, 180 
vagonai rinktinio vyno ir dar daug ko. Kol 
karas vyko Lenkijoje, Vengrijoje ir Austri
joje, ten buvo nemažai plėšikaujama, nors 
dar buvo truputį kovojama su tuo. Vien

Sovietiniai kareiviai ir vadai ne tik 
plėšikavo, bet taip pat prievartavo ir žudė 
Vokietijos moteris ir merginas, net ir tas 
sovietų pilietes, kurios prievarta buvo 
išvežtos darbams j Vokietiją. Vien Berlyne 
po miesto užėmimo į gydytojus kreipėsi 
virš 100,000 išprievartautų ir sumuštų 
moterų. O kiek jų nesikreipė? Naktimis 
girdėjosi tik riksmai, nes rusai nežiūrėjo, 
ar tai buvo suaugusi, ar vaikas ir net vienai 
80 metų senutei muilu buvo užkišta burna, 
kai ją prievartavo eilė kareivių. Stalinas 
yra pasakęs:”Kaip jūs nesuprantate, kad 
kareivis, praėjęs tūkstančius kilometrų per 
kraują ir ugnį, nori pasilinksminti su mo
terim ir pasiimti sau smulkmeną prisi
minimui”.

Karui pasibaigus, sovietai, ypač saugu-

mas, vežė ne vien tik paprastą karo grobį, 
bet ir mokslo paslaptis ir žymiuosius 
vokiečių mokslininkus. Pvz. akademikas 
A. Berg 1946 m. sugebėjo perprasti ir 
panaudoti iš Vokietijos išvežtą radiolo
kacinę techniką, kai kitas mokslininkas - 
P.Anochin - iš užimto Berlyno išsivežė 
visą mokslinių ataskaitų ir monografijų 
biblioteką ir vėliau savo vardu išleido 
dešimtis monografijų ir šimtus straipsnių. 
1945 m. saugumas surinko 39 vokiečių 
mokslininkus, inžinierius bei jų šeimas ir 
išvežė į Suchumi, kur buvo kuriama ato
minė bomba. Tūkstančiai vokiečių mirė 
kasdami urano rūdą Vokietijos šachtose, o 
tuometinėje Sov. Sąjungoje buvo įdar
binti apie 2 milijonai vokiečių belaisvių, 
kurių daug mirė. Labai gerai pasaulyje ži
nomi lėktuvai “Mig”, kuriuos sukūrė 
konstruktoriai Mikojan ir Jakovlev, kurie 
panaudojo vokiečių sukurtus reaktyvinį 
dujų turbininį variklį JUMO - 004 ir re
aktyvinį dujų turbininį variklį BMV - 003. 
Po karo išlikusios karinės gamyklos bei 
technikos išradimai buvo išvežti iš Vo
kietijos.

Labai smarkiai sovietai melavo savo 
žmonėms ir pasauliui, kad paramos iš 
užsienio jie gavo tik 4%. Profesorius ir to 
laiko žmonės labai gerai atsimena, kai jie 
valgė amerikietiškus konservus, kiaušinių 
miltelius ir kitus produktus. Pagalba pro
duktais tada siekė 1.3 milijardo dolerių ir 
jei tuo metu sovietai turėjo 10 milijonų 
kareivių, tai kiekvienam iš jų teko tuo
metinių 130 dolerių. Sąjungininkams tas 
tiekimas brangiai kainavo, nes vien 1942 
m. vokiečiai paskandino j Murmanską 
plaukiančių 11 laivų su 10 mln. tonų 
krovinių. Net ir maršalas G.Žukovas pa
sakė, kad jie neturėjo sprogmenų, parako, 
neturėjo net kuo šautuvus užtaisyti O kiek 
lakštinio plieno jie atvarė, kad mes po to 
galėjome pradėti gaminti tankus.

Garsiajame Kursko tankų mūšyje, kurį

sovietai nors ir laimėjo, visgi prarado 6000 
tankų, kai tuo tarpu vokiečiai -1300, žuvo 
254,000 kareivių, o vokiečių -58,000, rusų 
600 lėktuvų, vokiečių - 60. Didžiausia šio 
laimėjimo priežastis buvo ta, kad prieš pat 
šį mūšį amerikiečiai išsilaipino Sicilijoje 
ir sumušė italus. Vokiečių vadovybei tada 
buvo svarbiau Sicilija, jie nutraukė opera
ciją prie Kursko, permesdami dalį 
kariuomenės į Siciliją, kas įgalino sovietus 
laimėti.

