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Lietuvos įvykių apžvalga
Medininkai - kruvinas 
valstybingumo lūžis

Praėjus 7 metams po Medininkų žudy
nių nakties, Lietuvoje ji prisimenama 
kaip lemiamas lūžis, įrodęs, kad mūsų 
šalis turi sienas ir jas saugo.

Pagarbą ir dėkingumą ištikimiau- 
sierns Lietuvos sūnums jų žūties ir amži
nojo poilsio vietose penktadienį išreiškė 
valstybės vadovai, Vidaus reikalų mi
nisterijos n Muitinės departamento pa
reigūnai. Prie brangiausių žmonių kapų 
dar kartą susitiko žuvusiųjų artimieji. 
Kartu su visais po atmintinas vietas rie
dėjo ir vienintelio gyvo tragedijos lindi— 
ninko-muitininkoTomoŠemo vežimėlis.

Septynių Lietuvos policijos ir muiti
nės pareigūnų žūties vietoję - Medi
ninkuose Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis prisiminė pirmąją atkurtos 
nepriklausomybės vasarą, kai „siena bu
vo ta vieta, kur gyvybę galėjai palydėti 
bet kurią naktį". Čia iš pasalų prislinkę 
nedraugiškos šalies žudikai surengė 
siaubingą egzekuciją, kurią tų pačių metų 
gegužę ties Šalčininkais jau buvo paty
ręs pasienietis Gintaras Žagunis, kalbė
jo Vytautas Landsbergis.

„ Ta žinia į mus trenkė kaip perkūnas, 
tos vasaros įvykiai tebėra viena didžiau
sių tragedijų mūsų atgimimo kovoje, ir 
tų žygių auką aš labai vertinu", - sakė 
Prezidentas Valdas Adamkus Antakalnio 
kapinėse po tylos irsusikaupimo minutės.

Po vidurdienio Antakalnio kapinių 
ramybę sudrebino aštuonios salvės, ku
rios čia kasmet nuaidi astuonių pasie
nyje žuvusių Lietuvos pareigūnų garbei. 
Vakare Arkikatedroje bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios.

Aiškinasi kardomąjį kalinimą
Baltijos jūros valstybių tarybos komi

saras žmogaus teisių klausimais Ole
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dentas Ge- 
diminas 
Vasiliauskas 
liepos 26 dieną išvyko į Didįjį tūkstantmečio taikos žygį dviračiais aplink pa
saulį, kuriame dalyvaus apie 20 dviratininkų iš įvairių pasaulio kraštų. Žygis 
prasidėjo rugpjūčio 6 dieną Seattle (JAV). Pervažiavę Šiaurės ir Pietų Ameri
ką, keliautojai persikels į Afriką, o kitą pavasarį - į Europą. Apie birželio 
mėnesį per Kuršių neriją jie atvažiuos į Lietuvą. Žygis baigsis 2000-ųjų Naujų
jų metų naktį Hirošimoje (Japonija). Iš viso jie per 519 parų nukeliaus dau
giau kaip 40 000 km., tačiau kai kur - per dykumas ir negyvenamas vietas - 
bus važiuojama ne dviračiais. UNESCO remiamo žygio tikslas - atkreipti dė
mesį į žmonijos egzistencijai iškilusius karų ir planetos užterštumo pavojus.

Espersen skubiai aiškinasi, kokių veiks
mų galėtų imtis suimto parlamentaro 
Audriaus Butkevičiaus ir panašiais kar
domojo kalinimo atvejais Lietuvoje. Tai 
rašoma atsakyme į Seimo pirmininko pa
vaduotojo Romualdo Ozolo laišką, ku
riame įtakingas žmogaus teisių gynėjas 
buvo prašomas atkreipti dėmesį į spar
čiai blogėjančią Audriaus Butkevičiaus 
sveikatą ir kviečiamas kuo skubiau at
vykti į Vilnių.

Ole Espersen taip pat nori gauti žinių 
apie visus pasikeitimus A. Butkevičiaus 
byloje ir išsamesnę informaciją apie pas
tarojo meto diskusijas Seime dėl kardo
mojo kalinimo.

Pasikėsinimu sukčiauti stambiu mastu 
kaltinamas Seimo narys A. Butkevičius 
Vilniaus tardymo izoliatoriuje praleido 
jau devynis mėnesius ir tris dienas. Jo 
bylą Vilniaus apygardos teismas numato 
baigti nagrinėti iki šių metų lapkričio 30 
dienos.

Prezidentas susirūpinęs miškais
Prezidentą.^ Valdas Adamkus tris va

landas iš kariško sraigtasparnio apžiūri
nėjo pietryčių Eaiitv'tSš miškus. Valstybės 
vadovo skrydį paskatino pranešimai, kad 
pastaruoju metu vis dažniau savavališkai 
kertami miškai.

„Miškai yra Lietuvos turtas, todėl no
riu įsitikinti, kokia dabar yra jų būklė ", 
- sakė JAV gamtosaugos adminis
tratoriumi dirbęs Lietuvos Prezidentas. 
Buvo apskristi Vilniaus, Varėnos, Trakų, 
Ukmergės, Molėtų, Švenčionių rajonai - 
miškingiausios Lietuvos vietovės. Sraig
tasparnis skrido 200 - 300 metrų aukštyje. 
Po skridimo V. Adamkus teigė, kad miš
kai yra geresnėje būklėje negu jis galvo
jo. „Miškai nenaikinami, aliarmo skelb
ti nereikia", sakė Prezidentas. Tačiau jis 
matė ir iškirstų plotų ir paprašė kartu 

skridusio aplinkos ministro Algio Čapli
ko ištirti, ar tai padaryta su urėdijos leidi
mu. Iš Lietuvos 1997 metais buvo išvežta 
760 000 kubinių metrų medienos, kurios 
95 % sudarė popiermalkių žaliava, kuri 
Lietuvai nėra reikalinga, sakė Aplinkos 
ministerijos pareigūnai. Iš viso miškai 
sudaro 30.3 % viso Lietuvos ploto.

Prašo ištirti kaltinimus
Ūkio ministras Vincas Babilius įteikė 

Ministrui Pirmininkui laišką, kuriame 
informuoja apie šmeižto išpuolius ir as
meninius grasinimus, kuriais bandoma 
paveikti ministerijos ir konkursų komi
sijų sprendimus įgyvendinant stambius 
tarptautinius energetikos ir infrastruk
tūros projektus bei sutrukdyti ministe
rijos vadovams tinkamai atlikti pareigą.

Vyriausybės kancleris 
Kęstutis Čilinskas

Ministras V. Babilius prašo premjero 
įpareigoti atitinkamas tarnybas patik
rinti jam reiškiamų kaltinimų pagrįstu
mą ir viešai paskelbti išvadas, taip pat 
užtikrinti, kad ministerijos vadovams ir 
pareigūnams būtų sudarytos tinkamos 
sąlygos atlikti valstybines pareigas.

Atsižvelgdamas į ūkio ministro prašy
mą, Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius paprašė teisingumo ministro 
Vytauto Pakalniškio ir Vyriausybės 
kanclerio Kęstučio Čilinsko pavesti ati
tinkamoms teisėsaugos institucijoms pa
tikrinti keliamus V. Babiliui kaltinimus, 
prireikus ištirti jų atsiradimo priežastis ir 
iki kito Vyriausybės posėdžio pateikti 
išvadas.

Šalies vadovai nebuvo perspėti
Vilnius, rugpjūčio 5 d. (BNS). Visi 

aukščiausieji Lietuvos pareigūnai pa
reiškė nebuvę perspėti Valstybės saugu
mo (VSD)dcpartamento direktoriaus 
Mečio Laurinkaus apie jų aplinkoje dir
bančius žmones, kurie, įtariama, buvo 
užverbuoti kitos valstybės žvalgybos.

„Aš tokios informacijos tikrai netu
riu ", - sakė V. Adamkus. Trečiadienio ry
tą jis priėmė Valstybės saugumo de
partamento generalinį direktorių Mečį 
Laurinkų.

Spaudoje pasakodamas apie suak
tyvėjusią Rusijos žvalgybos veiklą, šis 
pareigūnas teigė, kad jam yra tekę per
spėti kai kuriuos aukščiausius valstybės 
pareigūnus - Prezidentą, premjerą, Seimo 
pirmininką apie jų aplinkoje esantį už
verbuotą asmenį. Savo teiginių jis išsa
miau nekomentavo.

„Su M. Laurinkumi jo interviu neap
tarinėjame, tik pajuokavome šia tema", - 
teigė Prezidentas. V. Adamkus pasikvietė 
M. Laurinkų pasikalbėti, kaip jam sekasi 
pertvarkyti saugumo sistemą.

