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Laiškai iš “kito pasaulio”

“Mūsų Pastogės” nr. 19 pradėjome spausdinti Markowskei šeimos kelionių iš pietų 
Amerikos įspūdžius, kuriuos iš anglų kalbos išvertė ir suredagavo Dovilė Zduobienė. 
Nuotraukoje -Torres del Paine vietovė. Iš kairės: Audrutė, Sarah ir Steve Markowskei. 
Kelio-nių įspūdžių tęsinį skaitykite psl. 5.

JAV Senatas remia Baltijos kraštus
JAV Senatas gegužės 19 dieną priėmė 

rezoliuciją, kurioje teigiama, kad Rusijos 
Federacijos vyriausybė turi aiškiai ir vie
nareikšmiškai pripažinti ir pasmerkti 
Sovietų Sąjungos 1940-1991 metais ne
teisėtai vykdytą Baltijos šalių - Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos - okupaciją ir aneksiją.

Dokumente akcentuojama, kad 1939 
m. stalininės SSRS ir hitlerinės Vokietijos 
pasirašytą Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir slaptuosius jo protokolus, nulėmusius 
Baltijos šalių okupaciją, pasmerkė pačios 
buvusios SSRS Liaudies deputatų suva
žiavimas. Rusijos valdžiai pripažinus oku
paciją, sustiprėtų minėtų tautų gera valia ir 
regioninis saugumas, rašoma rezoliucijoje.

Dokumento preambulėje pažymima, 
kad Baltijos šalys į SSRS sudėtį buvo 
inkorporuotos prieš suverenią šių tautų 
valią, JAV keletą dešimtmečių nuosekliai 
nepripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos

aneksijos, sovietų okupacija atnešė Balti
jos tautoms daugybę kančių, jų gyventojai 
buvo masiškai žudomi ir deportuojami į 
Sibirą, pavergtos tautos drąsiai su ginklu 
rankoje ir politinėmis priemonėmis prie
šinosi sovietinei agresijai.

Ta pati rezoliucija yra pristatyta ir JAV 
Kongreso žemuosiuose - Atstovų - rū
muose, kurie dėl jos balsuos, kaip tikimasi 
- teigiamai, liepos mėnesį.

Rusijos pozicija šiuo klausimu kol kas 
nesikeičia, Kremliui atsisakant pripažinti 
Baltijos šalių sovietinės okupacijos faktą.

Manoma, jog Rusijos nenorą pripažin
ti istorinius faktus lemia baimė, kad to
kiu atveju jai teks pripažinti pagrįstais 
buvusių okupuotų šalių reikalavimus 
kompensuoti okupacijos žalą. Lietuva to
kią žalą įvertino 80-čia milijardų litų, bet 
Maskva atsisakė derėtis dėl žalos atly
ginimo. DELFI

Lietuvos vidaus politikos paslaptys
- užsienio akimis
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'dSSIT Lietuvos įvykių apžvalga

Valdžiai 
atsirastų 

pakaitalas
Jei subyrėtų 

dabartinė valdan
čioji koalicija, 
Tėvynės sąjunga, 
būdama antra pa
gal dydį parlamen
tine partija, imtųsi 

iniciatyvos tartis dėl naujos koalicijos 
sudarymo. Tai sakė Tėvynės sąjungos pir
mininkas, opozicijos lyderis Andrius Ku
bilius. Jis taip pat teigė nenorįs užbėgti 
įvykiams už akių ir todėl neaiškino, su 
kokiomis politinėmis jėgomis būtų gali
mos derybos. “Aš pasakiau mūsų pirmą 
veiksmą - mes imsimės iniciatyvos. Su kuo, 
kaip ir kada - iki to laiko dar daug kas gali 
pasikeisti”, - sakė A. Kubilius.

Komentuodamas kilusį skandalą, jis 
teigė, kad Darbo partijos lyderis, ūkio mi
nistras Viktoras Uspaskich yra rimtai 
išsigandęs. Tą rodo ir desperatiškas trijų 
Seimo komisijų sudarymas, ir sau lojalių 
komisijos vadovų paskyrimas.

“Galime prognozuoti, kad toliau bus 
bandoma visaip vilkinti komisijų darbą, kad 
jų darbas užsitęstų iki pat vasaros, kad po to 
visi jau būtų pusiau užmiršę, ką tos komisijos 
turi ištirti”, - prognozavo A. Kubilius. Jo 
nuomone, taip pat galimas antras ma
nipuliavimo būdas, tai yra susikoncentruoti 
tik į Maskvos Vyriausybę, iš jos nuolat 
prašyti dokumentų, o pastarajai atsisakius 
juos suteikti, tuo ir baigti visą tyrimą.

Anot opozicijos lyderio, kai kas sako, 
kad tyrimas Seime bus be rezultatų, nes, 
esą nustačius tiesą, koalicija turėtų suby
rėti. “O kadangi kitokią koaliciją sudaryti 
būtų beveik neįmanoma, tai todėl šios 

koalicijos subyrėjimo negalima leisti ir todėl 
V. Uspaskich ’o nuodėmių tyrimas baigsis be 
rezultatų”, - sakė A. Kubilius.

Iš kitos pusės, jis sakė galįs drąsiai 
tvirtinti, kad subyrėjus dabartinei valdan
čiajai koalicijai, tikrai bus kokia nors nau
ja koalicija, ir Tėvynės sąjunga imtųsi ini
ciatyvos formuoti naująją daugumą.

Tačiau Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Juozas Olekas nemato jokių 
dabartinės valdančiosios daugumos gali
mų subyrėjimo simptomų.

“Manau, kad komisijų darbas ir apskri
tai Seimo daugumos veikla nerodo jokių 
galimų koalicijos byrėjimo simptomų. Jeigu 
komisijos patvirtintų vienus ar kitus faktus, 
kurie būtų nepalankūs ūkio ministrui V. 
Uspaskich ’ui, kaip ir pats ūkio ministras yra 
ne kartą sakęs, vieno ar kito ministro pasi
keitimas - tai ne koalicijos byrėjimas”, - sakė 
spaudos konferencijoje J. Olekas.

Briuselyje šalinosi nuo Darbo 
partijos

(ELTA). Europos Parlamento Libera
lų ir demokratų aljanso frakcijos vado
vybė paskutinę minutę atšaukė šios frak
cijos narių iš Lietuvos bendrą vakarienę su 
Didžiosios Britanijos liberalais. Tai įvyko 
po to, kai europarlamentarė Margarita 
Starkevičiūtė atsisakė sėdėti už vieno stalo 
su V. Uspaskich’o Darbo partijos atstovais.

“Ilgą kovų dėl nepriklausomybės istoriją 
turinčiai lietuvių tautai atstovaujančiai M. 
Starkevičiūtei nebūtų tinkama pietauti kartu 
su Darbo partijos nariais”, - frakcijos va
dovui britui Chris Davies adresuotame 
atsisakymo laiške rašė M. Starkevičiūtės 
asistentas. Jis pridūrė, kad Darbo partija 
“Lietuvojeyra laikoma prorusiškai orientuo
ta ir remiama su Rusijos verslu susijusiais 
pinigais”.

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Lietuvos ūkio ministras ir po
pulistinės Darbo partijos lyderis Viktor 
Uspaskich vis labiau grimzta į korupcijos 
aferas. Jo partija ir jis pats praranda 
šalininkus. Opozicija reikalauja, kad jis 
atsistatydintų, rašo gegužės 27 d. numeryje 
Lenkijos dienraštis “Gazeta Wyborcza”.

Pasak laikraščio, Lietuvos piliečio pa
są turintis rusų turtuolis praėjusių metų 
spalį su tik prieš kelis mėnesius įkurta 
savo partija laimėjo parlamento rinkimus. 
Bet jis surinko per mažai balsų, kad galėtų 
valdyti savarankiškai, ir sudarė koaliciją 
su centro ir kairiosiomis partijomis. Kadan
gi koalicijos partneriai nenorėjo, kad svar
biausias populistas ir su Rusijos koncernu 
“Gazprom” artimai susijęs žmogus taptų 
premjeru, V. Uspaskich turėjo pasitenkinti 
ūkio ministro postu. Ministro, kuris dalija 
ES pinigus.

Savo darbą jis pradėjo atmesdamas ke
lių firmų, stovinčių eilėje prie Briuselio 
lėšų, projektus. Paaiškėjo, kad šios įmonės 
buvo artimai susijusios su premjero Algirdo 
Brazausko socialdemokratais. Ministras 
Pirmininkas, sukandęs dantis, pareiškė, 
kad šalies labui koalicija turi gyvuoti, tei
gia “Gazeta Wyborcza”.

Ministras V. Uspaskich remia firmas, 
susijusias su savo šeima ir bičiuliais. Žinia- 
sklaida netrukus atskleidė, kad ES paramos

JAV lietuviai - Lietuvos vaikams
Amerikos lietuviai Lietuvos socialiai 

remtinų vaikų vasaros poilsiui paaukojo 
50,000 dolerių. Kaip ELTAI sakė Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, už 
šiuos pinigus poilsiaus ir kompiuterinio 
raštingumo mokysis sunkiau gyvenančių 
Utenos, Molėtų, Akmenės, Zarasų, Anykš
čių, Ukmergės, Vilniaus ir Marijampolės 
rajonų moksleiviai

Pasak V. Ušacko, šiam tikslui pinigų 
aukojo Amerikos Lietuvių Bendruome
nės ir Amerikos lietuvių draugai. Pernai 

gali tikėtis tik tos įmonės,"kflhos savo rei
kalus tvarko V. Uspaskich’o aplinkos reko
menduotose konsultacinėse firmose. Ir ne, 
veltui, o už 15% ES paramos sumos. Šiais 
pinigais esą buvo finansuojama Darbo 
partijos veikla, pažymi laikraštis.

Prieš mėnesį Valstybės kontrolė nustatė, 
kad įmonės, priklausančios V. Uspaskich’o 
šeimai ir jo bičiuliams, gavo 3 milijonus 
eurų ES pagalbos, pažeisdamos taisykles. 
Premjeras neatleido ministro, kadangi be 
jo partijos negali valdyti. Kontrolieriai pa
tikslino pranešimą - pažeidimai nebuvo 
sąmoningi, jie padaryti dėl klaidingo tai
syklių interpretavimo.

Koalicija vėl susvyravo, kai prieš dvi 
savaites žiniasklaida pranešė, jog ministras 
siūlo Maskvos vyriausybei įkurti bendrą 
įmonę, kuri pardavinėtų lietuviškas pre
kes Rusijos sostinėje. Lietuvai turėjo at
stovauti “Krekenavos agrofirma”, priklau
santi V. Uspaskich’o šeimai. Pasipiktinusi 
opozicija pareikalavo sudaryti specialią 
komisiją V. Uspaskich’o veiklai tirti.

Skandalai akivaizdžiai mažina minis
tro ir jo partijos populiarumą. Per pasta
rąjį mėnesį jo reitingas smuktelėjo net 11 
procentų. O už Darbo partiją dabar bal
suotų tik 22% rinkėjų, t. y. 6% mažiau nei 
prieš mėnesį, baigdamas pažymi Lenkijos 
dienraštis “Gazeta Wyborcza”. □ 

už geradarių lėšas buvo pasirūpinta pen
kių rajonų vaikų vasaros poilsiu ir lavinimu, 
o šiemet - jau aštuonių. Pavyzdžiui, Utenos 
rajono vaikai remiami jau treti metai

“Stengiamės, kad nuolatinėse ar dienos 
stovyklose vaikai galėtų būti visą vasarą. 
Šiemet esame numatę dvi dviejų savaičių 
stovyklas, kuriose už dyką ilsėsis 80 vaikų. 
Dar daugiau lankys dienos stovyklas, kurias 
organizuoja bendrabu-čių neturinčios 
mokyklos”, - ELTAI sakė pareigūnas.