Labai įdomus aprašymas apie paskutinį 
Berlyno mūšį. Įdomu ir tai, kad Stalinas 
buvo įsakęs Pergalės vėliavą iškelti tik ru
sų ir gruzinų kariams. Visas pasaulis Pergalę 
švenčia gegužės 8 d., kai buvo pasirašyta 
kapituliacija, bet į ją neatvyko sovietų 
atstovai. Stalinas pareikalavo, kad būtų 
pasirašyta gegužės 9 -ąją, bet tada neatvy
ko sąjungininkų vadai. Per Berlyno šturmą 
žuvo net 80,000 rusų karių, kai amerikie
čiai prie Berlyno artėjo beveik be kliūčių. 
Jau buvo pasiekta Elbė, bet gen. Eisen
hower sustabdė savo kariuomenę ir atme
tė Churchill ir Montgomery raginimus 
paimti Berlyną. Amerikiečiai žinojo, kad 
Stalinas labai troško paimti Berlyną, o jie 
nenorėjo aukoti savo kareivių, nes vis tiek 
sostinė teks rusams. Stalinas čia sutelkė 
dideles jėgas, įsakė apsupti sostinę, kas 
kainavo abiem pusėms daug žmonių au
kų. Sovietinė propaganda sakė, kad jei jie 
nepaims Berlyno, tai Hitleris atsigaus, ar
ba net padarys atskiras paliaubas su są
jungininkais. Stalinas savo kareivių gyvy
bių neskaičiavo, jam buvo svarbiau bet 
kokia kaina pasiimti sau kuo daugiau. Tai
gi, gruzinas, iškėlęs vėliavą ant Reichstago, 
turėjo simbolizuoti Stalino teisę vadovauti 
šiam naujam karui už pasaulinį socializmą.

Čia yra tik maža dalis prof. G. Popov 
pasisakymų apie Antrąjį pasaulinį karą. Jis 
gana plačiai aprašo ir kitas praeities ir 
dabartines negeroves Rusijoje, bet tų 
aprašymų ten jokiu būdu nespausdina. □

Žvilgsniai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Dvi mūsų “Aušros” tunto sesės turėjo 
nuostabią kelionę. Sesė Audrutė Markows- 
kei kartu su vyru Steve ir dukra - skaute 
Sarah 2004 metų pradžioje metams iš
keliavo į Pietų Ameriką. Tai ne atostogos 
kurorte, tai ne savaitė prie pajūrio - ši 
kelionė buvo ta “Didžioji Kelionė”, kurią 
beveik kiekviena šeima atlieka, kol vaikai 
dar nesuaugę. Tikriausiai ir jūs kartais pri
simenate įdomius, kartais keistus ir su
dėtingus savo šeimos nuotykius.

Mano šeimos kelionė mus vedė skersai

giamės, kad prieš išvažiuojant mes visi 
truputį pramokom ispaniškai, mat čia 
angliškai retai kas kalba. Po 20 valandų 
skrydžio ir ilgo derėjimosi su muitininkais, 
pagaliau atsiradome mažame mielame ho- 
teliuke. Draugiški savininkai kalbėjo kiek 
mažiau angliškai negu mes ispaniškai. 
Taigi, esu surinkus šiuos svarbius patari
mus keliaujantiems į Pietų Ameriką:

1. Pramokite ispaniškai, nes dauguma 
žmonių nekalba angliškai.

2. Čia, kaip ir visur pasaulyje, kai ban
doma ką nors išaiškinti svetimkalbiui, tai 
daroma kuo garsiau ir su vis gyvesniais ju-

JAV, nuo Čikagos į Kaliforniją ir atgal. 
Tuomet, kai mano tėvai žavėjosi “Grand 
Canyon” ir alpo dėl “Painted Desert” 
grožio, man - septynių metų vaikui - 
įdomiau buvo “Peanuts” piešimo knygelė. 
Prisimenu, kai per penkias valstijas tėvų 
skrupulingai saugotas šampanas pagaliau 
sprogo Nevados dykumoje, kaip mama 
ant asilo jojo, kaip smalsi voverė įlindo į 
mano rankoje laikomą riešutų maišelį. 
Bet tai kitos šeimos istorija. Kviečiu jus, 
maloniai prisimenant pačių keliones, 
paskaityti Markowskei šeimos kas kelių 
mėnesių rašytų laiškų ištraukas ir žavėtis 
kokia didelė, įvairi ir įdomi mūsų Žemė.