Ministro Pirmininko Gedimino Vag
noriaus atstovas spaudai Albinas Pili- 
pauskas sakė, kad pokalbio šia tema tarp 
G. Vagnoriaus ir M. Laurinkaus nėra bu
vę ir VSD vadovas tokių perspėjimų nė
ra padaręs.

SeimopirmininkoVytauto Landsbergio 
atstovė Loreta Zakarevičienė taip pat 
pareiškė, kad M. Laurinkus nieko tokio 
panašaus nėra sakęs, neperspėjęs apie jo
kius įtariamus ar jau demaskuotus asmenis.
Prezidentas atmetė kaltinimus dėl 

Būtingės terminalo
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA). Pre

zidentas Valdąs Adamkus griežtai atmetė 
Latvijos-kaltinimus, esą Būtingės naftos 
terminalas yra ekologiškai nesaugus. 
Ketvirtadienį išsiųstame V. Adamkaus 
laiške Latvijos vadovui Gunčiui Ulma
niui pabrėžiama, kad nuogąstavimai dėl 
Būtingės naftos terminalo grėsmės aplin
kai yra nepagrįsti.

Laiške reiškiamas nusistebėjimas „kai 
kurių šalių vyriausybių atstovų dabar 
netikėtai keliamais ir visuomenei sklei
džiamais nuogąstavimais dėl tariamos 
terminalo grėsmės aplinkai" ir pažymi
ma, kad „ tokie nuogąstavimai tam tik
rais atvejais atspindi kai kurių naftą eks
portuojančių ir transportuojančių kom
panijų nesąžiningą konkurencijų ir netin
kamą politinį lobizmą“.

Prezidentas Valdas Adamkus dar kartą 
paragino Latviją dirbti konstruktyviai, 
skatinant atitinkamų Lietuvos ir Latvi
jos institucijų bendradarbiavimą aplin
kos apsaugos srityje.

Su Aplinkos ir Užsienio reikalų mi
nisterijomis bei Vyriausybės kanceliarija 
suderintas V. Adamkaus laiškas yra at
sakymas į Latvijos Prezidento liepos 24 
dieną tuo klausimu atsiųstą laišką Lie
tuvos vadovui.

Smulkieji verslininkai sukami į 
civilizuotą pasaulį

Finansų viceministrės Violetos Latvie
nės teigimu, Lietuvoje anksčiau ar vėliau 
turėjo būti nustatyta nauja prekybos 
tvarka, pagal kurią smulkieji prekybi
ninkai prekybos vietose privalės turėti 
prekių įsigijimo dokumentus. „ Tokia tvar
ka galioja visame civilizuotame pasau
lyje, taip yra i r pas mūsų kaimynus - Lat
vijoje ir Estijoje, Lenkijoje, Vengrijoje",- 
spaudos konferencijoje sakė ji.

Pasak viceministrės, liepos 2 dienos 
Vyriausybės nutarimu patvirtinta nau
joji prekybos tvarka padės kovoti su kon
trabandinių prekių pardavimu ir mokes
čių nemokėjimu. Vyriausybė įpareigoja 
visus smulkius prekiautojus maisto pre
kėmis nuo rugsėjo 1 dienos, o ne maisto 
prekėmis - nuo spalio 1 d., prekybos vieto
je turėti prekių įsigijimo dokumentus.

Romualdas Ozolas kritikuoja
Kauno šviesuomenės susirūpinimui 

pritariantis Seimo pirmininko pavaduo-
Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
tojas Romualdas Ozolas mano, kad ku
nigo Ričardo Mikutavičiaus kolekcijos 
likučiais ir jo namų globa laikinai turi 
pasirūpinti valstybė.

R. Ozolas kreipėsi į Ministrą Pirmi
ninką Gediminą Vagnorių, prašydamas 
pavesti valstybės įgaliotoms tarnyboms 
globoti garsaus kunigo butą su jame iš
likusiomis meno vertybėmis, kaip inte
lektualiai reikšmingą vietą, į kurią tiki
masi kada nors sugrąžinti ir dingusią ko
lekcijos dalį. O kai kunigo ir jo kolekci
jos likimas bus išaiškintas, būtų galima 
daryti tolesnius sprendimus, mano R. 
Ozolas.

Tuo tarpu iki šiol lėtai judant liepos 1 
d. naktį dingusio dvasininko ir jo 16mln. 
litų vertinamos kolekcijos paieškai, dar 
išlikusios vertybės atsidūrė neaiškioje 
situacijoje. Dėl to neramu ir Kauno inte
lektualams, ir kunigo artimiesiems, pa
brėžė R. Ozolas.

Kailiniai iš savų žvėrelių
Kailių siuvimo įmonė „Nijolė“ steigia 

susivienijimą, kuris apims visą gamybos 
ciklą nuo žvėrelio auginimo iki gatavos 
produkcijos - kailinių. Šiuo metu įmonė
je firma „Arthur Andersen“ atlieka audi
tą. Artimiausi „Nijolės“ planai - iš perso
nalinės įmonės tapti akcine bendrove.

Pasak „Nijolės“ savininkės Nijolės Ve
ličkienės, šiam susivienijimui priklausys 
ir verslo partnerių iš Prancūzijos „Cipel“ 
Vilkaviškyje statomas fabrikas.

Praėjusiais metais įsigijusi apie de
šimtadalį pasaulio aukcionuose siūlytų 
karakulinių kailių, šiemet „Nijolė“ nusi
pirko itin pasaulyje madingos trum
paplaukės Amerikos audinės. Naujausios 
kolekcijos nuodeliai, kuriuos padeda kur
ti užsienio • dizaineriai, bus pademons
truoti rugsėjo pabaigoje Maskvoje įvyk
siančioje parodoje, ,Mecha 98“

Rusijoje parduodama apie 65 % „Nijo
lės“ gaminių, apie 30 % realizuojama vi
daus rinkoje, o kiti - eksportuojami į Va
karų valstybes.

Žinios trumpai
• Lietuvoje akredituotas naujas 

Prancūzijos gynybos attache pulkininkas 
leitenantas Frederic Kancir. Šiai progai 
skirta ceremonija vyko Krašto apsaugos 
ministerijoje. Prancūzija - pirmoji NATO 
valstybė, su kurios Gynybos ministerija 
Lietuva užmezgė ryšius. Pirmas Pran
cūzijos gynybos attache Lietuvoje akre
dituotas dar 1992 metais. Dabar savo ka

ls Amerikos atvykęs Valstybės 
Sekretorės pavaduotojas S. Eisenstat, jos 
pavaduotojas H. Clark ir kiti asmenys 
teiravosi pas Lietuvos žydų pirm. S. 
Alperovičių apie žydų turto grąžinimą, 
pilietybės iš Lietuvos kilusiems žydams 
suteikimą, vyriausybės ir savivaldybių 
vaidmenį tuos klausimus sprendžiant.

Taip pat buvo kalbėta apie Martyno 
Mažvydo bibliotekoje saugomas žydų 
knygas ir reikalavo jas perduoti žydų 
organizacijoms. Dėl šių knygų saugoji
mo Lietuvos įstaigos prašosi sau būsi
mų nemalonumų ir nereikalingų iš
laidų tas knygas saugojant. Toms kny
goms peržiūrėti ir saugoti reikia ne
mažai pinigų, nes jų yra keli tūkstan
čiai! O tuo atveju, jeigu įvyktųjų su
teršimas, tai Lietuva būtų apkaltinta 
sabotažu! Buvęs Lietuvos ambasado
rius JAV skelbė, jog tos hebrajų knygos 
yra dalis Lietuvos kultūros. 50 metų 
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rinius atstovus Lietuvoje yra paskyrusios 
26 valstybės.
• Jaukius namus kuriančių ir aplin

kos estetika besidominčių skaitytojų pa
mėgtas mėnesinis žurnalas „Mano na
mai“ įsitvirtino Lietuvos žurnalų rinkoje. 
Nuo 1994 metų 30 000 egz. leidžiamas 
žurnalas pagal tiražą užima 4-5-tą vietą 
tarp visų Lietuvos žurnalų. Originaliai - 
pusryčiais gatvės kavinėje - paminėta 
žurnalo ketvertų metų sukaktis.
• Išankstiniais vertinimais, bendrasis 