. . □
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Pa“ Trumpai iš visur
♦ Al - Qaeda su
kilėlių vadovybės 
Irake pranešimu, 
apie gegužės 21 d. 
kovose su ame
rikiečių pajėgomis 
į vakarus nuo Ra
madi miesto buvo 
sunkiai sužeistas 
sukilėlių vyriau
sias lyderis Abu

Musab al-Zarqawi. Peršauta jo krūtinė, 
sužeidžiant dešinįjį plautį. Irano vyriau
sybė paneigė britų spaudoje pasirodžiusią 
žinią, kad al-Zarqawi atgabentas gydymui į 
Iraną. Politinių stebėtojų nuomone, al- 
Zarqawi sužeidimas nesustabdys teroris
tinių išpuolių Irake, tačiau gali prasidėti 
sukilėlių tarpusavio nesutikimai, varžan
tis dėl vadovybės.
♦ Gegužės 23 d. JAV prezidento George 
W. Bush žmonos Lauros vizitas Jeruzalėje 
buvo sudrumstas priešiškų demonstracijų. 
Jai lankant “Verksmų sieną”, prieš ją de
monstravo tiek žydai, tiek palestiniečiai. 
Žydai protestavo, nepatenkinti, kad JAV 
teismas nuteisė amerikietį žydą Jonathan 
Pollard kalėti iki gyvos galvos už šnipinė
jimą Izraelio naudai, gi palestiniečiai nepa
tenkinti JAV prezidento politika Irake. Tą 
pat gegužės 23 d. apie 1500 žydų minia 
protestavo prieš Izraelio min. pirmininką 
Ariel Šaron, besilankantį New York mies
te, nepatenkinti jo nusistatymu atitraukti 
žydus naujakurius iš Gazos ruožo.
♦ Gegužės 25 d. Bowral, NSW slaugos 
namuose plaučių uždegimu mirė Graham 
Kennedy, 71 metų amžiaus buvęs Austra
lijos televizijos įžymybė, 19 kartų apdova
notas “Logie” prizu kaip populiariausias 
tų metų televizijos darbuotojas.
♦ Gegužės 27 d. Indonezijos teismas Bali 
saloje nuteisė australę Schapelle Corby

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Europos Parlamento Liberalų ir demok
ratų aljanso frakcijai priklauso penki V. 
Uspaskich’o Darbo partijos bei du Liberalų 
ir centro sąjungos deleguoti europarla- 
mentarai. Frakcija vienija 88 narius iš 19- 
os šalių, ji yra trečioji pagal gausumą 729 
narių turinčiame Europarlamente.

ES Greitojo reagavimo pajėgos
Gegužės 23 d. Briuselyje buvo pasi

rašyta politinė deklaracija dėl ketinimų 
kurti bendrą Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, 
Slovakijos ir Latvijos kovinę grupę, kuri 
priklausys Europos Sąjungos greitojo 
reagavimo pajėgoms, pranešė Krašto 
apsaugos ministerija.

Kilus krizei Europos Sąjungos (ES) 
kaimynystėje arba bet kuriame pasaulio 
taške, ši kovinė grupė turės būti perkelta į 
krizės vietą per 5-15 dienų. Kiekvienoje 
kovinėje grupėje yra sutelkta maždaug 
1,500 karių. Lietuvos-Lenkijos-Vokietijos- 
Slovakijos-Latvijos kovinė grupė budėjimą 
ES Greitojo reagavimo pajėgose perims 
2010 m. pirmąjį pusmetį.

2004 m. lapkričio mėnesį ES gynybos 
ministrai sutarė, kad ES greitojo reagavi
mo pajėgas sudarys 13 kovinių grupių. 
Pirmosios kovinės grupės buvo sukurtos 
2005 m. pradžioje. Šiuo metu budėjimą vyk
do Didžiosios Britanijos greitojo reagavimo 
kovinė grupė.

Kaune - vokiečių informacinis 
centras

Vokiečių kalbą ir kultūrą Lietuvoje 
populiarins gegužės 25 d. Kauno Techno
logijos universitete atidarytas Vokiečių 
informacinis centras, kurį universitetas Ja,EITA,BNSirLGmCbiideteniais.
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kalėti 20 metų už bandymą nelegaliai įvežti 
4.1 kg. marihuanos iš Australijos į Bali. 27 
metų amžiaus australe neprisipažįsta kal
ta, tvirtina, kad kažkas kitas įdėjo narkoti
kus įjos bagažą pakeliui iš Brisbanės į Syd- 
nėjų. “Indoneziečio” teisėjo pareiškimu, jai 
paskirta sunkesnė bausmė už tai, kad ji 
neprisipažįsta kalta.
♦ Gegužės 27 d. prancūzas lakūnas Didier 
Delsalle trumpam nutūpė su sraigtaspar
niu ant Everesto kalno viršūnės. Alpinistai 
sutiko šią žinią su gailesčiu, nes, jų nuo
mone, šis pasiekimas technikos pagalba 
nuplėšė dalį mistikos aureolės, supusios 
Everesto kalno įveikimą. Pirmą kartą į Eve
resto kalno viršūnę įkopė Edmund Hillary 
ir Tenzing Norgay 1953 nigegužės 29 d.
♦ Gegužės 28 d. Tentena miesto rinkoje 
Indonezijos Sulawesi saloje sprogo bomba. 
Už 15 minučių, žmonėms susirinkus gel
bėti nukentėjusių, teroristai ten pat susprog
dino kitą, didesnę bombą. Žuvo 22 žmonės, 
daug sužeistų. Tentena yra krikščionių 
miestas. Dėl šių sprogimų gali atsinaujinti 
kovos tarp krikščionių ir musulmonų Sula
wesi saloje, kurios jau yra pareikalavusios 
tūkstančius gyvybių ir kurios baigėsi tik 
2001 metų taikos susitarimu.
♦ Gegužės 28 d. savo namuose Los An
geles, Kalifornijoje, mirė populiarus kino 
ir televzijos artistas Eddie Albert, sulaukęs 
99 metų amžiaus. Jis labiausiai išgarsėjo 
seriale “Green Acres”, vaidindamas New 
York’o advokatą, entuziastingai bandantį 
ūkininkauti, savo elegantiškos draugijos pasi
ilgusios žmonos (Eva Gabor) nusivylimui.
♦ Gegužės 29 d. Prancūzijos balsuotojai
referendume pasisakė prieš naujosios Eu
ropos Sąjungos konstitucijos ratifikaciją. 
Tai smūgis Prancūzijos prezidentui Jacques 
Chirac, kuris dėjo visas pastangas, kad 
paveiktų priešišką prancūzų nusistatymą 
naujajai konstitucijai □ 

įkūrė kartu su Vokietijos ambasada ir 
Goethe institutu.

VIC ketina organizuoti renginius, 
supažindinančius su vokiškai kalbančio
mis šalimis ir jų kultūra. Centras taip pat 
rengs vokiečių kalbos kursus, tobulini
mosi seminarus vokiečių kalbos dėstyto
jams ir mokytojams, rinks ir teiks įvairią 
informaciją apie studijas vokiškai kalban
čiose šalyse, teiks techninės kalbos vertimo 
bei redagavimo paslaugas.

KTU Humanitarinių mokslų fakulte
te taip pat veikia prancūzų kultūros ir Britų 
Tarybos informaciniai centrai.

Prasidėjo “Skamba skamba 
kankliai”

Gegužės 25 d. Vilniuje prasidėjo 33- 
iasis tarptautinis folkloro festivalis 
“Skamba skamba kankliai”. Šiųmetinis 
festivalis išsiskirs egzotiškais svečių pasi
rodymais ir jų atliekamų programų auten
tiškumu. Svečiai iš Gruzijos ir Izraelio kon
certuos Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus kiemelyje. Jų pasirodymus tęs 
pasidainavimų vakaras “Dar neišaušo 
aušrelė” ir naktišokial

Penktadienį Vilnius ir Kaunas pasikeis 
kultūrinėmis “dovanomis”. Festivalio 
“Skamba skamba kankliai” užsienio svečių 
koncertai vyks Kaune, o Vilniuje skambės 
“Romansai iš Laikinosios sostinės”. Kau
niečių pasirodymą Sereikiškių parke tęs 
“Folkloras kitaip” - rusų ansamblio “Ari- 
nuška” ir Artūro Anusausko džiazo kvar
teto improvizacijos bei folkroko grupės 
“Žalvarinis” pasirodymas po atviru dan
gumi
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

A.Brazauskas gina VUspaskich’ą
Ministro Pirmininko Algirdo Bra

zausko manymu, ūkio ministras Viktor 
Uspaskich nuolat įsipainioja į galimus 
interesų konfliktus dėl menko patyrimo ir 
trumpos darbo valstybės tarnyboje patirties.

“V. Uspaskich niekada nebuvo valstybės 
tarnautojas. Valstybės tarnyba turi savo 
reikalavimus ir taisykles. Mums tenka daug 
bendrauti ir visam Ministrų kabinetui 
priiminėti sprendimus. Matau, kad kai ka
da ir kiti ministrai, net ne iš blogos valios, 
ką nors pasako arba padaro”, - “Žinių 
radijo” laidoje teigė Premjeras.

Kaip priminė A. Brazauskas, dabarti
nėje Vyriausybėje yra ne vienas ministras, 
kuriam tokias pareigas tenka eiti pirmą 
kartą, todėl jie esą kartais ir paslysta. “Mes 
ir dirbame, ir mokomės. Aš nieko blogo 
tame nematau todėl, kad tai yra politinės 
pareigos. Jos reikalauja tam tikro tarny
binės etikos supratimo ir laikymosi Galbūt 
šiek tiek trūksta, kad praktikos nebuvo”, - 
kalbėjo Ministras Pirmininkas.

Kol kas Premjeras nekomentuoja V. 
Uspaskich’o veiksmų, teigdamas, jog nori 
sulaukti Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos išvados. Jis taip pat pasiteisino 
negalįs atvirai reikšti savo nuomonės, nes 
teks toliau dirbti su galimai interesus 
supainiojusiu ministru.

Vilniuje vieši Izraelio AT pirmininkas
(ELTA). Kons

titucinio Teismo 
kvietimu, su vizitu 
į Lietuvą gegužės 
24 d. atvyko Izra
elio Aukščiausiojo 
Teismo pirminin
kas Aharon Barak. 
(Žiūr. nuotr. deši
nėje.)

Vizito programoje numatyti ne tik 
oficialūs susitikimai Viešnagės metu A. Ba
rakas ketina susitikti su lietuviais, kurie 
Antrojo pasaulinio karo metais jį ir jo ma
mą išgelbėjo nuo holokausto. Iki emigra
cijos A. Barak Kaune praleido devynerius 
vaikystės metus.

Pasak Seimo Pirmininko atstovo spau
dai Arvydo Žilinsko, Izraelio aukščiausio
jo teismo pirmininkas pabrėžė, kad jis 
didžiuojasi, jog yra kilęs iš Lietuvos. Jo 
teigimu, Izraelio aukščiausiame teisme 
dirba trys iš Lietuvos kilę teisėjai.

Susitikime A. Barak pasidalijo mintimis 
apie Lietuvoje prabėgusią savo vaikystę, 
išsigelbėjimą iš Kauno geto. Izraelio aukš
čiausiojo teismo pirmininkas šiltais žo
džiais prisiminė jį išgelbėjusio lietuvio 
valstiečio šeimą ir pabrėžė, kad Lietuva jam

Saloje paklydęs lietuvis - atrastas
Karštis, troškulys ir alkis - tai teko 

iškęsti lietuviui kuris praėjusią savaitę 
buvo pasiklydęs Australijai priklausančio
je Moreton saloje Ramiajame vandenyne.