Nuotykių pradžia - Čilė
2004 gegužės 29. Holį! Kaip greit pra

bėgo trys mėnesiai, kai mes iškeliavome 
iš jaukios ir žinomos Australijos į Pietų 
Amerikos užkampius! Pradėsiu nuo 
pradžių {skridome į Santiago (Čilė) ir ten 
tuoj pat reikėjo penkias dienas pailsėti. 
Santiago buvo karšta ir gražu ir reikėjo 
nemažai prie ko priprasti. Dabar džiau-

desiais. Ar jau minėjau? Pramokite ispa
niškai.

3. Tie, kurių jums labai prireiks: po
licija, muitininkai, mechanikai - nekalba 
angliškai.

4. Žmonės yra labai kantrūs ir atlei
džia turistų ispanų kalbos laužymą.

5. Labai verta pramokti ispaniškai.
Santiago mes atsikvėpėm ir pradėjome 

su vietiniais susikalbėti. Čilėje kainos bu
vo labai įkandomos, pvz., labai skanus ir 
šventiškas gėrimas „Pisco sour“ (kaip Pina 
Colada) tik $3! O mums visiems vakarienė 
- tik $40.

Sarah Markowskei pasaulio gale - Us-

Pailsėję Santiago, iš 
tikrųjų pradėjome Pietų 
Amerikos nuotykį. Iš 
Santiago skridome į Punta 
Arenas - pietų Čilę, iš kur 
tolumoje matėsi „Cape 
Hom“. Čia oras nepaprastai 
pasikeitė - tik 8 C, bet pučiant 
50 km vėjui pasijautė žemiau 
0 C. Aš paklausiau viešbučio 
šeimininkės, ar oras visada 
toks žiaurus? Ji atsakė: „Oi 
ne ponia! Dažniausiai daug 
blogiau! “ Čia Sarah pagaliau 
pamatė ilgai lauktus „Magel
lanic“ pingvinus. Po to trau
kėme į Ushuaia (Argentiną).

Argentina, Patagonija
- nebaisios bėdos
Ushuaia, tai tikrai pasau

lio galas, Argentinos pietų 
uodegoje. Šiaip taip atvažia
vome pasisamdę apgriuvusį 
ir susenusj automobilį ir kel
tu persikėlėm į Porvenir. 
Žagsėjome šio laužo užsispy
rimais 500 kilometrų žvirgž
do keliais per Argentinos 
sieną į Čilę, ir vėl iš Čilės į 
Argentiną. Keliai vadinami 
„ripio“. Net ir ispaniškai ne
suprantant, galite suvokti ko-

Audrutė Markowskei su vyru Steve ir dukraSarah prie 
Iguacu krioklių.

Nuotraukoje - “tango” šokėjai sename imigrantų prie
miestyje La Boca (Buenos Aires).

----------------------------------------------------- -------- huaia (Argentina).
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kie jie yra - automobilį plėšo, kol siūlės 
išyra. Atkratėjome 750 km atgal į Čilę. 
Pirmą kartą padanga stebuklingai nusilei
do prieš „gomeria“ (padangų taisymo 
dirbtuvę). Laimingai nukeliavom iki Puerto 
Natales ir nuriedėjom dar toliau -ikiTorres 
del Paine. Tai Čilės pirmaeilis parkas 
pėstiems žygiuoti ir tyrinėti. Pravardžiavom 
šią vietą „Torture and Pain“, nes čia pėstute 
išvaikščiojom 41 km (22 km nešdami

pilnas kuprines). Pervargom, bet labai 
džiaugėmės tiek atsiekę.

Nuostabūs vaizdai laukė mūsų Perito 
Moreno ledyne. Argentinos/Patagonijos 
ledynai gaubia 600,000 hektarus, o Perito 
Moreno ketera rėžia gamtovaizdį per 
penkis kilometrus ir kyla 60 metrų iš 
vandens. Toliau keliavom į Chalten (Los 
Glacieres valstybiniame parke). Toli nuo

Nukelta į 7 psL
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Kylanti gitaros žvaigždė
redakciją pasiekė žinia, kad 

Gareth Koch (pianistės Irenos Vil- 
nonytės ir rašytojo Christopher Koch 
sūnus) išleido 4 CD plokštelių albu
mą, kuris vadinasi “The Art of Gareth 
Koch: a Guitar Anthology”. Albumo 
kodas: ABC Classics CD 476 7496.