Lietuvos vidaus produktas (BVP), sukur
tas per antrąjį 1998 metų ketvirtį, sudarė 
11 milijardų litų. BVP augimas, palyginti 
su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, pa
lyginamosiomis kainomis siekė 9 -10 %. ■
• Lietuvoje jau gerokai mažiau žmo

nių serga virusiniais hepatitais ir tri
chinelioze. Per šių metų pirmą pusmetį, 
palyginti su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, sergamumas virusiniais he
patitais sumažėjo 30 %, trichenelioze - 49 
%. Deja, įveikti salmoneliozę ir dizente
riją vis dar sunkiai sekasi - sergamumas 
šiomis ligomis ne tik nemažėja, bet netgi 
atitinkamai padidėjo 7 ir 10 %. Dažniau
sia šių ligų priežastis - higienos normų 
pažeidimai. Per šių metų pirmąjį pusme
tį už higienos normų pažeidimus nubaus
ta 5 700 asmenų. {valstybės biudžetą jie 
sumokėjo 547 000 litų.
• Pirmadienį į Lietuvą vienos dienos 

vizitui atvyks Belgijos užsienio reikalų 
ministras Eric Derycke. Susitikimuose su 
aukštais Lietuvos pareigūnais ketinama 
aptarti Lietuvos pasirengimą deryboms 
dėl narystės Europos Sąjungoje, siekius 
tapti NATO nare, regioninio saugumo 
klausimus, dvišalių santykių raidą.
• Liepos mėnesį infliacija šalyje bu

vo 0.2 %. Per šešis šių metų mėnesius ji 
padidėjo 2.8 %, o per dvylika mėnesių - 
5.1 %. Didžiausią įtaką infliacijai lie
pos mėnesį turėjo šalto ir karšto vandens 
kainų padidėjimas, dėl kurio būsto eks
ploatacija pabrango 3.7 %.
• Toliau tęsiasi liepos mėnesį Nido

je, rašytojo humanisto Thomas Mann 
vasarnamyje prasidėjęs klasikinės muzi
kos festivalis „Musica Domestica“. Kon
certų ciklas apima visus vasaros penk
tadienius. Atliekami užsienio ir lietuvių 
klasikų kūriniai. Festivalio „Musica Do
mestica“ tikslas - išryškinti rašytojo 
Thomas Mann vasarnamiui būdingą šei
myninio muzikos klausymosi tradiciją, 
Neringos gyventojams ir svečiams pri
statyti žymiąsias Lietuvos muzikų šeimas.

Paruošė Jurgis Rūbas

istorija parodė, kad geriau mums rūpin
tis atstatyti per sovietmetį prarastą sa
vąją kultūrą, hebrajišką palikti patiems 
žydams. Jonas P. Kedys

Sydney - Vilnius
Baltic News Service papildo:
Prezidentas Valdas Adamkus ir Izra

elio vyriausiasis rabinas Israel Meir Lau 
apsvarstė Nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje saugomų torų liki
mą. Judėjų religija reikalauja palaidoti 
šiuos pergamento ritinius, kuriuose ran
ka surašyta Senojo testamento pėnkia- 
knygė, kai jie nebetinka naudojimui. 
Tinkamas toras priimta laikyti sinago
gose, maldų namuose arba rabinų se
minarijose. Todėl žydų šventikai nori 
gauti per nacių ir sovietų okupacijas 
išlikusias Lietuvos bibliotekose laiko
mas toras ir perduoti jas sinagogoms ir 
maldų namams. Tokių torų yra beveik 
300.

Indonezijos kariuomenės vadas gen. 
Wiranto įsakė kariuomenės teismui 
išaiškinti, ar buvusio Indonezijos 
prezidento gen. Soeharto žentas gen. Įeit. 
Prabowo Subianto kaltas dėl daugiau 
kaip dvidešimties opozicijos veikėjų 
pagrobimo ir kankinimo. Gen. Įeit. 
Subianto įtariamas ir dėl 14 kitų 
opozicijos veikėjų dingimo be žinios. 
Generolas Subianto atleistas iš In
donezijos kariuomenės strateginio 
rezervo viršininko pareigų.

Kongo Demokratinės Respublikos 
rytinėje dalyje prasidėjo kariuomenės 
sukilimas prieš valstybės prezidentą 
Laurent Kabila. Prie sukilėlių prisidėjo 
ir Kongo užsienio reikalų ministras 
Bizima Karaha, kuris kaltina preziden
tą korupcija, nepotizmu ir politinės 
programos bankrotu. Sukilėlių centras - 
Goma miestas Ruandos pasienyje. 
Prezidentui ištikima milicija numalši
no riaušes, kilusias sostinėje Kinšasa.

Praėjus savaitei po vidaus organų 
operacijos, trejetą dienų Čekijos 
prezidentas Vaclav. Havel skundėsi 
širdies ir plaučių negalavimais. Rug
pjūčio 6 d. jo sveikata pradėjo pamažu 
taisytis.

Į Lambeth konferenciją susirinkę 750 
anglikonų vyskupų nusprendė, kad 
eutanazija prieštarauja krikščionių 
tikėjimui. Tačiau, kad palengvinti 
mirštančio žmogaus kančias, galima 
vartoti vaistus skausmo mąžinimui. ,

Rugsėjo 6 d. iš palestiniečių minis
trų kabineto pasitraukė du nariai, 
protestuodami prieš tai, kad preziden
tas Jaser Arafat, pertvarkydamas kabi
netą, paliko visus korupcija kaltinamus 
ministrus. Pasitraukė įtakinga Aukštojo 
mokslo ministrė Hanan Ašravi, kurią 
prezidentas norėjo perkelti į turizmo 
ministeriją, bei žemės ūkio ministras 
Abdul Jawad Saleh.

Rugpjūčio 7 d. beveik tuo pačiu metu 
teroristai susprogdino bombas maši
nose prie JAV ambasadų Kenijos sos
tinėje Nairobi ir Tanzanijos sostinėje 
Dar - es - Salaam. Nuo Nairobi sprogi
mo žuvo apie 200 žmonių, sužeista virš 
4200. Tarp žuvusių yra 11 amerikiečių, 
dar nerastas JAV gen. konsulas Julian 
Bartley, greičiausiai palaidotas griu
vėsiuose. Tanzanijoje žuvo 9 asmenys, 
vietinės kilmės JAV ambasados tar-

Susitikime su V. Adamkumi rabinas 
I. M. Lau dar kartą pažymėjo, kad to
ros turi būti sinagogose, o ne biblioteko
se. Prezidentas pažadėjo torų likimą ap
svarstyti kartu su Lietuvos žydų ben
druomene. BNS

Jau 10 metų
Liepos 25 dieną Kaune įvyko konfe

rencija Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos įsikūrimo dešimt
mečiui paminėti.

1988 m. kylant tautinio atgimimo ban
gai, buvę sovietų koncentracijos sto
vyklų politiniai kaliniai ir Sibiro trem
tiniai pirmieji ėmė jungtis į organiza
ciją, pavadintą "Tremtinio" klubu. Vėliau 

nautojai, sužeisti 74 žmonės. Įtariama, 
kad sprogimus organizavo milijonie
rius musulmonų fanatikas Osama bin 
Laden iš Saudi Arabijos, kuris prieš eilę 
metų yra pasitraukęs į Afganistaną.

Afganistane musulmonų ekstremis
tų Taliban pajėgos pasiekė svarbių 
laimėjimų prieš prezidento Rabbani ir 
jo sąjungininkų kariuomenę. Rugpjū
čio 3 d. Taliban užėmė Sheberghan 
miestą, o rugpjūčio 8 d. krito ir Mazar - 
e - Sharif miestas, prieš Taliban kovo
jusio gen. Abdul Rašid Dostum būsti
nė ir paskutinis svarbus pasipriešinimo 
centras. Taliban pajėgos tęsia puolimą, 
vis artėdamos prie Tadžikistano pasie
nio.

Rugpjūčio 8 d. anglų ir airių poli
tikai apsidžiaugė, kai „Protestantų 
Lojalistų Savanorių Pajėgų“ organiza
cija pasižadėjo ateityje niekada nebe
vartoti smurto. Tai buvo paskutinė pu- 
sią|i.militarinė protestantų organizacija 
Šiaurės Airijoje, nepasirašiusi paliau
bų susitarimo.

Rugpjūčio 8. d. Jangtse upė pralaužė 
pylimus ir apsėmė dalį Džiudžiang 
miesto. Paskendo tūkstančiai žmonių. 
Kinijos valdžia įsakė išardyti visą eilę 
pylimų Jangtse aukštupyje, kad išsi
liejęs vanduo apsemtų kaimus, bet būtų 
apsaugotas svarbus Wuhan miestas. 
Visgi vanduo upėje vis dar kyla.

Australijoje, NSW Valstijoje, išsi
liejusi Macquarie, upė apsėmė dalį 
Bathurst miesto, nuo vandens nuken
tėjo apie 130 gyvenamų namų.