Kolumbijoje gimęs ir Lietuvos piliety
bę turintis 47 metų Rikardas Sirutis buvo 
rastas tik po 11 dienų trukusių paieškų. Į 
pražuvėlio paieškas buvo įsitraukę apie 
200 policijos pareigūnų, savanorių bei 
kariškių. Virš eukaliptų medžiais ir krū
mokšniais tankiai apaugusių kopų nuo 
ryto iki vakaro skraidė sraigtasparniai. Į 
operaciją buvo įsitraukęs ir dingusio vy
riškio brolis Stany Sirutis, kuris atskrido iš 
Kanados. 11 dienų be maisto, o 5 - ir be 
vandens praleidęs R.Sirutis buvo labai 
išsekęs, tačiau nepraradęs humoro jaus
mo. Išgyventi jampadėjo lietus. Jis atsigulė 
po medžiu, kad eukalipto lapu lietaus 
vanduo varvėtų į bumą.

Jau aštuoniolika metų vadovaujantis 
tarptautinio farmacijos milžino „Pfizer“ 
Pietų Amerikos padaliniui lietuvis prieš 
kelerius metus persikėlė gyventi ĮBrazilijos

Kaip primena ELTA, V. Uspaskich’ui 
buvo mesti įtarimai, esą jis proteguoja su 
juo susijusią bendrovę “Krekenavos 
agrofirma” svarstant valstybinės reikšmės 
projektus su Rusija. Maskvos Vyriausybės 
atstovo Baltijos šalyse Aleksandro Mizga- 
rio ataskaitoje teigiama, neva ministras 
pasiūlė įsteigti bendrą Lietuvos ir Rusijos 
įmonę, perleidžiant dalį “Krekenavos 
agrofirmos” akcijų Maskvos mėsos perdir
bimo kombinatui. Ataskaitoje teigiama, 
kad ministras siūlo naujai įsteigtai bendrai 
įmonei perleisti ir Lietuvos didmeninės 
prekybos terminalo bei logistikos centro 
statybą Maskvoje, taip pat - perregistruoti 
ir šio prekybos bei logistikos centro staty
bai numatytą žemės sklypą Maskvoje. V. 
Uspaskichui priklauso 17.4% “Krekena
vos agrofirmos” akcijų. Be to, jis su žmona 
turi agrofirmos “Josvainiai”, kuri yra didžiau
sia minėtos bendrovės akcininke, akcijų.

Neseniai auditą baigusi atlikti Valstybės 
kontrolė nustatė, esą su V. Uspaskich’u ir 
Seimo vicepirmininku “valstiečiu” Alfredu 
Pekeliūnu susijusios įmonės “Krekenavos 
agrofirma” bei “Krekenavos mėsa” gavo 
beveik 8 mln. litų daugiau SAPARD fondo 
lėšų, nei galėjo gauti Tai ar šie atvejai iš 
tiesų vadintini pažeidimais, spręs Europos 
Komisija. ELTA 

yra šalis, sukelianti dvejopus jausmus. 
“Viena vertus, Lietuva - šalis, kurioje nu
žudyta daugelis mano šeimos narių, kita 
vertus - tai šalis, kurioje mano gyvybė bu
vo išgelbėta”, - pabrėžė A. Barak.

Pasak jo, dvejopi jausmai jį užplūsta ir 
tada, kai į Izraelį atvyksta rungtyniauti 
Lietuvos krepšininkai “Kai į Izraelį atvyks- 
ta Lietuvos krepšinio komanda, mano 
jausmai pasidalija ir nebežinau, už kurią 
komandą sirgti - už Izraelio ar Lietuvos”, - 
sakė A. Barak.

Tai pirmasis oficialus jo vizitas Lie
tuvoje. Iki šiol jis lankėsi Lietuvoje tik kartą 
-trumpambuvo atvykęs 1990m. pradžioje.

Sekančią dieną apsilankęs Konstitu
ciniame Teisme, A. Barak su šio teismo 
teisėjais aptarė dviejų šalių konstitucinių 
teismų jurisprudenciją.

“Kalbėjome apie abiejų šalių teismų 
sistemų panašumus, skirtumus ir apie 
būsimą Izraelio Aukščiausiojo Teismo ir 
Lietuvos Konstitucinio Teismo bendradar
biavimą. Jis prasideda tik dabar, nes ligi 
šiol tokių dvišalių kontaktų ar pasikei
timų vizitais nebuvo, išskyrus epizodinius 
susitikimus”, - pabrėžė Lietuvos Res
publikos Konstitucinio Teismo pirmi
ninkas Egidijus Kūris. □

Sao Paulo miestą. Į Australiją lietuvis buvo 
atvykęs dalyvauti kasmetėje šios bendrovės 
vadovų konferencijoje.

Daugiau kaip savaitę praleidęs ligoni
nėje, jis sutiko atsakyti į „L.r.“ klausimus.

- Ar laukiant gelbėtojų nebuvo apėmusi 
neviltis, jog jūsų niekas nesuras?

- Ne. Į gyvenimą žvelgiu optimistiškai, 
todėl nė akimirkos neabejojau, kad viskas 
baigsis gerai. Žinot, kodėl? Ogi todėl kad 
mano gyslomis teka lietuvio kraujas. Šiau
rietiškas kraujas - tirštesnis. Jis neleido nė 
minutei sustoti aš vis judėjau į priekį

Rikardo tėvas Stasys Sirutis buvo nepri
klausomos Lietuvos diplomatas, žurnalis
tas. Karo metais jis emigravo į Pietų Ame
riką ir vedė britų kraujo turinčią kolum- 
bietę. Kolumbijos vyriausybė 1954 m. ofi
cialiai pripažino S.Sirutį Lietuvos garbės 
konsulu Bogotoje. Nors lietuviškai moka 
tik kelis žodžius, Rikardas ir Stany tvirtino, 
kad jie didžiuojasi būdami lietuviai abu yra 
lankęsi Lietuvoje.

’ Rita Baltušytė, “L.r.” (sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose Auksinės vestuvės Geelonge
Motinos Diena Brisbanėje

Sporto klubas “Baltija” pirmąjį gegu
žės sekmadienį suruošė linksmą Motinos 
Dienos šventę Brisbanės Lietuvių Na
muose. Tikrai gausiai susirinko mamytės, 
anūkai bei svečiai iš artimų ir tolimesnių 
apylinkių. Gražiai išpuoštoje salėje skam
bėjo vaikų juokas ir lietuviškos muzikos 
garsai

Minėjimą atidarė Karolis Hakas. Jis 
pasveikino motinas šia garbinga proga. 
Prie Garbės stalo pakvietė seniausias 
močiutes - Barborą Žygienę, Galą Davies 
ir Gailą Bagdon. Pakvietė tylos minute 
pagerbti iškeliavusias Amžinybėn Lietu
vos motinas. Keliais žodžiais Karolis pa
reiškė pagarbą motinoms, dėkojo už jų 
pasišventimą ir ištvermę. Visi sugiedojo 
giesmę “Marija, Marija”.

Meninę dalį pradėjo Dovydas Eicas. Jis 
perskaitė eilėraštį “Mano mamyte, tik tu 
žinai”. Būrelis mūsų jauniausių vaikučių 
linksmai pašoko “Kalvelį meistrelį”. Brolis 
ir sesutė - Dovydas ir Brigita - padekla
mavo eilėraštį “Motinėlei”. Džiaugiamės 
augančia nauja karta, ypač neperseniau
siai atvykusiais lietuvaičiais, prisijungu
siais prie mūsų Bendruomenės. Turime 
vilties, kad neužilgo bus sudaryta mažųjų 
tautinių šokių grupė.

Sekė daina “Mano mylimai mamai”, 
kurią solo padainavo Juozas Platkauskas. 
Dainoje jis prisiminė savo gerąją lietuvę 
motiną, kuri netroško puikių rūbų ar 
deimanto žiedų. Jos gyvenimo turtas ir 
džiaugsmas buvo jos vaikelių šypsena. 
“Kaip norėčiau dar kartą savo ranka pa
liesti tavo veidą, mano brangi mama”, - 
užbaigė Juozas savo dainą. Klausytojai

audringai plojo ir daugelio akyse žibėjo 
ašaros.

P. Filomena Luckienė deklamavo K. 
Kaminsko eilėraštį “Motinai”. Filomena 
visada sugeba parinkti iš savo eilėraščių 
knygų lobio kuo gražesnes eiles ir su 
įsijautimu perduoda klausytojams poeto 
mintį. F. Luckienė, daug metų dirbusi 
lietuviškoje veikloje, dabar sulaukusi 
garbingo amžiaus, visur dalyvauja ir yra 
užsitarnavusi visų pagarbą.

Brisbanės lietuvių choras, vadovau
jamas Eve Wicks, padainavo keturias 
dainas: “Liūdną lopšinę”, “Kaip obelis 
mamyt”, “Mamos dalia”, “Mik vaikuti” ir 
linksmą dainą “Dubysa”. Nors choristų 
būrelis sumažėjęs, bet dainavo iš širdies ir 
dainos skambėjo darniai.

Pragramai pasibaigus, sportininkai 
pakvietė pietų. Šį kartą vieni vyrai skuto 
bulves, tarkavo ir išvirė didelius cepeli
nus. Jiems gerai pasisekė, vos spėjo ap
tarnauti, o svečiai valgė pasigardžiuodami

P Rita Grigutienė iškepė puikų Motinos 
Dienos tortą, kurį supjausčius, visiems 
užteko paragauti. Sportininkai choris
tams padovanojo keletą butelių vyno. To
dėl dainos prie stalo skambėjo garsiau ir 
šokėjai salėje sukosi smagiau.

Buvo pravesta turtinga loterija, pelnas 
teko sporto klubui Svečiai, atvykę iš Gold 
Coast ir tolimesnių vietovių, džiaugėsi 
sportininkų suruošta švente, atnaujino 
pažintis ir pasilinksminę iškeliavo į namus.

Linkime sėkmės sporto klubui “Balti
ja”, ruošiantis šių metų sporto šventei 
Brisbanėje.

Regina Platkauskienė

1955 m. balandžio 23 dieną Geelonge Emilija Jankutė ir Vytautas Bindokas (žiūr. 
nuotr.) sumainė aukso žiedelius. Savo 50 metų vedybinio gyvenimo jubiliejų atšventė 
šeimos tarpe. Ta proga Emilija ir Vytautas iš Šv. Tėvo Romoje gavo Apaštališkąjį Pa
laiminimą. M. C.

Atsisveikinimas su Vilmante

Dėkojame )♦7111 Australijos Lietuvių
Dienų Melbourne Ruošos Komitetui

Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba yra dėkinga poniai Lilijai Kpzlovskienei 
- ALD Ruošos Komiteto pirmininkei ir visiems Ruošos Komiteto nariams, kad 
vertindami mūsų pastangas atnaujinti ir pagražinti seną Klubo pastatą, mums 
skyrė $2,775 iš gautų pajamų likučio.