Gareth Koch yra kylanti gitaros 
žvaigždė - virtuozas, prieš porą metų 
pelnęs prestižinį apdovanojimą “2003 
Aria Award”.

Augęs Tasmanijoje, Gareth vėliau 
studijavo Sydnėjuje ir Europos muzi
kos centruose, kur ypač susipažino su 
ispaniškos gitaros meistrais.

Dabar lankydamasis Australijoje, šių 
metų birželio mėnesį Gareth koncertuos 
Australijos rytinėje dalyje:

Brisbane - birželio 11 ir 12,
Canberra-birželio 18,
Sydney-birželio 19,

Melbourne - birželio 25, 
Launceston (Tas.) - birželio 17. 
Plačiau apie jaunąją žvaigždę galima 

sužinoti internetu www.garethkoch.com ir 
per Steven Goodbee Publicity.

“M.P.” inf.

“Dainos” chore
Jau kuris laikas - nuo apsilankymo 

Canberroje - chorui “Daina” į pagalbą 
atėjo jaunas, talentingas pianistas (lenkas) 
Wojciech Wisniewski, baigęs Varšuvos 
Muzikos Konservatoriją ir toliau studi
juojantis Sydnėjaus Konservatorijoje.

Wojciech kas penktadienį tiesiai iš 
Konservatorijos (net nespėjęs pavakarie
niauti ) ateina į mūsų chorą padėti dirigen
tei Birutei Aleknaitei. Tai nepaprastų ga
bumų pianistas, kuris pamėgo mūsų kul
tūrą ir muziką.

Jis moko vyrų chorą ir akompanuoja 
mišriam. Dalinasi su choristais muzikos 
ir išpildymo žiniomis.

Sužinoję, kad Wojciech švęs savo gim
tadienį, gegužės 6 d. padarėm jam siur
prizą, surengdami jo garbei vaišes ir pa
sveikindami su 24 gimtadieniu. Wojciech 
kilęs iš neturtingos šeimos. Dirba tik ma
ma, nes tėvas bedarbis. Taigi, jaunas studen
tas pats užsidirba pragyvenimui Iš choro 
“Daina”jis nieko neprašo ir nelaukia. Pa
tinka jam mūsų draugiškumas ir mūsų 
kultūrinis darbas.

Penktadienį, gegužės 20 dienos vakare 
choras ruošia specialų renginį “KAVINĖ”. 
Atėję išgirsite ir mūsų draugą Wojciech ir 
visą eilę kitų programos atlikėjų.

“Dainos” kor. A. Kramilius

Lithuanian Language and 
Culture Summer Course

Date: July 18 - August 12
Duration: 4 or 2 weeks

Lithuania, Kaunas, Vytautas Magnus University is 
something incredible waiting for you to be discovered.

Among other things you will find:
• a very diverse, dynamic and interesting group of learners
• a relaxed way of living and studying
• supportive and friendly teachers, staff and locals
• countless cultural events and parties
• North - South - West - East Lithuania sightseeing

Summer course
The course provides intensive Lithuanian language classes at different levels and an 

opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language lectures are 
given in the mornings. The afternoon lectures aim at giving a broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on issues and various aspects of the society including history, literature, 
arts and politics. The lectures are given in English.

Extra-curricular activities, such as participation in cultural events and excursions to 
historic places, museums, sports events are organised as well Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.

All you have to bring with you is your open mind, heart, good mood and good will
We guarantee you: a warm friendly atmosphere, memories and friendships that could 

last for a life-time, traditional Lithuanian food, dances and songs, a glance on day/night 
city life, the purity and charm of Lithuanian countryside, the beauty of the seaside.

There are no limitations regarding age or formal education, we try to meet individual 
needs and interests. Hope to see you in Kaunas!

Application forms and more detailed information can be obtained from the Interna
tional Relations Office or the Department of Regional Studies, or via Internet:

http:// w.w.w.vdu.lt/LTcourses/
All applications should be received by July 10,2005.