Pietvakarių Anglijoje, Kornvalyje, 
Tintagel pilyje, užtiktas plokščias ak
muo su šešto šimtmečio įrašu, kuriame 
archeologai įskaito senoviškai įrašytą 
Artūro vardą. Pagal legendą, karalius 
Artūras gimė Tintagel pilyje.

ųįj'ųiyųU'

Australijoje sensaciją sukėlė pasi
rodžiusi knyga apie KGB šnipų veiklą 
Australijoje Antrojo pasaulinio karo 
metu. Tai Desmond Ball ir David Hor
ner veikalas „Breaking the Codes: 
Australian KGB Network 1944 - 1950“. 
Knygos autorių teigimu, Sovietų Są
junga perdavinėjusi iš australų šnipų 
gautas karines paslaptis japonams, kad 
prailginti karą Azijoje ir Ramiojo 
vandenyno regione, o sovietai spėtų 
pasiruošti ir užpulti japonus.

Paruošė Vyt. Patašius

iš jo išsirutuliojo Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS). 
Dabar ji turi 58 skyrius, vienija apie 50 
000 narių.

Ši politinė organizacija dalyvauja vi
sų lygių valdžios rinkimuose, kelia sa
vo kandidatus ir per išrinktus atstovus 
įgyvendina savo programą. Svarbiau
sias sąjungos veiklos tikslas - Lietuvos 
nepriklausomybės, teisingumo, demo
kratinės santvarkos ir valstybingumo 
įtvirtinimas, istorinės tiesos apie 
pasipriešinimą okupacijai atkūrimas.

LPKTS pirmininkas Povilas Ja
kučionis konferencijos dalyvius infor
mavo apie kitąmet vyksiantį tarptauti
nį kongresą stalinizmo nusikaltimams 
įvertinti. V. Joneliūnas, Kaunas
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iž BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Vaikų "Disco" Sidnėjuje

Keramikos meistre

Sekmadienį, Lietuvių Klube Banks- 
towne, įvyko vaikų „JDisco“

Susirinko nemažas būrelis jaunimė
lio. Vos pravėrus salės duris, išgirdome 
muziką, pamatėme mirgančias šviesas, o 
šokėjų matėsi tik siluetai, paskendę rūke. 
Šie „dūmai“ be kvapo ir skonio jau
nuosius šokėjus nuteikė šventiškai ir 
mistiškai - galėjai šokti ir būti kilftais 
nematomu. Taip, keičiantis muzikos 
melodijoms, jie porą valandų šoko, lin
gavo ir krypavo. Skambėjo visų jaunųjų 
patys mėgiamiausi kūriniai.

Šokiams įpusėjus, visi - ir vaikai, ir 
tėvai - buvo pavaišinti karštomis dešre
lėmis su padažais, o mažieji dar ir sal- 
džiaisiais gėrimais.

Geriausi jaunieji šokėjai gavo „pri
zus“ (gal tiksliau dovanėles) - vaisinius 
saldainius. Tikriausiai įdomu, kas gi 
buvo tie geriausi šokėjai? Taigi, tą dieną 
kitokių šokėjų ir nebuvo. Visi trypė iš 
juosmens, ir saldainių prisikrauti pilnas 
kišenes teko taip pat'visiems. Vėliau ir

Baltiečiai verslininkai buriasi
Norėdami padėti savo tėvų kraštams 

prekiauti su Australija, padėti atskiroms 
firmoms ir asmenims surasti verslo įs
taigas, baltiečiai nutarė susiburti ir įkurti 
Sąjungą - Australian Baltic Chamber of 
Commerce. Steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1998 metų rugpjūčio 2 dieną Lie
tuvių Namuose Melbourne, Bendruo
menės kambaryje. Dalyvavo 27 asmenys, 
jų tarpe Viktorijos parlamentaras Hon. 
Gerald Ashman, Viktorijos Daugiakul- 
tūrinės Komisijos pirmininkas Stefan 
Romaniw ir Lietuvos Respublikos Gar
bės konsulas Andrius Žilinskas. Šis 
steigiamasis baltiečių verslininkų susi
rinkimas, po vienerius metus trukusių 
nenuilstamų diskusijų ir derybų, įvyko 
Lino Žalkausko iniciatyva. Jis yra tarp

tėvai buvo pakviesti šokti. „Disco“ ve
dėja ir: organizatorė Elenutė Erzikov 
paskelbė geriausio šokėjo konkursą. 
Pažymėjimus gavo 6 asmenys su prizu - 
tai buvo gėrimas iš baro pagal kiek
vieno pasirinkimą. Dvi valandos prabėgo 
labai greitai.

Muzikai nutilus, šio renginio orga
nizatoriai padėkojo muzikos „studijos“ 
vedėjams - Dariui Gečiauskui ir Kajui 
Kardui už parinktas skambias melodijas 
bei visiems atvykusiems. Po to pamažu 
visi skirstėsi į namus.

Tai dar vienas sėkmingas renginys, 
kurį suruošė Klubo Moterų Komitetas, 
kuriam vadovauja Elenutė Erzikov su 
savo pagalbininkėmis ir kurį remia Klu
bo Valdyba.

Esame dėkingi už tokius renginius, 
ypač skirtus jaunajai kartai, nes tai labai 
gera proga susipažinti ir praleisti laiką 
naujų draugų tarpe.Tikimės, kad tokių 
renginių bus ir daugiau, o dalyvių atvyks 
irgi skaitlingiau. Danutė Lee

tautinio biznio konsultantas, biznio rei
kalais neretai keliaujantis Azijos kraš
tuose, prieš dvejus metus įkūręs Lietu
vių Verslininkų Sąjungą Melbourne. Li
nas Žalkauskas lankėsi Lietuvoje 1997 
metais ir užmezgė prekybinius kontaktus 
su Lietuvos žemės ūkio ir pieno pramo
nės agentūromis bei firmomis.

Hon. Gerald Ashman pasveikino su
sirinkimą, palinkėdamas sėkmės preky
boje ir pažadėdamas visokeriopą Vikto
rijos valstijos valdžios pagalbų. Austra
lian Baltic Chamber of Commerce Ko
mitetą sudaro Linas Žalkauskas — pir
mininkas, ir Komiteto nariai - Kazys 
Bartaška (lietuvis), Juligs Kulnieks ir 
Davids Darzins (latviai), Arvi ir Dean 
Paulberg (estai). Jurgis Žalkauskas

Aurelija Mituzienė, Čikaga

Keramika - daug triūso ir kantrybės 
reikalaujantis menas. Priklausomai nuo 
spalvų kokybės, jų harmonijos, dirbi
nius tenka deginti aukštoje temperatū
roje po keletą kartų. O kiek nesėkmių 
būna...

Viena kūrybingiausių, išradingiausių ir 
produktyviausių išeivijos lietuvių kera
mikių - Eleonora Marčiulionienė gimė 
1912 m. balandžio 2 d. Tauragnuose, 
Utenos apskrityje. Baigusi Kauno "Aušros" 
mergaičių gimnaziją, 1931 metais Eleon
ora Lukšaitė įstojo į Kauno meno mokyk
lą studijuoti scenografijos.

1937 m. keramikė dalyvavo pasau
linėje dailės parodoje Paryžiuje, kur jos 
kūriniai buvo atžymėti Garbės diplomu. 
Kitais metais menininkė dalyvavo dai
lės parodoje Berlyne, o 1939 m. jos dar
bai iškeliavo į dailės parodą Niujorke.

Baigusi Kauno meno mokyklą, gabi 
menininkė išvyko pasitobulinti į Čeko
slovakiją.

1938 - 1944 metais E. Marčiulionienė 
dėstė keramiką pirmojoje Kauno ama
tų mokykloje. Tik keturiolika metų me
nininkei buvo lemta gyventi Lietuvoje.

Karo metais kartu su kitais meninin
kais Eleonora atsidūrė Vokietijoje. Jau 
1946 - aisiais jai buvo pasiūlyta sukom
plektuoti keramikos skyrių prie Frei- 
burgo besikuriančiame Dailės ir amatų 
institute, kuriame ji vėliau dėstė kera
miką iki 1949 metų. Negalėdami iš kar
to emigruoti į Ameriką, Marčiulioniai 
išvyko į Australiją. Čia Eleonoros gy
venimas nebuvo lengvas - reikėjo au
ginti vaikus, šeima neturėjo savo na
mo, nebuvo sąlygų dirbti. Nors visai 
greta namų buvo ištisiniai molio klodai 
- tik pasikask, ištirpdyk, perkošk ir lip
dyk - bet iki dirbtuvės reikėdavo va
žiuoti net traukiniu, o su trapiais dirbi
niais tai buvo neįmanoma.