Pasinaudodamas šia proga, dar kartą sveikinu visus Komiteto narius, kad 
išlaikėte seną Melboumo tradiciją ir sugebėjote prasmingai, be nuostolių, net su 
gan žymiu pajamų ir išlaidų skirtumu, pravesti Australijos Lietuvių Dienas 
Melbourne. Algis Kairaitis

MLK pirmininkas

Knyga - Lietuvos ambasadorė
Knyga, patekusi į geras rankas, gali daug 

pasiekti
Štai, Lietuvos Studijų Draugija Tas

manijos Universitete 1992 metais išleido 
knygą anglų kalba “Lithuania in 1991” 
(Lietuva 1991-iais metais). Ši knyga buvo 
greitai išparduota, tačiau ji ir šiandien (po 
13 metų) tebėra plačiai skaitoma.

“Lithuania in 1991” angliškai kalban
čiam skaitytojui patiekė plačią apžvalgą, 
kaip išsilaisvinusi Lietuva atkūrė savo 
nepriklausomybę. Lietuviai ir nelietuviai 
- įvairių sričių žinovai - aprašė Lietuvos 
istoriją, geologiją, ekonomiką, svetimtau
čių padėtį mūsų Tėvynėje ir 1.1. Visur buvo 
pabrėžiami svarbieji to meto įvykiai. 
Nestigo datų ir iliustracijų. O skaudūs 1991 
metų sausio 13 dienos įvykiai buvo nu
pasakoti keliais žodžiais ir iliustruoti šiur
piomis fotografijomis.

Vos pasirodžius “Lithuania in 1991”, 
Australijos lietuviai atėjo į talką ir šią kny
gą greitai išplatino. Melboumo moterų 
draugijos ir kelios Australijos miestų lie
tuvių bendruomenės nupirko didesnį šio 
leidinio kiekį ir išdalino-padovanojo jį 
vietinėms .australų bibliotekoms.bei mo

kykloms (daugiausiai Viktorijoje).
Australijoje veikia sistema, pagal ku

rią valdžia tikrina, kiek kartų skaitytojai 
pasiskolina knygas iš mokyklų ir akade
minių bibliotekų. Sistema vadinasi ELR 
(Educational Lending Right). Jeigu kuri 
nors knyga yra iš viso skolinta daugiau 
kaip 50 kartų, autorius ir leidėjas gauna 
mažą atlyginimą.

Pernai (2004-05 laikotarpyje) “Lithu
ania in 1991” (oficialus knygos Nr. 68738) 
buvo skolinta 32 kartus! Nesvarbu, kad 
leidėjai už tai negavo atlyginimo. Kas yra 
tikrai džiugu: kad net po 13 metų Aus
tralijos žmonės (spėkime, daugiausiai 
jaunimas) vis dar tebeskaito šią knygą 
apie Lietuvą ir, be abejo, ją naudoja savo 
rašiniuose ir mokslo darbuose.

Šis pavyzdys rodo, kad knygos, kal
bančios už Lietuvą ir lietuvius, yra daug 
sėkmingesnis paminklas ir mums patiems, 
ir kitiems. Pagal seną paprotį, mes kadaise 
vis dar bandydavome prisiminti artimuo
sius, statydami jiems paminklus kapinėse.

Šiais laikais, deja, taip nebėra: kapinių 
viršininkai išmeta antkapius po trumpoko 
laiko- gal 30 ar 50 metų......... A.T.

Prieš porą mėnesių j Viktorijos Uni
versitetą stažuotis atvyko dr. Vilmantė 
Kumpikaitė. Per trumpą laiką ji įsiliejo į 
“Dainos chorą. Taip pat sekmadieniais ji 
gieda per lietuviškas pamaldas Šv.Marijos 
bažnyčioje.

Dabar kiek plačiau apie ją: Vilmantė 
gimė 1975 m. 1993 m sidabro medaliu bai
gė Garliavos 2-ąją (dabar Jonučių) viduri
nę mokyklą. 1993-1997 m. studijavo Kau
no Technologijos universitete (KTU), Va
dybos (dabar Ekonomikos ir vadybos) fa
kultete. Įgijo Vadybos mokslo personalo 
vadybos bakalauro laipsnį. 1999 m. tame 
pačiame fakultete įgijo Vadybos mokslo 
magistro laipsnį ir gavo Visuotinės kokybės 
vadybos diplomą (su pagyrimu).

1999-2003 m. tęsė mokslus KTU So
cialinių mokslų vadybos ir administravimo 
mokslo krypties doktorantūroje. Nuo 2004 
m. liepos mėnesio dirba lektore KTU Eko
nomikos ir vadybos fakultete, Vadybos 
katedroje. 2004 m. gruodžio 3 d. apgynė 
disertaciją “Personalo ugdymo sistemos 
vertinimas” ir tapo socialinių mokslų dak
tare Vadybos ir administravimo mokslo 
kryptyje. Nuo š.m. kovo 4 iki birželio 12 
stažuojasi Viktorijos Universitete (VU).

Dalyvavo ir skaitė 13 pranešimų tarp
tautinėse konferencijose Lietuvoje, Len
kijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Portugalijoje, 
JAV. Birželio 13-18 dienomis yra pakvies
ta į konferenciją Brisbanėje skaityti pa
skaitą vadybos klausimais.

Įtemptą mokslinę veiklą Vilmantė 
sugeba paįvairinti savo mėgstamu hobi. Y ra 
baigusi Garliavos Vaikų muzikos mokyklos 
klasikinės gitaros klasę (su pagyrimu). Nuo 
7 metų dainuoja įvairiuose choruose, 
ansambliuose bei kuria savo dainas. Gita
ra groja jau 19 metų.

Taip pat mėgsta keliones, fotografiją 
ir garsėja originaliais karpiniais iš 
popieriaus.

Visuomeninė veikla: 1996 m. dalyvavo 
įkuriant ir pati vadovauja Garliavos pa
rapijos jaunimo ansambliui, kuris gieda

Dr. Vilmantė Kumpikaitė.

sekmadieniais vakarinių šv. Mišių metu ir 
pasirodo įvairiuose Vilkaviškio vyskupijos 
renginiuose.

Dainavo ir planuoja po atostogų su
grįžti į Kauno rajono mišrų chorą “Ka
mertonas”. Nuo 1997 m. dalyvauja eku
meninėje veikloje, koordinuoja jaunimo 
grupių iš Vilkaviškio vyskupijos pasiruo
šimą kelionėms į Prancūzijoje esantį Taize 
vienuolyną (jo veiklą labai rėmė a.a. po
piežius Jonas Paulius II) ir į šio vienuolyno 
rengiamus naujametinius Europos jauni
mo susitikimus. Tokių susitikimų metu 
lietuvių šv. Mišių metu yra grojusi ir gie
dojusi Budapešto, Lisabonos, Paryžiaus 
(Notre Dame) katedrose.

Atsisveikinimo su Vilmante koncertas 
įvyks sekmadienį, birželio 12 dieną, 130 
vai. p.p. Melboumo Lietuvių Namuose, 
Jubiliejinėje Salėje. Valgius ir gėrimus 
atsinešame patys, o Vilmantė skambins 
gitara ir dainuos su “Vyresniųjų Skaučių ir 
Draugių Choru”, gros su Rolandu Imbra- 
su, Žydrūnu Strazdausku bei kitais.

Gražina Pranauskienė

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame XXIII Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetui, 

įvertinusiam lietuviškos spaudos reikšmę tolimoje Australijoje ir parėmusiam 
AL Bendruomenės savaitraštį “Mūsų Pastogė” $500 auka.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija
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Lietuva iš arti________
“Muziejų naktis”

Lituanistinis švietimas užsienyje

Gegužės 15 d. pirmą kartą Lietuvoje 
surengta tarptautinė akcija “Muziejų 
naktis” nuvilnijo irpervisą Lietuvą. Kaune 
iki tūkstančio miestiečių atsiliepė į Pran
cūzijos muziejų tarybos kvietimą ir da
lyvavo keliolika valandų trukusiame meno 
maratone M.K.Čiurlionio, IX forto mu
ziejuose, Raudondvario pilyje.

Didžiausią meno gerbėjų dėmesį Kau
ne prikaustė miesto centre esanti M.Ži- 
linsko dailės galerija. Apie 17 vaL po vieną 
ir po kelis žmonės nenutrūkstama gran
dine kilo laiptais prie pagrindinės įeigos į 
galeriją. Pastato prieangyje neskubėdama 
rinkosi ir elegantiškai, ir “meniškai” ap
sirengusi publika. Prie pagrindinių laiptų 
dideliame ekrane demonstruotas moder
nusis menas, o aplinką pagyvino džiazo su 
elektroniniu ritmu garsai. Užmerkus akis 
tokia muzika, atrodė, labiau tiktų madų 
paraduose. Bet žvilgtelėjus į besirenkan- 
čiuosius neklystant buvo galima pasakyti - 
galerijoje karaliauja menininkai. Čia Kau
no aktoriai susiliejo su moderniosios 
muzikos atstovais.

Neeilinis vakaras skirtas “Muziejų 
nakčiai”. Prie šios akcijos Europos mu
ziejams nuo 1999 m. siūlo prisijungti 
Prancūzijos muziejų taryba. Tad dabar 
įvairiose šalyse, nuo Norvegijos iki Mal
tos, nuo Portugalijos iki Rusijos, “Muziejų 
naktyje” dalyvavo per 1150 muziejų.

Vien tik M.Žilinsko dailės galerija 
išdalijo 500 specialių pakvietimų, bet jos 
kasoje buvo gausiai perkami ir bilietai po 
10 Lt.

Ekspozicijų salėse prie tapybos darbų 
plušo floristai ne tik iš Lietuvos, bet ir 
Ukrainos, Lenkijos, Latvijos. Floristai šį
kart pasirinko šviesos ir tamsos temą.

Vienoje salių prie neįprastos ekspo

Teismuose sukčiai laimi
Milžiniškas sumas iš valstybės biudžeto 

pagrobę asmenys baudžiami tik simboli
nėmis bausmėmis. Šitokį nerimo signalą 
Premjerui Algirdui Brazauskui pasiuntė 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
(FN1T) pareigūnai.

Premjerui buvo perduota medžiaga 
apie pastaruoju metu teismuose priimtus 
400 nuosprendžių, po kurių daugelis kal
tinamųjų iš teismo salės išėjo aukštai iškėlę 
galvą. Dar kelis šimtus panašių teismų 
sprendimų pavyzdžių pateikė Policijos 
departamento ir kitų teisėsaugos institucijų 
atstovai. Tyrėjai mano, kad šimtus milijonų 
litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) iš 
biudžeto grobiantiems nusikaltėliams atėjo 
aukso laikai

Neseniai Panevėžio apygardos teismas 
išnagrinėjo bylą, kurioje su garsia „šmiki- 
nių“ gauja siejamos įmonės „Uvrė“ vado
vai buvo kaltinami pasisavinę daugiau kaip 
200,000 litų PVM. Šio teismo teisėjai savo 
nuosprendyje konstatavo, kad nesumokė
tas PVM nėra biudžeto nuosavybė, todėl 
kaltinamųjų negalima nuteisti už valstybės 
lėšų užvaldymą.

Sukčiavimu kaltinti „Uvrės“ vadovai 
buvo nubausti tik administracinėmis pini
ginėmis baudomis.

FNTT pareigūnai tvirtino, kad įsigalio
jus tokiai teismų praktikai gali būti suduotas 
stiprus smūgis visai šalies finansų sistemai.

„Kalbama ne apie kelių tūkstančių, o 
milijonų litų PVM grobstymą. Aš manau, 
kad nesąžiningi verslininkai, žinodami, 
kad jiems gresia tik administracinė atsa
komybė, susigundys pasisavinti milijonus“, 
- nuogąstavo FNTT vadovas Romas 
Boreika.
-—.— . __________________ darbą.
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zicijos - įvairiaspalvių gėrimų - būriavosi 
moterys. Joms Kauno jungtinio sveikatos 
klubo narė Danutė Kunčienė aiškino spal
vų gydomąją galią sveikatai. “Trys dalys 
sulčių ir viena dalis degtinės”, - stebuk
lingąjį receptą išdavė D.Kunčienė. Ji teigė, 
jog toks gėrimo mišinys padeda net vėžiu 
sergančiam žmogui.