XXIV ALD Ruošos Komitetas
Secretariat:
Director: Dr. Edward Reilly
1st Secretary Mrs. Irena Skeiyte-Luscombe
2nd Secretary Mrs. Irena Stumbrienė
Treasurer Mrs. Rita Zenk
Fundraising Liaison Mr. Richard Steep 
GLB Liaison Mr. Stan Šutas [President 
GLB]
Events Liaison Members:

Sports: Mrs. Lucy Koszela
Choir Concert: Mrs. Stasė Lipšienė 
Folk Dancing: Mrs. Loretta Tigani 
Literature: Mrs. Jura Reilly 
Theatre: tba
Ballet: Mrs. Jovita Starinskienė
Youth: Miss Lee-Anne Koszela
ALB KV: Mr. Kaja Starinskas [Vice- 
President GLB]

Sydnėjaus Baltiečių Komiteto pranešimas
Sydnėjaus Baltiečių Komitetas kasmet ruošia “Gedulo Dienos”, birželio (1941) 

išvežimo minėjimą/koncertą, kuriame paprastai susirenka apie 500 klausytojų ir kuria
me dalyvauja ir mūsų pažiba - choras “Daina”.

Komitetui kilo mintis, kad dėl nuolat mažėjančio tautiečių skaičiaus, pavienei tauti
nei grupei darosi vis sunkiau suruošti bet kokį pasirodymą australų visuomenei - ar tai 
būtų sporto, ar skautavimo, ar tautinių šokių, ar meno, ar literatūros srityje.

Komitetas tiki, kad per artimesnį bendradarbiavimą pasisektų baltiečių tautines 
tradicijas Australijoje išlaikyti ilgesnį laiką.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šiuo reikalu mane paskyrė ryšininku tarp Sydnėjaus 
lietuvių ir Baltiečių Komiteto, todėl norėčiau sužinoti vienetų vadovų nuomones, kaip ir 
kokiomis sąlygomis toks bendradarbiavimas yra įmanomas ar pageidaujamas.

Prašau skambinti man telefonu: 9687 1798, mob. tek: 0421 525 235 arba
e-mail: vbakaitis@bigpond.com
Dėkoju iš anksto Vincas Bakaitis

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. M. Krupa NSW $ 35.00 E. Stankienė QLD $ 35.00
Aldona Lozoraitienė NSW $ 5.00 V Jakštienė QLD $ 35.00
A Jarienė NSW $ 5.00 A Arlauskas NSW $ 5.00
P. Zubrickas NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
B. Sumila ACT $. 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

Argentina, Patagonija...
Atkelta iš 6 psi.
bet kokios civilizacijos, akmuo dėjo į 
automobilio jau sudraskytą pilvą ir kiau
rai perpjovė alyvos rinktuvę. Bėda pirma. 
Steve iškeliavo ieškoti pagalbos, o aš su 
dukra laukėme prie automobilio. Gal kur 
kitur būt buvę baisu, bet Patagonijoj 
atsidurti tokioj bėdoj nebijojom. Čia net

Nuotraukoje - Perito Moreno ledynai.

saugiau negu Australijoje, ir žmonės labai 
malonūs ir draugiški. Po septynių valandų 
automobilį nuvilko į artimą kaimelį. Bėda 
antra. Savaitės reikia automobilį pataisy
ti, nėra banko, mechanikai nepriima kre
dito kortelių, o mes be užtektinai „pesos“. 
Šiaip taip pasisekė iškeisti atsarginius 
amerikoniškus dolerius mažoje krautu
vėlėje. Taigi, ir šis nuotykis baigėsi lai
mingai.

Traukėm tolyn su sulopy
ta mašina į San Carlos de 
Bariloche. Tai aukščiausio 
lygio kurortas kalnuose - 
priminė Šveicariją, net šv. 
Bernardo šunys pozavo 
nuotraukoms! O šokolado 
marios - kas trečioje krau
tuvėlėje išdėlioti seilę varvi
nantys rankomis gaminti šo
koladai. Vis neatsistebėjom, 
kad ir čia - tokioj ypatingoje 
vietoje - viskas buvo netikė
tai pigu: fillet steak -$5, alus 
-$1.

Ifesinys kitame MP nr.

Dear Baltic Studies colleagues
Please excuse me if I use my old contacts to publicise an initiative which may interest 

you and in particular your friends who have not yet travelled to the Baltic.
In August this year I am again taking a group on a tour of the Baltic States and St 

Petersburg- ‘Heritage Cities of the Baltic’ - for the company Australians StudyingAbroad.
The tour is accompanied by myself as lecturer and we are joined by a number of other 

lecturers and guides as we cover the heritage, history, politics, culture, religion, music and 
architecture of this area.