Naujas kūrybinis etapas prasidėjo, 
persikėlus į Čikagą. Čia E. Marčiulio

Kas gi ta nacija
Štai perskaičiau mūsų spaudoje: Aus- ’ ' 

tralijoje įsisteigė Vienos Nacijos Par- 
tija.Atrodo, kad mūsų rašeiva jau ne
bepajėgė išversti nation į tautą! Rusai, 
kurių dabartinė kalba irgi gerokai už
teršta svetimais (daugiausiai angliškais) 
žodžiais, sako, kad pas juos daug tokių 
teršalų atsirado, kai techniškų bei kitų 
narplių knygų vertėjai nesugebėdavo 
rasti atitikmenų rusų kalboje ir tada 
svetimiems žodžiams prikabindavo 
rusišką galūnę. O koks gi mūsų pasitei
sinimas?

Kaip ten bebūtų, nacis lietuvių kalbo
je reiškia nacionalsocialistų partijos 
(dažniausiai Vokietijoje) narį, kitaip 
sakant, Hitlerio pasekėją. Nacija yra 
nacių susivienijimas - panašiai, kaip 
brolija reiškia amatininkų arba bažny
čių vadovaujamą susivienijimą. Bet 
lietuvių tauta juk nėra nacių tauta, tai 
kodėl save taip vadinti ir dar kitiems 
tokį netinkamą žodį primesti?

Mūsų istorikai dar turėtų plačiau 
patyrinėti, kaip ir kodėl paskutinės ru
sų okupacijos laikais (1944 - 90) nacija 
ir jos padariniai staiga atsirado lietuvių 
kalboje ir išstūmė tautą bei visus tau
tiškus žodžius? Ar tai nebuvo tyčia ban
dymas kalbos keliu slopinti tautinį 
susipratimą, užgniaužti lietuvių tautinę 
sąmonę ir tėvynės meilę?

Šis nacijos klausimas yra tik vienas iš 
šimtų klausimų, kurie kyla pavarčius 
Nereikalingų Svetimžodžių Rinkinį. 
Tai mūsų užterštos kalbos veidrodis,
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nienė nuolat stebino savo neišsenkan
čiomis idėjomis ir produktyvumu - kiek
vienai parodai pateikdavo nuo 50 iki 
šimto kūrinių. Lyg iš nesibaigiančios 
versmės liejosi vazos, žvakidės, lėkš
tės, paukščiai, gėlės, egzotiški augalai il
gy vūnai. Čia ir mitologinės būtybės, ir 
apskritaveidžiai žmogeliukai, ir liek
nos, grakščios moterys dvasingai pail
gais veidais bei išraiškingomis ranko

mis. Greta lietuviškų liaudies pasakų 
herojų ir papūstžandžių piemenukų 
netikėtai grakščiame rankos judesyje, 
drabužių klostėje ar figūros pozoje 
suskambėdavo rytietiški motyvai. Leng
vame skrydyje sustingusios šokėjos, an
gelai, su paukščiais ant rankų ryman
čios mergaitės, lietuviški vestuvių epi
zodai - kiekvienas darbas skiriasi ir sa
vo forma, ir turiniu, ir mintimi. Net irtos 
pačios temos figūros stebina savo įvai
rove ir spalvingumu. Trapios, sudvasin
tos madonos sudarytų atkirą galeriją. 
Kai kartą nelaimė ištiko sūnų, meninin
kė nusprendė padaryti ir išdovanoti 
dešimtį madonų. Rudoji Madona, Ža
lioji Madona, BaltojiMadona, Mėlyno
ji Madona, Miškų, Vasaros ir kitos Ma
donos skiriasi ir forma, ir veido išraiška, 
ir spalvomis. Dažnai jos būna apsuptos, 
paukščių, augalų, įpintos į sudėtingas 
kompozicijas.

kurį prieš porą mėnesių išleido Lietu
vos Studijų Sambūris Tasmanijos Uni
versitete. Skaitant šią knygutę net plau
kai ant galvos šiaušiasi. Rinkinyje yra 
1200 nereikalingų barbarizmų, surinktų 
iš dabartinės lietuvių kalbos, daugiau
siai iš lietuviškos spaudos. Nors kiek
vienas iš šitų svetimžodžių turi bent 
vieną grynai lietuvišką pakaitalą, ne
maža lietuvių dalis vis tiek užsispyrę 
vartoja svetimus skolinius. (Kartais juos 
klaidingai vadina "tarptautiniais žo
džiais".) Kai kuriems skoliniams Rin
kinyje randame ne po vieną, bet po tris, 
keturis ar net šešis tikrai lietuviškus pa
kaitalus.

Ši knygutė ribojasi tik nereikalingais 
svetimžodžiais, tai yra, tokiais, be ku
rių kiekvienas lietuvis gali lengvai iš
siversti. Autorius Algis Taškūnas jau 
pratarmėje pabrėžia, kad Rinkinys tyčia 
neapima kitų "įpilietintų" tarptautinių 
žodžių (tokių kaip: telefonas, radijas, 
centas...), be kurių kasdieninėje kal
boje sunku apsieiti,

Šiandien visi, kas kalba lietuviškai, 
turėtų susirūpinti mūsų kalbos tarša. 
Pirmas žingsnis: perskaityti Nereika
lingų Svetimžodžių Rinkinį ir tada 
nusiųsti jį savo giminėms arba pažįsta
miems į Lietuvą. Knygutė gaunama pas 

' leidėjus: LSS, Post Office Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7006 (Australia). Kaina 
$7 (su persiuntimu).

Tomas Tamulevičius
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KGB ir išeivija
Red. Istorikas Arvydas Anusauskas yra vienas iš darbingiausių netolimos 

praeities tyrinėtojų. Tarp jau išspausdintų jo knygų yra "Lietuvos slaptosios 
tarnybos 1918 - 1940" (1993), "Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940 - 
1958" (1996), o šių metų gale turi pasirodyti jo veikalas apie NKVD, KGB ir t.t. 
veiklą Lietuvoje ir tarp išeivijos. Susipažinimui spausdiname ištrauką iš ruo
šiamos knygos teksto.

VLIK-as sovietinio saugumo akimis
Kiekvienam buvusiam VLIK-o Tary

bos ir Valdybos nariui būtina suvokti, 
kad jo veikla visuomet buvo sekama, kad 
buvo išnaudojama kiekviena galimybė 
sukompromituoti - ir kaip asmenį, ii' kaip 
Lietuvos išlaisvinimo proceso dalyvį.

Visai KGB sukurtai sistemai buvo bū
dinga savo politinius priešininkus suvokti 
primityviai, pagal komunistinės ideolo
gijos schemas. Antra vertus, kiekvienas 
sovietinei valdžiai priešiškų jėgų orga
nizacinis krustelėjimas, kiekvienas kovo
tojų už Lietuvos išlaisvinimą susitelki
mas, kiekvienas jų veiksmas nedelsiant 
buvo įvertinamas. Kelias dešimtis metų 
buvo sekamas Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (toliau - VLIK-as). 
Dvidešimt viename bylos tome sukaupta 
visa sekimo medžiaga. Pagrindinis VLIK- 
o tikslas buvo suvoktas labai tiksliai - 
„Lietuvos suverenios valstybės atsta
tymas“. Nors karo metais VLIK-as ir jį 
sudarančių organizacijų nariai aktyviai 
dalyvavo antinacinėje kovoje, bet KGB 
vis tiek laikėsi savo schemos: „Dauguma 
VLIK-o funkcionierių aktyviai bendra
darbiavo su vokiečiais ir rėmė juos, ku
riant ginkluotus nacionalistinius jungi
nius kovai su puolančia sovietine ka
riuomene

VLIK-o pateikimą kaip vokiečių ben
drininkų - kolaborantų, o vėliau - kaip 
amerikiečių žvalgybos agentų, KGB ma
nė esant pakankamu VLIK-o kompro
mitavimu.

1964 m. VLIK-as suvienijo savyje pen

Negyvos gėlės (3)
Viktoras Baltutis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
- Kodėl gailiesi? Man atrodo, kad pa

čiam patinka visuomeninė veikla. Aš ne
galiu jon jungtis. Mėgstu knygas ir galiu 
valandas jų draugystėje praleisti. Šiais 
metais baigsiu architektūros studijas ir 
gausiu diplomą.

- Turėtumei džiaugtis ir didžiuotis 
pasiekęs tokį išsimokslinimą!

- Taip. Turėčiau! Atsimeni mano pa
sakojimą apie Bernardą Karalių, kuris 
apsivedė Ivy Heys? Mano šeimininkė 
yra Ivy Heys! Ji pati man pasisakė.