Dar kita salė priminė naktinį klubą. 
Prie “U” formos sienos žmonės buvo lipte 
prilipę. Apgaubti violetinės šviesos, vieni 
tiesiog sėdėjo atsirėmę į sieną, kiti, regis, 
stovėdami meditavo, o treti žiūrėjo į prie
šais pakabintą ekraną. Skambant gyvai 
muzikai, kurią čia pat prie sintezatoriaus 
kūrė “Gyvosios grafikos” dalyviai, nešio
jamąjį kompiuterį atsidaręs menininkas 
viena ranka buvo pasirėmęs galvą, o kitoje 
rankoje laikydamas pelę piešė abstrak
čius paveikslus. Visa tai žmonės matė per 
projektorių.

Prie “Muziejų nakties” vakar prisijun
gė dešimt Nacionalinio M.K.Čiurlionio 
dailės muziejaus padalinių Kaune. Rau
dondvario pilyje iki vidurnakčio negeso 
šviesos, o pilies požemiuose buvo rodo
mos misterijos. Pilies parke ir pilyje kon
certavo vaikai, pasirodė žinomi folkloro 
atlikėjai. Vidurnaktį žmonės čia įžiebė 
fakelus.

Įspūdingu apšvietimu vakar pasižymė
jo ir IX forto muziejus. Lankytojai iki 1 vai. 
nakties galėjo apžiūrėti muziejaus ekspo
ziciją, susipažinti su IX forto požemiais ir 
gynybine siena, užlipti ant forto viršaus ir 
pasigrožėti naktinio Kauno vaizdais.

“Muziejų naktį” Lietuvoje gyvybe alsa
vo iš viso 23 muziejai. Akcija skirta ir 
artėjančiai Tarptautinei muziejų dienai, kuri 
švenčiama gegužės 18-ąją.

Gediminas Stanišauskas (“K.d.”)

Dar keistesnis sprendimas neseniai 
buvo priimtas Kauno apygardos teisme. Šio 
teismo teisėjas Romas Aikevičius nuspren
dė, kad nusikaltėliams bausmes reikia 
skirti ne pagal padarytą žalos dydį, o pagal 
tai, kokią valstybės biudžeto dalį sudaro 
pagrobti pinigai.

Išnagrinėjęs daugiau kaip 300,000 litų 
iš valstybės pasisavinusių sukčių bylą, 
teisėjas konstatavo, kad nors pasisavinto 
turto vertė didelė, tačiau, palyginti su 
valstybės biudžetu, tai nėra dideli pinigai, 
ir už tai skyrė simbolines bausmes.

Nors už šį nusikaltimą įstatymai numa
to laisvės atėmimą iki aštuonerių metų, 
teisėjas tris teisiamuosius nubaudė pini
ginėmis baudomis - nuo 6,000 iki 19,000 
litų. Toks teisėjo sprendimas pribloškė 
bylą tyrusius Kauno apygardos prokura
tūros ir FNTT pareigūnus.

„Vadovaujantis teisėjo logika, būtų ga
lima teigti, kad ir 20 milijonų litų nėra 
dideli pinigai, nes jie taip pat sudaro ma
žą valstybės biudžeto dalį“, - piktinosi 
vienas Kauno prokuroras.

„Byla buvo tiriama beveik dvejus me
tus. Valstybė tam išleido daugybę pinigų. 
Tačiau, skaitant nuosprendį, susidaro 
įspūdis, kad viso to niekam nereikėjo“, - 
kalbėjo FNTT tyrėjas. Pareigūnas teigė, kad 
finansiniu požiūriu šios bylos tirti visai ne
apsimokėjo, nes tyrimas kainavo keliskart 
daugiau, nei teisėjas pasiūlė nubausti 
kaltinamuosius.

Pavyzdžiui Danijoje ir kai kuriose ki
tose šalyse yra tokia praktika: skaičiuojama, 
kiek kainuos bylos tyrimas bei kokios 
galimos bausmės nusikaltėliams, ir tiktai 
tuomet nusprendžiama, ar verta pradėti

Arvydas Lekavičius, “L.r.”

Gegužės 3- 6 dienomis Trakų naciona
liniame sporto ir sveikatingumo centre 
(Karaimų g. 73, Trakai) vyko Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės su
rengtas užsienio lietuvių bendruomenių 
lituanistinių mokyklų vadovų ir mokyto
jų seminaras “Lituanistinis švietimas 
užsienyje”.

Seminaro dalyviams, atvykusioms iš 
keliolikos šalių, pranešimus skaitė Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento, 
Švietimo ir mokslo ministerijos specia
listai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Savo 
darbo patirtimi dalinosi mokytojai, dės
tantys lietuvių kalbą, istoriją, etnokultūrą 
lituanistinėse mokyklose įvairiose šalyse.

Nuotraukoje - seminaro “Lituanistinis švietimas užsienyje” dalyviai prie lYakų pilies.

Kernavė - UNESCO sąraše
Beveik prieš metus į UNESCO Pasau

lio paveldo sąrašą įtrauktam Valstybiniam 
Kernavės kultūriniam rezervatui buvo 
įteiktas tai liudijantis sertifikatas. Jį įteikė 
UNESCO pareigūnė Mechtild Rossler.

Kernavės archeologinė vietovė, pripa
žįstant jos išskirtinę pasaulinę vertę, 2004 
m. liepos mėnesį, buvo įtraukta į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, remiantis dviem 
kriterijais.

Pirma, kaip vietovė, liudijanti unikalią 
išnykusią ir gyvą kultūrinę tradiciją bei 
civilizaciją. Kernavės vietovės archeolo
giniai paminklai reprezentuoja visas šia
me regione egzistavusias archeologines 
kultūras nuo epipaleolito iki viduramžių: 
šioje teritorijoje randami kultūrų pėdsa
kai, kuriuos paliko žmonės, gyvenę prieš 
11,000 metų. Ypač svarbus viduramžių - 
XIII-XIV amžiaus - paveldas: senovinio 
miesto vieta, kapinynas, penki piliakalniai. 
Tai yra unikalus paskutinės Europoje 
pagoniškos valstybės miestietiškos civi
lizacijos pavyzdys.

Kernavė į Pasaulio paveldo sąrašą bu
vo įtraukta ir kaip vietovė, atstovaujanti 
išskirtiniam teritoriniam technologiniam 
kompleksui arba kraštovaizdžio tipui, ku
ris iliustruoja svarbų žmonijos istorijos 
etapą. Istoriškai susiklostęs Kernavės kul
tūrinis kraštovaizdis atspindi visus vieto
vės apgyvendinimo etapus, fortifikacinių 
įrengimų raidą (piliakalnių gynybinė 
sistema), o viduramžių archeologiniai ra
diniai liudija vieną esminių Europos isto
rijos raidos etapų - pagoniškosios ben
druomenės virsmą krikščioniška.

Kernavės kultūrinis rezervatas įsteigtas 
1998 m, siekiant išsaugoti teritorinį kul

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl

Seminaro dalyviams išduoti sertifikatai 
Dabartiniu metu užsienyje yra 143 litu

anistinės mokyklos, fakultatyvai, kursai. 
Daugiausia jų - 30 - yra Rusijos Federaci
jos Kaliningrado srityje, 25 - JA V, po ke
liolika - Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. 
Po vieną lietuvišką mokyklėlę yra įkurta 
Airijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Šveica
rijoje, Uzbekijoje ir kitose šalyse. Lietu
viškų ugdymo įstaigų tinklas užsienyje 
plečiasi.

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento prie LR Vyriausybės 

atstovas spaudai Jonas Rumšą

Tel.: 261 0792
e. p.: jonas.rumsa@tmid.lt

tūros paveldo objektų kompleksą, jo te
ritorijoje esančias nekilnojamąsias bei 
kilnojamąsias kultūros vertybes, jas tinka
mai prižiūrėti tvarkyti ir propaguoti orga
nizuoti mokslinius tyrimus. Kol kas yra 
ištirta tik 15% Kernavės rezervato teritorijos.

Kernavė pirmą kartą istoriniuose 
šaltiniuose paminėta 1279 m Hermano 
Vartbergės kronikoje bei eiliuotoje Livo
nijos kronikoje kaip Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Traidenio (1269-1282) valda. 
XIII amžiuje Kernavės tvirtovė ir miestas 
buvo vienas svarbiausių Lietuvos ekono
minių ir politinių centrų.

Kernavės archeologinė vietovė - tre
čiasis UNESCO Pasaulio paveldo objek
tas Lietuvoje. Į Pasaulio paveldo sąrašą taip 
pat yra įrašyti Vilniaus miesto senamiestis 
ir Kuršių nerija. Be to, į UNESCO nema
terialaus ir žodinio paveldo sąrašą yra 
įtraukta Lietuvos kryždirbystės ir trijų 
Baltijos valstybių dainų švenčių tradicija

Šiuo metu UNESCO Paveldo centrui 
įteikta ir Trakų istorinio-nacionalinio 
parko bei su Lietuva susijusio Struvės 
geodezinio lanko dokumentacija. Prašymą 
į Pasaulio paveldo sąrašą įtraukti pastarąjį 
lanką, kaip mokslinį objektą, Lietuva 
pateikė kartu su dar 9-iomis valstybėmis.

1816-1852 m. sudarytas Struvės lankas 
buvo vienas iš didžiausių ir įspūdingiau
sių bandymų ištirti ir nustatyti Žemės dydį 
ir formą. Tai buvo Žemės dienovidinio 
lankas, einantis per keletą valstybių - 
dabartines Norvegiją, Švediją, Suomiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, 
Ukrainą, Rusiją ir Moldovą. Kiekvienoje 
šalyje lanko trasą žymi specialūs ženklai.
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Užbaigęs savo darbus, XXIII Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas pristato AL Bendruomenės dėmesiui sustam
bintą Lietuvių Dienų, vykusių 2004m. gruodžio mėn. 26-31 dienomis Melbourne, finansinę apyskaitą. Smulkesnė, ALB 
Melbourne Apylinkės Revizijos Komisijos patikrinta ir patvirtinta apyskaita, yra nusiųsta ALB Krašto Valdybai.

Lilija Kozlovskienė
Ruošos Komiteto pirmininkė

Juozas Vaitiekūnas
Finansų tvarkytojas

Andrius Vaitiekūnas
Iždininkas 2005m. gegužės 19 d.