There are still a few places available for this year’s tour; you can find all details including 
the itinerary on ASA’s website www.asatours.com.au

I know many of you regularly travel to the Baltic states, usually to a particular country 
however if you have an interest in this whole region, or in particular if you have friends who 
have some interest in the Baltic States but have never been there, please have them consider 
this tour.

All the best, Uldis Ozolins

Dainininkui

Af A Domui Vildovui
mirus, nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiems.
Ačiū Tau už dainas, Domai

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.
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ALB KV kreipiasi į Bendruomenę
ALB Krašto Valdyba buvo įgaliota panagrinėti galimybes išleisti istorinės 

apžvalgos pobūdžio anglų kalba knygą apie lietuvių įsikūrimą ir dabartinį 
gyvenimą Australijoj.

Knyga, susidedanti iš maždaug 200 puslapių, turėtų būti taikoma daugiau 
demografams ir politinių bei socialinių mokslų tyrinėtojams, taip pat sve
timšaliams, norintiems susipažinti su lietuvių gyvenimu ir veikla šiame krašte.

ALB Krašto Valdyba prašo pagalbos šiame projekte ir kviečia suinteresuo
tus asmenis išreikšti savo nuomones ir susisiekti su vicepirmininku specialiems 
projektams - Linu Kubilium:

telefonu: (08) 82761693. e- paštas: kublav@micronet.net.au
Yra numatomi atitinkami honorarai ir su projektu susijusios išlaidos bus 

padengtos. ALB Krašto Valdyba

Sekmadienį, birželio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
Žemutinėje salėje, prisimenant 1941 m. birželio mėn. Lietuvoje įvykusius 
trėmimus Sibiran, bus skaitomi

Sibiro tremtinių raštai
Apžvalga - Isolda Poželaitė-Davis AM.
Pristato - dr. Liuda Apinytė-Popenhagen.
Skaito- MargaritaKavaliauskienė, Onutė Maksvytienė, Darius

POpenbagen, Jonas Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Henrikas 
Šliteris.

Piano - dr. Ramutis Zakarevičius.
Garsas- Kęstutis Ankus.
Techninė pagalba- Vytautas Vaitkus.
Kviečiame visus apsilankyti Įėjimas nemokamas.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCia 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 pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

TURGUS įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 2 JO vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos 
narių ir paskolininkų dėmesiui!

Pranešame, kad š. m. gegužės 29 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų kviečiamas 
Sąjungos narių ir Paskolos lakštų (Debenture Deeds) savininkų susirinkimas, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose, 258 Mill Point Road, South Perth.

Bus svarstomi Lietuvių Namų skolos atidavimo atjos pratęsimo bei kiti su 
Namais ir Sąjunga susiję reikalai.

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos (Ine.) Valdyba

Melboumo “Dainos Sambūris” kviečia visus Bendruomenės narius į buvusios 
chorvedės Birutės Prašmutaitės

Padėkos pietus
šeštadienį, birželio 4 dieną, 1 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namuose.
Pietų kaina-$10
Norintys dalyvauti pietuose, prašomi pranešti iki birželio 1 dienos G. Statkui 

tel: 9859 9160; arba Reginai tel.: 98418133.
“Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Choras “Daina” ruošiasi specialiam renginiui

“Kavinė”
kuris įvyks penktadienį, gegužės 20 d., 7 JO vai. Lietuvių Klube, Bankstowne.

Vietoje repeticijos, choras kviečia bendruomenės narius pabendrauti prie 
kavutės ir pasiklausyti iki šiol dar negirdėtos meninės programos.

Stalus užsisakyti iki gegužės 13 dienos pas Danutę Ankienę tel.: 9871 2524 
arba pas Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275.

Įėjimas - $5. Choro “Daina” Valdyba

Come and watch the EuroVision Song Contest on 21th of May from 4 pm 

Melbourne Lithuanian House, 44 Errol Street, North Melbourne, Victoria 

Kranskys with EXTRAS available between 5 pm and 7 pm.

Only $3 Entry (Melbourne Lithuanian Club Memebers Free!)

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territoiy.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:......Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 am. - 5.00 pun. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone •
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų 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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