- Gal sužinojo, kad skaitei jos vyro 
dienoraštį? Nebuvo jokio reikalo slėpti 
savo praeitį. Be to, viskas baigėsi laimin
gai. Tėvai užpykę išvyko į Angliją, o 
juodu susituokė.

- Ji man pasakojo apie savo vyro mir
tį. Ji buvo staigi ir netikėta. Mirė sulau
kęs keturiasdešimt ketvertų metų. Žu
vo Antrojo pasaulinio karo metu Euro
poje. Karui prasidėjus, įstojo į Australi
jos karališkąją aviaciją. Baigęs trumpus 
aviatoriaus kursus, skraidė anglų bom
bonešiais. 1944 metais virš Vokietijos bu
vo pašautas, laimingai iššoko iš degan
čio bombonešio ir parašiutu nusileido ne
toli Meerbeck miestelio, Hannoverio 
apskrityje. Bet..., subėgę vokiečiai ūki
ninkai nusileidusius lakūnus subadė ša
kėmis. Jų kapus atrado po karo. Visi 
Meerbecko miestelio gyventojai po karo 
buvo anglų okupacinės kariuomenės va- 
dov ės iškeldinti. Kiek aš prisimenu, 
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kiolikos politinių organizacijų atstovus. 
Jas KGB vertino, kaip „ neturinčias lietu
vių emigracijoje jokios realiosjėgos bet 
jų veiklai kaip ir anksčiau skyrė didelį 
dėmesį. Pirmiausia dėmesio „objektais“ 
tapdavo veikliai pasireiškiančios insti
tucijos bei jų vadovai: VLIK-o Valdyba 
(nuo 1979 m. buvusi Vašingtone), Tautos 
Fondas (Niujorke) ir kt. KGB dėmesį 
ypač paskatino suaktyvėjęs okupuotos 
Lietuvos klausimo kėlimas Ronald Rea
gan administracijos valdymo metu. Do
mino kontaktų su JAV kongresmenais 
užmezgimas, ryšiai su Europos saugumo 
konferencijos Madride dalyviais, oku
puotų Baltijos valstybių klausimo kėli
mas Europos Parlamente. Pastarajame 
1983 m. priėmus rezoliuciją, siūlančią 
Baltijos šalių klausimą svarstyti JT de
kolonizacijos komisijoje, VLIK-o pir
mininkui dr. K. Bobeliui 1982 m. Aus
tralijoje išgavus aukštų valstybės parei
gūnų patvirtinimą dėl Lietuvos okupaci
jos nepripažinimo, tarptautinėje arenoje 
vėl nuskambėjo Lietuvos vardas. Iš savo 
pusės KGB darė viską, kad taip neatsitiktų.

Visi aktyvūs VLIK-o nariai buvo seka
mi ne vienerius metus. 1979 m. kovomėn. 
VLIK-o Valdybos pirmininku išrinkus 
bu vusį( 1970- 1978m.) Amerikos Lietuvių 
Tarybos (toliau - ALT) pirmininką Kazį 
Bobelį, jam jau buvo sudaryta sekimo 
byla „Povstanec“ („Sukilėlis“). Kitiems 
aktyviems VLIK-o veikėjams taip pat 
buvo sudarytos atskiros bylos: buvusiam 
valdybos pirmininkui Kęstučiui Valiū
nui - byla „Plunksna“, vicepirmininkui

Meerbecke apsigyveno pabėgėliai, dau
gumoje lietuviai.

Kai Ivy parašė tėvams apie savo vy
ro žuvimą, prašydama jo palaikus per
kelti į Anglijoje esančias Heys giminės 
kapines, tėvai neatsiliepė ir nepriėmė 
Bernardo į savo giminės amžino poilsio 
vietą. Jis taip ir liko ilsėtis Vokietijoje. 
Ivy, tėvui sunkiai sergant ir prašant at
vykti jo aplankyti, atsisakė, nors jai bu
vo atsiųstas kelionės lėktuvu bilietas, - 
baigė pasakoti Norbertas.

- Liūdna ir keista istorija. Esu buvęs 
Meerbecko lietuvių stovykloje.

- Aš jau turiu keliauti. Šiandien labai 
ilgai užsibuvome.

Norbertas norėjo dar ką sakyti. Stabte
lėjo, atsisveikino ir, žvilgterėjęs man į 
akis, nuėjo.

- Susitiksime sekantį šeštadienį, - 
priminiau jam.

Sekantį šeštadienį laukiau jo kavinėje 
prie to paties staliuko. Išsėdėjęs virš 
valandos, pakilau. Nusprendžiau, kad 
Norbertas šiandien į mūsų šeštadieninį 
susitikimą neatvyks. Grįžęs į namus, pa
skambinau. Atsiliepė Ivy. Pasakė, kad 
Norbertas šiandien anksti rytą išvyko 
kažkokiais svarbiais reikalais. Kada grįš, 
ji nežinanti.

Po dviejų dienų Norbertas paskam
bino. Baisas nuvargęs ir prislėgtas.

- Turbūt sirgai? - paklausiau.
- Ne, - atsakė Norbertas. - Norėčiau 

susitikti rytoj vakare. Ar tau patogu?
Jo balse skambėjo jausminga ir ne

kantri gaida.

Liūtui Griniui - byla „Prezident“, buvu
siai valdybos sekretorei Vaivai Vėbraitei - 
Gust - byla „Nadežda“ („Viltis“), vice
pirmininkui Jokūbui Stukui - byla „Vjun“ 
(„Vikruolis“). Lietuvių jaunimo sąjun
gos nariui Viktorui Nakui užvesta byla 
„Koordinator“.

Nors KGB save guodė tuo, jog VLIK-ą 
sudarančių organizacijų narių skaičius 
objektyviai mažėja dėl jų amžiaus ir 
„krinta VLIK-o prestižas tarp eilinių 
emigrantų“, bet visa tai prieš KGB atsi
suko ir kitu galu. Dėl VLIK-o vadovų 
nuostatos nebendradarbiauti ir nepalai
kyti jokių ryšių su sovietinės Lietuvos 
atstovais ir didelio VLIK-o narių amžiaus 
vidurkio, įsiskverbti į šią organizaciją 
KGB nebegalėjo. Vis dėlto KGB 1 sky
riaus 1 poskyrio darbuotojai, kurie sekė 
lietuviškas organizacijas, numatė du 
VLIK-o „apdorojimo“ būdus. Pirmasis, 
tai VLIK-o, kaip „ vadovaujančios nacio
nalistinės organizacijos“ ardymas ir jo 
vadovų bei aktyvesnių veikėjų kom
promitavimas. Antrasis būdas - skver
bimasis į VLIK-ą ir jo centrinius orga
nus (Tarybą, Valdybą,Tautos Fondą, In
formacinę Tarnybą ir įvairias komisijas), 
siekiant laiku gauti duomenis apie jų 
antisovietinės veiklos pagrindines kryp
tis, išaiškinti „ardomąsias ideologines 
akcijas“, o taip pat „panaudoti jį kaip 
tarpinį objektą, siekiant per aktyvius 
veikėjus ir dalyvius įsiskverbti į priešo 
specialiąsias tarnybas, JAV valstybines 
įstaigas ir kitus organus, kurie gali do
minti sovietinę žvalgybų“.

Skverbtis į VLIK-ą buvo beveik ne
įmanoma. Tai pripažino ir pats KGB. To
dėl vykdydamas savo užduotis, kaupė 
žinias apie VLIK-ą per oficialius šalti
nius, pirmiausia iš lietuviškos spaudos. 
Aiškinantis VLIK-o aktyviuosius daly
vius, tikėtasi pasitelkti draugijos „Tė
viškė“ kvietimais atvykstančiūš'„pažan- 
giuosius lietuvius“, užsienyje esančius

- Gerai, Norbertai, galime susitikti. - 
Nors buvau pažadėjęs tą vakarą aplan
kyti vieną pažįstamą, bet paskambinau 
jam ir atsiprašiau.

Po darbo skubėjau į kavinę. Norbertą 
jau radau sėdintį įprastoje vietoje. Jis 
gurkšnojo juodą kavą. Man atėjus, kils
telėjo galvą, bet nieko nepasakė.

- Atsiprašau, truputį vėluoju!
- Nieko. Aš ką tik atvykau. Šiandien 

labai keista diena. Tikrumoje turėčiau 
džiaugtis. Mano projektą priėmė. Ne
sitikėjau!

- Baigiamųjų egzaminų?
- Dar ne. Mane pasikvietęs profesorius 

pagyrė fasado linijas ir konstrukcijos pa
prastumą. Atrodo, kad užskaitys, nors to 
nepasakė. Dar liko diplominis projektas, 
kurį tikiuosi įveikti.