XXIII ALD FINANSINĖ APYSKAITA

ŠV. MIŠIOS Pajamos
Išlaidos
Nuostolis

$ 0.00
$340.00
$340.00

ATIDARYMAS Pajamos $1252.50(pusė pajamų už
Išlaidos $1554.20 bilietus-Sporto

-■? \\ • • < •<-. ■y./' Nuostolis $301.70 Klubui “Varpas”)

SPEKTAKLIS Pajamos $1984.20
“AI-Klaida” Išlaidos $ 128.02

Pelnas $1856.18

DAINŲ ŠVENTĖ Pajamos $4420.80
“Visa širdim” Išlaidos $5084.60

Nuostolis $ 663.80

ŽODŽIO IR MUZIKOS Pajamos $1594.50
POPIET Ė “Literatų užeiga” Išlaidos $ 973.60

Pelnas $ 620.90

JAUNIMO VAKARAS Pajamos $2585.65
“Labas vakaras, Melburne!” Išlaidos $ 783.72

Pelnas $1801.93
■ ■ - ■ - ■ ■

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ Pajamos $7106.00
“Ant tėvelio dvaro” Išlaidos $3695.62

Pelnas $3410.38

DAILĖS PARODA Pajamos $5500.00
Išlaidos $5438.30
Pelnas $ 61.70

TAUTODAILĖS PARODA Pajamos
’ f? I '■ ' • • - ' ' ‘

$ 0.00
Išlaidos $ 144.20
Nuostolis $ 144.20

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS Pajamos $30 100.00
Išlaidos $21 099.67
Pelnas $ 9 000.33

“SUTARAS” Pajamos $ 7 392.54
Išlaidos $11 423.95
Nuostolis $ 4 031.41

ADMINISTRACIJA Pajamos $19 027.91
Išlaidos $19 522.48
Nuostolis $ 494.57

PELNO LIKUTIS: $10 775.74

Australijos Lietuvių Dienų, įvykusių 2004 m.Melbourne
APYSKAITOS REVIZUOS AKTAS

Australijos Lietuvių Bendruomenės Melbourno Apylinkės Revizijos Komisija, 
susidedanti iš Algirdo Šimkaus ir Edvardo Marganavičiaus, 2005m. gegužės mėn. 15 
dieną patikrino šio renginio apyskaitą ir rado sekančiai:

Tirėta pajamų $80,964.10
Tirėta išlaidų $70,18836
Renginio pelnas $10,775.74

Revizijos Komisija rado atitinkamus pateisinimo dokumentus ir gavo reikalingus 
paaiškinimus. Apyskaitoje pažymėtas balansas atitinka “TALKOS” ko-operatyve, 
Lietuvių Dienų Komiteto sąskaitos balanso sumai.

Algirdas Šimkus Edvardas Marganavičius

RS. Pasibaigus XXIII Australijos Lietuvių Dienoms, rengėjai žodžiu ir simboli
nėmis dovanėlėmis padėkojo visiems, prisidėjusiems prie Lietuvių Dienų sėkmės. O vis 
dėlto norėjosi tą padėką ir kiek apčiuopiamiau išreikšti Todėl džiaugiamės, kad turime 
galimybę pasidalinti su jais Lietuvių Dienų pelno likučiu, kuris sudaro $10,775.74. 
Paskutiniame Lietuvių Dienų Ruošos Komiteto posėdyje tą pelno likutį paskirstėme 
taip:

$1000.00 - ALB Krašto Valdybai sėkmingai pradėjusiai naują darbą.
$2775.74 - Melbourno Lietuvių Klubui, veltui teikusiam visas patalpas, 

„užmiršusiam” paprašyti už jų valymą ir tvarkymą, per visas 
Lietuvių Dienas nemokamai vaišinusiam kava visus dalyvius.

$2000.00 - Melbourno Apylinkės Valdybai, prisidėjusiai darbu ir padėjusiai gauti 
Australijos valdžios paramą Lietuvių Dienoms.

$1000.00 - Melbourno Sporto Klubui „Varpas”, prisidėjusiam prie bendrų 
darbų, bet gavusiam nedaug pajamų.

$1000.00 - „Sutarui”, atsidėkojant už jo geranorišką dalyvavimą renginiuose 
„virš sutartos normos” ir išlyginant nesusipratimą, įvykusį po 
koncerto Sydnėjuje.

$500.00 - „Mūsų Pastogei”, negailėjusiai savo puslapiuose vietos Lietuvių 
Dienų pranešimams ir reklamai.

$500.00 -' “Tėviškės Aidams”, taip pat mielai atvėrusiems mums savo puslapius.
$500.00 - Melbourno „Dainos Sambūriui”, suruošusiam puikų koncertą ir

prisidėjusiam prie Dainų Šventės išlaidų.
$250.00 - šauniai pasirodžiusiems „Danos Vyrams”.
$1000.00 - Melbourno Tautinių Šokių grupėms :„Gintarėliams”, „Malūnėliui”

„ Gintarui’ ir „Šokdavai”, paruošusioms įspūdingą „rugių lauką” 
Atidarymo programoje ir suruošusioms nuotaikingą Tautinių Šokių 
Šventę (kiekvienai po $250.00).

$250.00 - Melbourno Lietuvių Savaitgalio Mokyklai, iš kurios užaugs nauji 
šokėjai, dainininkai ir bendruomenės veikėjai.

XXIII ALD Ruošos Komitetas

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Buenos Aires - laikini namai
Tęsinys iš MP nr. 19

Namai nebuvo šildomi ir mes miego
jome susigrūdę - 1C šaltyje. Net neklaus
kit, kaip reikėjo patekti į tualetą (reikėjo 
čiuožti, nes bet koks skystis ant grindų

moment sušaldavo). Mus labiausiai nu
stebino tai, kad Altiplano žmonės yra 
pripratę prie tokių sunkių gyvenimo są
lygų. Šių žmonių skurdas mus sukuklino, 
bet iki šiol mes skanesnės vakarienės 
(duona, sriuba, ir makaronai) niekur kitur 
nesame valgę.

Šiuo metu mes jau visi sirgome AMS
(acute mountain sickness) 
- aukštumos liga - sunku 
kvėpuoti, mirtinai pavar
gęs, nesimiega, nėra ape
tito, vėmimas ir plyštantis 
galvos skausmas. Reikia 
daug gerti, mažai valgyti, 
daug ilsėtis ir imti vaistus 
nuo galvos skausmo. Po 
kelių dienų daugumai ši 
liga praeina, o jeigu ne, 
paskutinė išeitis - keliau
ti žemyn atsigauti Tirbūt 
galvojate, kam tiek ken
tėti? Juk čia atostogos?

Prie,špiečiaiSaIar d’Uyunl Priekyje-Sarah Markowskei. Bet tai-mūsų didysis-

nuotykis, ir, jeigu norime pamatyti ir 
išgyventi Altiplano, tai vienintelė galimybė.

Kitą rytą visi dar sirguliuodami tyliai 
išvažiavome. Įspūdingi vaizdai neužilgo 
mus, nors ir nusilpusius, pradžiugino. Ma
tėme akmeninius miškus (ugniakalnių 
žvakės), dykumas, ežerus. Po sunkios ke
lionės šį vakarą apsistojome viešbutyje, 
kuriame galėjome išsimaudyti šiltuose 
dušuose. Rojus! Ir dabar - tik 3,700 m 
aukštumoje - pasijutome daug geriau.

Paskutinę šios kelionės dalį važiavome 
skersai Salar d’Uyuni. Tai didžiausia 
druskos lyguma pasaulyje (12,000 kv. km). 
Akinančiai balta sausa jūra tęsiasi tiek, kiek 
akys mato. Sūrios bangos atrodo sustingo 
švelniai beplakančios salas, kurios 
išmėtytos šiame mėnuliškame fone. Visur 
vandens iliuzija, kurio jau seniai, seniai 
nebėra.

„Blogiausias” Uyuni ir 
Potosi kasykla

Laimingai pervažiavę Salar d‘Uyuni, 
atsidūrėme pačiame Uyuni. Prieš išva
žiuojant į tokią didelę kelionę, mes pasi- 
skaitėme apie vietas, kurias nutarėme ap
lankyti Iš kompiuterio ekrano: Uyuni yra 
„blogiausia vieta pasaulyje! “ Kaip tik dėl 
tokio apibūdinimo mes nutarėme, kad 
būtinai reikia patiems pamatyti šią pasau
lio „blogiausią vie tą“. Kad.UyunlatšąIus^

Kasyklų darbininkai.

tai tikrai, bet kad blogiausia vieta? Mums 
Uyuni buvo įdomu ir žavu. Ko kito gali
ma tikėtis Bolivijos tolimiausiuose už
kampiuose?

Iš Uyuni-vėl aukštyn (oi ne!) septynias 
valandas autobusu iki 4,100 m, kol pa
siekėm Potosi. Čia mes lankėme garsiąją 
sidabro kasyklą. Ši kasykla yra pasaulyje 
didžiausia ir veikia nuo 1540 m, kai ispa
nai pavergė pietų amerikiečius ir negrus 
privertė dirbti juodą darbą. (Ar pastebė
jote, kad daug kas Pietų Amerikoje 
apibūdinta kraštutinumais: aukščiausia, 
plačiausia, didžiausia... Viskas čia, bent 
gamtoje, didinga ir gausu.) Kasykloje 
belikęs žemo lygio sidabras, bet jį vistiek 
iškasa.

Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuvos sporto pažibai “Žalgiriui”
“Žalgiris” neturi ką nors iš naujo įro

dinėti krepšinio aikštelėse. Per savo 60 
metų istoriją tituluočiausias ir stipriausias 
Lietuvos klubas tautinėje ir tarptautinėse 
arenose iškovojo svarbiausius prizus - 
Tarpkontinentinę Johns taurę ir pajė
giausiai Europos komandai skiriamą 
Sidabrinį krepšį, buvusios SSRS pirme
nybių visų spalvų medalius ir Europos tau
rę, laimėjo NEBL varžybas ir Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempionų žiedus, o 
rinktinėms atstovavę žalgiriečiai pasiekė 
beveik visas aukščiausias krepšinio 
viršūnes. Jubiliejų švenčiantis “Žalgiris” 
dabar atverčia dar vieną savo metraščio 
puslapį. Koks jis bus? Juk šešių dešimt
mečių kelyje pasitaikė visko - ir įspūdingų 
pergalių, ir skaudžių nesėkmių.

“Žalgirio” istorija - lyg be pertraukos 
banguojanti jūra: sėkmingus klubo perio
dus vis keisdavo krizių laikotarpiai. Buvo 
momentų, kai komanda balansuodavo ant 
prarajos krašto, tačiau vis dėlto sugebėdavo 
susitelkti, atsitiesti ir vėl įsiveržti į lyderių 
gretas.

Nuo pat klubo įkūrimo pradžios 1944 
m tuometiniai žalgiriečiai pradėjo brautis 
įSovietų Sąjungos elitą ir iki 1956 m kelis 
kartus iškovojo SSRS čempionato meda
lius. Po to prasidėjo pirmasis stagnacijos 
periodas, o dugnas buvo pasiektas 1961- 
1962 m sezoną, kai su aktyviuoju sportu 
atsisveikino Stepas Butautas, Justinas
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Lagunavičius, Stanislovas Stonkus ir kitos 
to meto žvaigždės.

1962-ųjų vasarą “Žalgiryje” prasidėjo 
trenerio Vytauto Bimbos - žmogaus, at
gaivinusio “Žalgirį”, o netrukus ir krep
šininko Modesto Paulausko - era.

Laikui bėgant, jauna komanda brendo 
ir 1971-aisiais, po 15 metų pertraukos, 
“Žalgiris” vėl iškovojo SSRS čempionato 
bronzos medalius. Komandai trūko aukš
taūgių, o vienintelis garsus žaidėjas buvo 
M.Paulauskas.

Tų laikų “Žalgirio” herojus Modestas 
Paulauskas prisiminė, jog didžiausias nu
sivylimas apimdavo tada, kai teisėjai per 
rungtynes atlikdavo savo juodą darbą. Pa
sak jo, ne kartą rungtynių baigtis buvo 
išspręsta ne aikštėje, o užjos ribų. “Tik 1971 
ir 1973 m. mums pavyko iškovoti medalius. 
Dar dabar prisimenu, kai nugalėjome Ki
jeve tuo metu labai stiprų “Strojitel” ir už
sitikrinome bronzos medalius. Tuo metu 
ir tokios spalvos medaliai buvo didelis 
laimėjimas, mes buvome labai laimingi”, - 
pasakojo jis.

1973 m. Minske vykusio paskutinio tu
ro metu žalgiriečiai medalius užsitikrino 
nugalėję CSKA klubą ir paskutinėse 
rungtynėse padėjo estams.

Dar vienas nuopuolis “Žalgirio” laukė 
1978-1979 m. sezoną, kai komandą paliko 
po VBimbos keletą metų ją treniravęs 
S.Butautas, o ekipą varžyboms ėmėsi rengti

Modestas Paulauskas.

A.Rakauskas. Tuo metu įvykius Sporto 
halėje stebėjo ir Vladas Garastas - jis jau 
buvo sutikęs nuo kito sezono pradžios 
treniruoti “Žalgirį”.

“Garastas pasiūlė daug naujovių tre
niruotėse. Kitaip klostėsi trenerių ir žaidė
jų santykiai Vienas pagrindinių Garasto 
nuopelnų yra būtent tas, kas jis puikiai valdė 
komandos narius - visus be išimties. Jis 
įsiklausydavo įžaidėjų nuomonę. Suklydęs 
visada pripažindavo savo klaidą. Visa tai, 
ką mes sugebėjome vėliau pasiekti 9-ame 
dešimtmetyje, iš tiesų yra didžiausias mūsų

Valdemaras Chomičius.

trenerio nuopelnas”, - savo knygoje “Gimęs 
Laisvės alėjoje” tvirtino kitas legendinis 
žalgirietis Valdemaras Chomičius.

V.Garastui pradėjus treniruoti “Žalgirį”, 
komanda jau 1980 m - po 29-erių metų 
pertraukos - tapo SSRS vicečempione. 1981 
m ekipoje debiutavo Arvydas Sabonis.

Metai, kai “Žalgiryje” žaidė Sabas 
(Arvydas Sabonis), yra ryškiausieji per visą 
60 metų klubo istoriją.

Tęsinys kitame AfPnumeiyje.

Herojiškų kovų tragiškoji baigtis
Kazimieras Blaževičius, Kaunas

(Tęsinys iš “M.P.” nr. 20)
1944 m vasarą įkandin Raudonosios 

armijos į Lietuvą grįžo A. Sniečkus, J. Pa
leckis, M. Gedvilas su čekistų palyda.

Prasidėjo “tarybų valdžios” atkūrimas. 
Prasidėjęs partizaninis pasipriešinimas 
niekais vertė Kremliaus propagandą, kad 
1940 m Lietuva savo noru įstojo į “broliš
kų sesių šeimą”. Todėl Kremliui reikėjo 
kuo skubiau palaužti partizaninį pasiprie
šinimą. Prisibijodamas Stalino, A. Sniečkus 
tapo didžiausiu partizanų priešu, pasi
kvietė į Lietuvą gen. P. Vetrov galvažudžių 
diviziją, organizavo stribų būrius, sank
cionavo miestelių aikštėse viešai niekinti 
žuvusių partizanų kūnus, išsikvietė j Lietu
vą diversijų specialistą mjr. A. Sokolov ir 
padėjo jam organizuoti provokatorius - 
smogikų būrius ir t.t.

Stalino įsakymu 1944 m lapkričio 17 
d. Vilniuje, LKP(b) CK būstinėje, buvo 
įsteigtas Maskvai pavaldus “organizacinis 
biuras” Lietuvai. Iki 1946 m vidurio jam 
vadovavo Kremliaus pilkasis kardinolas M. 
Suslov. Po jo - iki 1947 m vidurio - M. Ščer- 
bakov. Maskvos emisarams buvo pavesta 
įvesti Lietuvoje čekistinį terorą, kad įbau
gintų gyventojus ir ginkluoto pasiprieši
nimo dalyvius. Pagal čekistų ataskaitas, iki
1944 m. pabaigos NKVD daliniai suspėjo 
surengti 630 baudžiamųjų operacijų, per 
kurias nužudė apie 2,000 ir suėmė per 4,000 
žmonių.

Partizaniniam judėjimui plečiantis,
1945 m. vasario 9 d. buvo paskelbta “am
nestija” partizanams, kurie pasiduos val
džiai Nepaklususiems pažadėta “niekinga 
mirtis”, o jų artimiesiems “amžina gėda”, 
t. y. gimtojo lizdo sunaikinimas, mirtis gim
tinėje ar Sibire. Ši “amnestija” buvo pakar
tota 1945 m birželio 3 d., ir 1946 m vasario 
15 d. kapituliavus Vokietijai ir Japonijai, 
legalizavosi apie 34,000 besislapstančiųjų, 
iš jų apie 6,000 partizanų.

Partizaniniam karui besiplečiant, 1945 
m. birželio 6 d. LSSR NKVD - MKGB 
Kauno operatyvinio skyriaus valstybės 
saugumo pik. Veselov informavo savo pa
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valdinius, kad Stalino nurodymu L. Berija 
reikalauja “sunaikinti banditų būrius(...) ir 
išvalyti Lietuvą nuo antitarybinio nacio
nalistinio elemento per 2-3 savaites”.

Tuoj pat, birželio 8 d. SSSR Valstybės 
saugumo komiteto liaudies komisaro pa-į 
vaduotojas, Saugumo tarnybos komisaras 
Kobulov reikalauja maksimaliai sustip
rinti agentūrinį - operatyvinį darbą su “ban
ditais” ir nurodo, kaip tą daryti.

Birželio 21 d. gen. mjr. Golovka siūlo 
aviacijos paramą kovai su “banditais”.

Rugsėjo 22 d. SSSR NKVD - MKGB 
įgaliotinis Lietuvoje gen. Itn. Tkačenka sa
vo pavaldiniams įsako “artimiausiu metu 
sumušti banditų gaujų likučius”. O jei tai 
nebus padaryta, “aplaidžiai atliekantys 
tarnybines pareigas bus perduoti karo 
tribunolui”.

Stalino nurodymu NKVD kariuomenės 
vadai ir čekistai buvo atleisti nuo bet ko
kios atsakomybės už smurtą ir savivalę. 
Buvo leista “banditus” šaudyti, kankinti, 
deginti gyvus, tremti partizanų ir jų rėmėjų 
šeimas, grobti žmonių turtą ir 1.1.

1945 m viduryje su partizanais kovojo:
l. NKVD vidaus kariuomenės IV šaulių 
divizija - 5959 kariai; 2. pasienio kariuo
menė - 3110 karių; 3. NKVD užnugario 
kariuomenės III Baltarusijos fronto 4750 
karių; pirmojo Baltijos fronto 2855 kariai 
Iš viso apie 16,500 gerai ginkluotų karių, 
kuriems talkino aviacija ir artilerija.

Maskvai reikalaujant, LSSR vidaus rei
kalų ministro J. Bartašiūno įsakymu 1946
m. kovo 26 d. kovai su partizanais 165- iose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose buvo 
išdėstytos NKVD karių įgulos - maždaug 
po 150 karių. Iš viso apie 25,000 karių. 
Slopstant partizanų pasipriešinimui, 1950 
m. buvo sudarytos kariuomenės grupės 
kiekvienam partizanų būriui sekti ir naikinti

Niekingą vaidmenį kovoje su partiza
nais atliko stribai A. Sniečkaus pavadinti 
“liaudies gynėjais”. Stribų būriai pradėti 
organizuoti LKP(b) CK 1944 m. liepos 24 
d. nutarimu. Metų pabaigoje stribų būriai 
po 30 - 40 asmenų jau buvo sudaryti visuo
se valsčiuose.

Kadangi stribai buvo atleidžiami nuo 

kariuomenės, j jų būrius pradžioje stojo ir 
dori vaikinau kurie norėjo legaliai išveng
ti kariuomenės. Netrukus, kai stribams 
įsakyta vykdyti pačius niekšiškiausius 
darbus - vedžioti po kaimus čekistus, trem
ti ir suiminėti žmones, šnipinėti partiza
nus bei jų rėmėjus ir t.t. - dori stribai su 
ginklais išėjo pas miško brolius.

Stribų būriuose liko mažaraščiai, alko
holikai, vagys - tautos atplaišos. “Tauro” 
apygardos partizanų kapelionas Justinas 
Lelešius - Grafas tokius stribus taip api
būdino: “Juk tai tautos padugnės, kurios 
mūsų Nepriklausomybės laikais šaukė: ką 
duoda mums tikėjimas, ką duoda mums 
Bažnyčia!” Stribai pasižymėjo ypatingu 
sadizmu: kankino, šaudė, skundė nekaltus 
žmones, niekino partizanų lavonus, pus
gyviams laisvės gynėjams cigaretėmis 
degino akis, terorizavo žuvusiųjų arti
muosius ir be saiko vogė. Netgi smogikų 
vadas mjr. A. Sokolov buvo pasipiktinęs jų 
vagystėmis ir teigė, kad iš 18 jo žinioje 
buvusių stribų mažiausiai 12 buvo vagys. 
Stribai iki mūsų dienų išliko stribais - 
slepia jiems žinomas daugelio partizanų 
užkasimo vietas. Todėl mūsų tauta neturi 
niekingesnio žodžio kaip “stribas”.

1946 m. maždaug kas trečias stribas 
buvo nelietuvis. 1948 m. buvo apie 7,000. 
stribų, iš jų 1249 atsiųsti iš “plačiosios 
tėvynės”. 1953 m stribų lietuvių buvo 2791, 
vietinių rusų - 594, rusų kolonistų - 624, 
kitų tautybių - 267. Jų būriai išformuoti 
1955 m sausio 1 d. Ypatingą žalą partiza
niniam sąjūdžiui padarė mjr. A. Sokolov 
smogikai, apsimetę partizanais terorizavę 
ir žudę nekaltus žmones, pražudę daug 
partizanų ir jų rėmėjų.

1946 m gegužės 1 d. į Lietuvą buvo at
siųstas patyręs provokatorius A. Sokolov, 
kuriam buvo pavesta suorganizuoti provo
katorių grupę kovai su partizanais, ryši
ninkais ir jų rėmėjais. 1946 m rugpjūčio 
16 d. buvo įsteigtas pirmas centrinis MVD 
kovos su “banditizmu” ypatingas būrys. 
Jame buvo 20 specialiai parengtų provo
katorių (iš jų 7 lietuviai). Būrys buvo ap
gyvendintas sodyboje netoli Vilniaus, kur 
vyko smogikų apmokymai. Vežiojami ope
racijoms po visą Lietuvą, jie būdavo ap
rengiami lietuviškomis, vokiškomis ar len
kiškomis karių uniformomis, ir.vaizduo-- 

davo atklydusius partizanus, ieškančius 
ryšių su vietiniais partizanais. Suradę vie
tinius partizanus, jie stengdavosi apgaulės 
būdu juos išžudyti. Gyvų nepalikdavo jo
kių liudininkų, netgi vaikų. Į smogikus buvo 
priimami idėjiniai stribai, partizanai iš
davikai (į nelaisvę patekę ir kankinimų 
neišlaikę partizanai) ir visuomenės atplai
šos, žinančios partizanų gyvenimą ir mo
kančios lietuvių kalbą.

Be minėtos centrinės speegrupės, netru
kus prie apskričių MVD skyrių buvo or
ganizuotos vietinės smogikų grupės. Vienu 
metu Lietuvoje buvo apie 90 smogikų. 1959 
m tebuvo likę tik 13 smogikų. Smogikai, 
suėmę partizaną, jo rėmėją, o kartais ir vi
siškai nekaltą žmogų ir kankinimais nieko 
neišgavę, suorganizuodavo operaciją, per 
kurią smogikus užpuldavo neva partiza
nai, kurie ir “išvaduodavo” tardomąjį as
menį. Toliau tie “partizanai” nusigaben
davo “išvaduotąjį” į bunkerį ir pasiūlydavo 
jam parašyti ką jis žino apie partizanus.