Norbertas nutilo ir sriūbčiojo kavą. 
Jaučiau, kad ne projektas jam rūpi, kaž
kas kitas slegia, ir jis nori juo atsikraty
ti ar pasikalbėti. Laukti ilgai neteko.

- Tu manęs niekuomet neklausi apie 
universitetą ir gyvenimą jame? Turbūt 
tau neįdomu.

- Labai įdomu, bet...,'- neradau žodžio.
- Prisipažinsiu. Galvojau apie tai. Pra

eitais metais atsinešiau universiteto kur
sų brošiūras. Peržiūrėjau ir padėjau. Ma
nau, kad mano anglų kalba nėra pakan
kamai gera, kad galėčiau pradėti studijas.

- Universiteto gyvenimas labiau jud
rus ir įdomus, - lyg negirdėjęs mano at
sakymo kalbėjo Norbertas, - o anglų kal
bą išmoksi bestudijuodamas. Universi
tete visai kitas pasaulis. Kartais net ste
biuosi idėjomis, kurias diskutuoja stu
dentai. Aš retai kada jungiuosi į studen- 

agentus, Jungtinėse Valstijose apsilan
kiusius agentus ir patikimus asmenis, o 
taip pat atrinkus apklausai kai kuriuos 
ten apsilankiusius sovietinius piliečius. 
Išnagrinėjus visą gautą informaciją, ti
kėtasi išaiškinti tiesioginį ar netiesioginį 
sąlytį su VLIK-u turinčius jaunus ir pers
pektyvius lietuvių išeivijos atstovus, ku
riuos numatyta verbuoti. Pačioje Lietu
voje iš naujo peržiūrint KGB kartotekas, 
ieškota veikiančių ir archyvinių agentų 
bei užverbuoti tinkamų kandidatų, ku
rie būtų naujos VLIK-o valdybos gimi
naičiai ar kokiais nors kitais ryšiais su
siję ašmenys. Buvusiam VLIK-o nariui 
B. Bieliukui tikėtasi pakišti agentą „Bro
nių“. Pastarasis turėjo paskatinti B. Bie- 
liuką apsilankyti Lietuvoje, o taip pat 
išklausinėti apie padėtį VLIK-e.

Su agento „Lazeris“ pagalba tikėtasi 
VLIK-o vicepirmininkui L. Griniui įpirš
ti bendravimą su KGB užverbuotais 
asmenimis, kurie periodiškai važinėja į 
JAV. Tai buvo tik planai, kurie dažnai ir 
likdavo neįvykdyti. Bet jie liudijo, kaip 
kryptingai ir nuosekliai buvo siekiama 
skverbtis į VLIK-ą. Jei ne tiesiai į Lietu
vos laisvinimo akcijose dalyvaujančias 
organizacijas, tai į jų aplinką. Jei ir tai 
nepavykdavo, tuomet VLIK-o ir jo ak
tyviųjų veikėjų kompromitavimui buvo 
panaudojama sovietinės Lietuvos spau
da, „Tėviškės“ draugija, radijo programa 
užsieniui ir kitos informacinės galimy
bės. Pagaliau turimomis galimybėmis 
sustiprinus ir pagilinus VLIK-o ir kitų 
lietuvių organizacijų prieštaravimus bei 
nesutarimus, turėjo būti pasiektas galu
tinis KGB tikslas - informaciniu purvu 
išteplioti Lietuvos laisvinimo dalyvius ir 
suskaldyti įtakingą lietuvių organizaci
ją. Be KGB vyr. Itn. A. Grebliausko šias 
kompromitavimo ir verbavimo akcijas 
turėjo vykdyti B. Šaučiūnas, V. Kontri
mas, R. Skačkauskas, A. Kalašnikovas.

(Tęsinys sekančiame "M.P.” nr.)

tiškas „išdaigas“. Neturiu laiko. Vakarais 
dirbu ir beveik niekur nedalyvauju. Pie
tus man įdeda šeimininkė, kuri manimi 
labai rūpinasi. Kartais net nepatogu. Jos 
vienintelis sūnus tragiškai žuvo. Ji ne
sako kur ir kaip, bet aš girdėjau iš stu
dentų universitete. Jie žaidė.rusišką ru
letę. Jis jų pradėjo. Pirmasis gaiduko 
paspaudimas buvo lemtingas. Gal mane 
nori įsūnyti?

-.Kpdėl ne? Gyventum patogiai ir uni
versitetą baigtum anksčiau. Nereikėtų 
naktimis su pieno buteliais lakstyti. O bai
gęs studijas atsilygintum.

- Nenoriu niekam būti skolingas. Šiaip 
taip gyvenu, o už pusmečio baigsiu stu
dijas ir gausiu diplomą. Jau net ir darbą 
esu numatęs.

Valandėlėj sėdėjome tylėdami. Mačiau 
Norberto veide besikeičiančią išraišką ir 
laukiau, kada jis vėl prabils.

- Bet palikime tai. Universitete susi
pažinau su studente. Susipažinau pie
taudamas. Ji, kaip ir aš, pietus valgė vie
na. Kad kas nors prie staliuko neatsisėstų, 
visuomet apsikraunu knygomis ir pie
taudamas skaitau. Panašiai elgiasi ir ji. 
Dažnai atsisėda prie staliuko netoli ma
nęs. Kartą mūsų žvilgsniai susitiko. Link
telėjau galvą. Ji tik šyptelėjo ir, susiė
musi knygas, išskubėjo. Kitą dieną jau 
drąsiau pažvelgiau į ją. Ji irgi nevengė 
mano žvilgsnio. Pietus baigiau anksčiau 
ir praeidamas stabtelėjau prie jos staliuko:

- Jūs ne kasdien pietaujate?
- Ne, - pakėlus žalsvas, gražias akis at

sakė. - Trečiadieniais mano laisva diena.
(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Lietuviai pasaulyje
Apie Lietuvius Lenkijoje
Pokaryje lietuviai atsidūrė Lenkijoje ne 

dėl didesnio duonos kąsnio, o dėl politi
nių priežasčių. Jie bėgo iš Lietuvos nuo 
sovietinio teroro, pasinaudodami repat
riacija 1945 -1946 m. ir 1956 - 1959 m.

Frontui praėjus per Lietuvą ir prasidė
jus sovietiniam terorui, nemažai jaunų 
vyrų bėgo į Lenkiją. Pirmąja repatriacija 
galėjo pasinaudoti visi Lenkijos piliečiai 
iki 1939 m. ir lenkų tautybės žmonės, 
nepaisant jų kitos pilietybės. Ta repatria
cija pasinaudojo nemažai Vilniaus krašto 
lietuvių, taip pat Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Suvalkijos lietuvių. Antrąja repatriacija 
pasinaudojo lietuviai tremtyse ir iš lage
rių. Tai buvo dažniausiai lietuviai iš miš
rių su lenkais šeimų, kai kurie dirbtinai 
sudarydavo su lenkais vedybas. Patekę į 
Lenkiją, išsiskirdavo ir savaip kurdavosi. 
Visos priemonės buvo pateisinamos, pa
tyrus sovietinės tikrovės siaubą.Tuo lai
kotarpiu Lenkija buvo laikoma prieangiu 
į laisvąjį pasaulį. ųgii

Lietuvių išeivijos Lenkijoje gyvenime 
pažymėtini du laikotarpiai: slapstymasis 
- 1945 - 1955 m. ir visuomeninės bei 
kultūrinės veiklos (nuo 1956 m.).

Pirmaisiais pokario metais veikusi 
Lenkijoje speciali sovietų NKVD tarny
ba ieškojo lietuvių, tikrino, pasitrauku
sius ar vėliau pabėgusius iš Lietuvos su
imdavo ir išsiveždavo. Nukentėjo daug 
žmonių. Vis dar sužinome ir prirašome 
prie nukentėjusių ne vieną asmenį, ne vie
ną lietuvišką šeimą. Kad ir pasislėpę, iš
kreipę pavardes, vardus, gimimo metus, 
kalbėję lenkiškai, vis dėlto negalėjo at
sisakyti lietuviškumo. Susitelkę pasi
džiaugdavo, padainuodavo lietuviškai, 
pradedant daina „Leiskit į tėvynę...“ Gar
sas per išdavikus pasiekdavo sovietų 
specialiąsias tarnybas. Daugėjo skaičius 
suimtųjų ir išgabentų į Sibirą. Prisidėjo 
prie to Vilniaus krašto lenkai, supratę lie
tuvių kalbą, žinoję lietuviškas dainas. 
Kartu reikia pasakyti, kad šalia priešiškų 
lietuviams buvo ir geros valios lenkų. 
Įspėdavo apie pavojus, padėdavo pasi
traukti į kitą gyvenamą vietą, aprūpin
davo saugesniais dokumentais.