“Partizanai” to reikalaudavo neva norė
dami įsitikinti ar “išvaduotasis” yra patiki
mas žmogus, Lietuvos patriotas. “Išvaduo
tieji”, nesupratę, kad jie yra paruoštos 
provokacijos aukos, prieš savo valią dažnai 
išduodavo daug dorų žmonių, laisvės ko
votojų rėmėjų ir pan. “Partizanai”, išgavę iš 
“išvaduotų” jiems reikalingas žinias, suor
ganizuodavo antrą spektaklį - “partizanus” 
užpuldavo čekistai ir vėl nelaimėlis patek
davo į jų nagus. Šį kartą su visais čekistams 
reikalingais įrodymais... Tik tada tardoma
sis suprasdavo siaubingą klastotę. Buvo 
atvejų, kad “išvaduotieji” supratę savo klai
dą, nusižudydavo. Partizaniniam sąjūdžiui 
nepaprastai brangiai kainavo smogikų 
provokacijos.

Pralaimėta kova visad tragiška. Stebina 
beginklių gyventojų ir ginkluotų Tėvynės 
gynėjų priešinimasis suprantant, kad 
laimėjimo vilties nėra...

“Jau nėra laimėjimo vilties
Tiktai geismas kautis lig mirties.
Saulė leidžias. Pluoštai jos liepsnos 
Plazda dar ant žemės kruvinos.
Bet kai šaltos žvaigždės sužėrės, 
Jau mūs rankose ginklai tylės. ”

Bronius Krivickas, Vilnius, 
“Pralaimėjimas”.

---------- -----------------
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Australian/ Lithuanian sportspeople 
are leaving!

There are only a few short weeks left before one of the biggest groups from Australia 
ever, leaves for overseas competitions. A total of 55 athletes representing nearly every 
Lithuanian sporting club in Australia are going to Lietuva to participate in the 7th World 
Lithuanian Games between June 29 and July 3. There will be one Men’s, one Women’s 
and one Veterans’ basketball teams.There are also a number of juniors who will be placed 
in basketball teams in Lietuva. Australia also has participants in table tennis, golf, billiards 
and fishing. A number of supporters are also travelling with the group.

Prior to the games, the men’s and women’s basketball teams are touring North America 
(Chicago, New York and Toronto) and playing a few friendly games against the local 
Lithuanian clubs and getting some important practice before the real thing in Lietuva.

After the games, the Men’s Veteran team is not finished yet! They will have a short 
time to recover and then make their way over to Edmonton, Canada, where they will be 
joined by more veterans arriving from Australia to compete in the World Masters Games 
and defend their gold medal winning performance in Melbourne in 2002.

Preparations are under way to provide all sportspeople with uniforms, training tops 
and badges.

There will be two groups departing Australia:
From Melbourne, Sat. 18th June, United Airlines Flight UA840,1125 am 
From Sydney, Sat. 18th June, United Airlines Flight UA870,13.45 am

We wish them every success in their sporting competitions but, most of all, be proud 
to represent their country and their heritage.

ALFAS Valdyba

ALB Perth’o Apylinkės narių dėmesiui
Pranešame, kad š. m. birželio 12 dieną, sekmadienį, šaukiamas ALB Perth’o 

Apylinkės narių bendras metinis susirinkimas, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 
258 Mill Point Road, South Perth, tuoj po bendrų pietų, kurie prasidės apie 12 
vai., ir Trėmimų - Gedulo ir Vilties Dienos minėjimo.

METINIO SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas ir jo priėmimas.
4. Valdybos pirmininko pranešimas.
5. Iždininko pranešimas.
6. Kontrolės komisijos pirmininko pranešimas.
7. Balsų skaičiuotojų kvietimas.
8. Naujos Valdybos rinkimas.
9. Kontrolės Komisijos rinkimas.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Visi nariai prašomi dalyvauti susirinkime.
Apylinkės Valdyba

In memoriam
AiFA Dominykas Vildovas

Dominykas Vildovas gimė 1921 metų 
liepos 15 dieną Kijeve (Ukraina), kur jo 
tėvas ėjo atsakingas pareigas prie tiltų 
statybos. Komunistams užėjus, su tėvais 
grįžo į Lietuvą.

Mokėsi Kaune ir Šiauliuose. 1941 
metais baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 
Puikiai žaidė krepšinį ir gerai plaukė. Nuo 
jaunystės domėjosi vaidyba, lankė Šiaulių 
teatro studiją, kur dažnai jį pakviesdavo 
įvairiems vaidmenims šalia prityrusių 
aktorių. Turėjo gerą balsą. Šiaulių teatre 
statant operetes, dainavo ne tik chore, bet 
ir įvairias solo partijas atlikdavo(pvz. 
Šikšnosparnis, Gri-Gri ir kituose muziki
niuose veikaluose).

Atostogų metu su teatro oktetu dai
navo įvairiuose Žemaitijos miesteliuose.

Antrą kartą užėjus rusams, pasitraukė į 
Vakarus. Atvykęs į Austriją, Innsbruck 
Universitete apie porą metų studijavo 
Medicinos fakultete. Laisvalaikiu tobu
lino balsą pas ten žinomus muzikus.

Čia 1947 metais susipažino ir vedė estę 
Maret, su kuria susilaukė sūnaus Tomo - 
Algirdo.

1949 m. emigravo į Australiją, kur gimė 
antras sūnus Mart - Gintaras. Abu sūnūs 
vedė ir Melbourne, Alburyje sukūrė šei
mas. Dominykas susilaukė anūkų.

Dominykas padėjo Albury krepšinin
kams, kur ir pats žaidė. Be to, dainavo 
įvairiuose renginiuose. Su daina aplan
kydavo ir Melboumo Lietuvių Namus. 
Dalyvaudamas Sun-Herald festivalyje 
laimėjo 2-rą vietą (Aria Finalist). Ilgus

Dominykas Vildovas

metus dirbo Albury pašte.
Tačiau laikui bėgant sušlubavo svei

kata. 2002 metais tragiškai žuvo sūnus 
Tomas. Ši nelaimė sukrėtė visą Vildovų 
šeimą.

Po klubo sąnario operacijos (Hip 
Replacement) nebesijautė stiprus, kentėjo 
įvairiausius skausmus. Ir štai, balandžio 27 
dieną staiga be sąmonės susmuko (brain 
stroke), jį paraližavo.

Mirė Dominykas 2005 m. gegužės 10 
d. Wodongos ligoninėje neatgavęs sąmonės.

Liko prislėgti, labai nuliūdę - žmona 
Maret, sūnus Mart ir visa šeima.

Ilsėkis ramybėje toli nuo tėvų žemės.
Aleksas Gabas

A'ir’A Dominykui Vildovui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Maret, sūnų Mart ir visą jo šeimą.

S. ir A. Gabai

Melboumo lietuvių bendruomenės
Kino Popietė - “Tadas Blinda ”

Mes kviečiame visus pasižiūrėti “Tadas Blinda”, istorinę 
dramą apie Tadą Blindą - mūsų Robin Hood.

AftA Vytautui Vyšniauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Taurui, dukrai Rimantei ir jų 

šeimoms.
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas “Neringa”

Kaina - auksinės monetos auka.
Birželio 5 dieną, sekmadienį, 1 vai. po pietų, Teatro salėje, 
Melbourno Lietuvių Namuose.
(Anksčiau skelbtas filmas “Vienui Vieni” bus rodomas vėliau)

Lietuvos nuotraukų paroda 
“The Blue Line”

Su malonumu noriu pranešti, kad nuo birželio 23 d. iki liepos 5 d. Melbourne 
vyks nuotraukų iš Lietuvos ir Pabaltijo paroda.

Nuotraukų autorė - Melboumo Universiteto studentė Jessie Mitchell, kuri 
pagal apsikeitimo programą 2004 m. sausio-birželio men. Vilniaus Universitete 
studijavo istoriją, politikos mokslus bei lietuvių kalbą.

Keletas J.Mitchell nuotraukų jau buvo eksponuotos Lietuvių Namuose 
Melbourne gruodžio ir sausio mėnesiais.

Visi susidomėję kviečiami apsilankyti!
Eltham Library Community Gallery, Panther Place, Eltham.
Galerijos darbo valandos: antradieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 8 vai.; 

penktadieniais - šeštadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Telefonas pasiteiravimui: 0403 295 042

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

Padėka
Birželio 6 dieną sueina 10 metų nuo visuo

menininko inž., architekto Izidoriaus 
Jonaičio (žiūr. nuotr. kairėje) mirties. 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja Elenai Jonaitie
nei už $1,000 auką “Mūsų Pastogei”, pager
biant jos brangaus vyro šviesų atminimą.

Su a.a. Izidoriaus Jonaičio mirtimi Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė nustojo švie
sios asmenybės, nepamainomo darbuotojo 
Bendruomenės kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Jo vadovaujama ALB Krašto Valdy
ba suorganizavo pirmąsias Lietuvių Dienas 
Australijoje, gi 1964 metais jo asmeniškų 

pastangų dėka buvo likviduotas žalingas konfliktas Bendruomenėje.
LB Spaudos Sąjunga a.a. Izidorių visuomet su dėkingumu prisimins kaip vertingą 

narį, “Mūsų Pastogės” bendradarbį bei ilgametį Redakcinės Kolegijos narį.
Vytautas Patašius

LBSS Valdybos pirmininkas

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Melbourne Lietuvių Bendruomenės

Joninių Balius
| With Australia’s number one Lithuanian Retro Covers Band

| ‘DABAR’
* At the Melbourne Lithuanian Club

I Saturday 25th June 2005
| Tickets $40 full price, $35 Concession
I Dress to impress
■ Contact Birute (03 9579 3946) or Andrius (03 9323 5630)

Tl 
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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 kl/lCOEl 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.

Sekmadienj, birželio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
viršutinėje 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 - Margarita Kavaliauskienė, Onutė Maksvytienė, Darius

Popenhagen, 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

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 
tek: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Sydnėjaus
Skautų Židinio nariams

Šių metų birželio 11 dieną, šeštadienį, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvyks metinė Židinio sueiga.

Prašome visus Židinio narius dalyvauti
Židinio vadovybė

Dainuojamosios poezijos mėgėjų dėmesiui!
Birželio 12 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje (44 Errol Street), įvyks ‘Atsisveikinimo SU 
Vilmante* koncertas. Valgius ir gėrimus atsinešame patys.

Dviejų dalių koncerte girdėsime įvairių žanrų muzikos. Skambės gitaros, 
dainuos “Vyresniųjų Skaučių ir Draugių Choras”. 
Žydrūnas Strazdauskas bei kiti, o fortepionu skambins 
Rolandas Imbrasas

Kviečiame į naujus talentus atskleisiantį koncertą, o atėję tikrai nesigailėsite!
Įėjimas nemokamas. Gražina Pranauskienė

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

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

Trėmimų minėjimas Canberroje,
rengiamas kartu su latviais ir estais, įvyks sekmadienį, birželio 12 d., 3 vai.

p. p. Lenkų Klube, David St.,Tbrner.
Paskaitą skaitys Latvijos Garbes konsulas Janis Dalins.
Po trumpos meninės dalies seks užkandžiai, kava ir vynas.
Prašome Canberros lietuvius gausiai dalyvauti

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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, pavieniai 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. teL: 0421 525 235 arba
e-mail: vbakaitis@bigpond.com
Dėkoju iš anksto Vincas Bakaitis

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel: (02) 9498 2571
KiUara, 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@senetcom.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 a.m. - 5.00 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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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