Antras laikotarpis buvo laimingesnis - 
gaivus, kaip pavasaris po žiemos įšalo. 
Atolydis, prasidėjęs tautinėms mažu
moms Lenkijoje 1954 m., skatino telktis į 
sambūrius įvairiais pavadinimais, dažnai 
Lietuvos Lenkijos draugystės pavadini
mu. Įsteigus Lietuvių visuomeninės kul
tūros draugiją 1957 m. kovo mėnesį, per 
susiorganizavusios draugijos skyrius Sei
nų - Punsko krašte ir kitur Lenkijoje, 
prasiveržė vešli lietuviška veikla.

Punsko - Seinų srityje gyvenantieji 
lietuviai, daugumoje yra pasiturintys 
ūkininkai: turi gražias sodybas, žemės 
nebuvo dalijamos ir nebuvo kolchozų. 
Tačiau jiems buvo aktualus savos inte
ligentijos ugdymas bei savos kultūros 
išlaikymas. Punskiečiai savo jaunimą 
siųsdavo į aukštesnes mokyklas, į Len
kijos universitetus. Ilgainiui jie galėjo 
išnykti svetimoje atmosferoje, o tėvai ir 
vyresnieji buvo ir yra susirūpinę lietuvy
bės išlikimu, troško, kad jaunimas vėl 
sugrįžtų į savo gimtines.

Sovietiniais metais Lietuvoje buvo ren
giami lituanistiniai kursai užsienio lie

tuviams, o taip pat sudaryta galimybė 
siekti aukštojo mokslo. Sovietmečiu 
nedaug Punsko gimnazijos absolventų 
pasirinkdavo studijas Lietuvoje, vos keli 
susipratę patriotai grįžo į Lenkiją ir bu
vo lietuvybės švietėjai.

Tik po 1992 m., kai taip Lietuvos ir 
Lenkijos švietimo ir mokslo ministerijų 
buvo sudaryta bendradarbiavimo prog
rama, padidėjo Lenkijos jaunimo skai
čius, kurie vyko studijoms į Lietuvos 
universitetus ir aukštesnes mokyklas.

Punsko lietuviška gimnazija buvo ati
daryta 1956 m., pavadinta „Sniečkaus“ 
vardu. Paskelbus Lietuvos nepriklau
somybę, tos gimnazijos vardas buvo pa
keistas į "Kovo 11 - sios dienos". Pirmo
sios lietuviškos gimnazijos laidos du 
absolventai - Sigitas Paransevičius ir Ge
diminas Dzemionas -1972m. pradėjo stu
dijas Vilniaus universitete. Baigę studi
jas sugrįžo į Punską. Sigitas Paranse
vičius, kaip diplomuotas istorikas, tapo 
tos gimnazijos direktoriumi, lektoriumi 
ir yra vienas veikliausių Punsko krašto 
lietuvių darbuotojų, veikėjų švietėjų. 
Daug metų jis yra Lenkijos krašto LB 
valdybos pirmininku, dabar jau pensinin
kas ir visas savo jėgas skiria lietuviškai 
veiklai. Dabar "Kovo 11-sios" dienos 
gimnazijos direktorė yra Marija Čeme- 
lienė.

Nuo 1965 m. iki 1995 m. Lietuvos 
universitetuose ar aukštosiose mokyk
lose studijas baigė 106 Lenkijos lietuvių 
jaunuoliai. Daugiausiai studijoms jie 
pasirinko Vilniaus universitetą, net 55 
studentai, Kauno Vytauto Didžiojo - 13, 
o kitas aukštesniąsias mokyklas - po 
mažiau. Pagal specialybes: lietuvių fi
lologiją - 16 studentų, mediciną - 11, 
istoriją - 9, biologiją -9, pradinį moky
mą - 8, o kitas specialybes - po mažiau. 
Studijos Lietuvoje padėjo Punsko kraš
to lietuviškoms mokykloms, ypač lietu
vių kalbos mokymui. Be to, nemažai 
studentų rinkosi ir kitokius mokslus, kaip 
muziką, režisūrą, choreografiją, o tai tu
ri įtakos į Punsko krašto kultūrinį gyve
nimą. Pvz., A. Uzdilaitė, studijavusi cho
reografiją, paruošė jau kelis renginius. Ji 
dirba Punsko Lietuvių kultūros namuose.

Antanas Suraučius (Lenkija)
Marija Remienė (JAV)

Lietuvos nepriklausomybei pažymėti ir 
dėl jos kovojusiems partizanams pa
gerbti Punsko apylinkėse pastatytas 
paminklas

• -

Pasakoja Krasnojarsko lietuvių kul
tūros bendrijos "Lituanica " pirmininkas 
Antanas Kasiulis.

Sibiro lietuvių ir trėmimų istoriją 
daugiau ar mažiau jau žinome.

Manau, kad apie lietuvių tremtį dar 
nėra parašyta per daug. Kalbant apie 
dabartį, tikslesnį lietuvių skaičių pasa
kyti labai sunku. Pagal 1989 metų 
surašymą Sibire dar gyveno apie 40 000 
lietuvių. Po to dalis dar persikėlė į 
Lietuvą. Pačių tremtinių dabar pasiliko 
jau visai mažai. Tačiau užaugo jau an
tra ir trečia lietuvių karta. Gal jie jau ne 
visai lietuviai, iš mišrių šeimų, tačiau 
ten, kur aktyviai veikia draugijos, vis 
atsiranda naujų narių, kurie domisi 
Lietuva, nori daugiau sužinoti apie ją, 
išmokti kalbą. Lietuvių draugijų Sibi
re, kurios įeina į Sibiro lietuvių sąjun
gą, pagrindinis tikslas yra išlaikyti 
lietuvybę, įtraukti į veiklą jaunimą.

Pernai sukūrėme mūsų bendrijos cho
rą, ir štai šiemet Krasnojarsko krašto 
administracija apmokėjo penkiolikai 
choro dalyvių keliones į Pasaulio lie
tuvių dainų šventę. Kaip bus ateityje - 
nežinia, nes dabar turime naują gu
bernatorių - generolą Aleksandrą Lebe
dį. Lietuva irgi remia. Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų de
partamentas 1998 metams skyrė 44 000 
litų mūsų draugijos programoms: 
sekmadieninei mokyklai išlaikyti, 
kelionių išlaidoms iš dalies padengti, 
rugpjūčio mėnesio renginiams.Tik gai
la, kad į vaikų stovyklą šiemet de
partamentas priima dvigubai mažiau 
vaikų negu pernai - tik tris, nors vai
kams atvykti į senelių žemę yra didžiau
sia metų šventė.

Pasaulio lietuvių olimpiada ir Dainų 
šventė pritrauks jaunimo. Gaila, kad 
tokios šventės vyksta tik kartą per 
ketverius metus. Turi veikti ir Sibiro 
lietuvių sąjunga. PLB atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis prašė padėti

...ir Maskvoje
Pasakoja Maskvos lietuvių kultūros 

bendrijos pirmininkė Kristina Mont- 
ziakova.

Pagal 1989 metų surašymą Maskvos 
apskrityje gyveno iki 7000 mūsų 
tautiečių. Dabar dalis jau yra išvažia
vę, tiesa, kažkiek ir atvyko. Tačiau 
apskritai šis skaičius turėtų būti kaž
kiek sumažėjęs, nes iš Rusijos lietuvių 
daugiau išvažiuoja, negu atvažiuoja. 
Nesigilindama į senesnę istoriją, 
pasakysiu, jog dabar Maskvoje gy
venantys lietuviai čia yra atvykę po 
Antrojo pasaulinio karo, kai buvo 
specialiai vykdoma tautų asimiliacijos 
politika, skatinamas persikėlimas, 
duodami paskyrimai dirbti toli nuo na
mų. Maskvoje buvo stengiamasi telkti 
aukščiausio išsilavinimo ir intelekto 
specialistus, kad jie dirbtų Sąjungos 
naudai. Daug jų pasiliko ir subyrėjus 
Sovietų Sąjungai. Dabar jau turime po 
karo atvykusių tautiečių augančią tre
čią kartą...

Dar sovietiniais metais Maskvoje 
susikūrė Maskvos lietuvių studentų 
organizacija "Atžalynas". Jos nariai 
būrėsi prie Lietuvos atstovybės, vėliau 
ambasados, diskutuodavo, surengdavo 
vieną kitą renginį. Tai vyko apie 1985 
metus ir vėliau. Jie įsteigė ir sek
madieninę lietuvių mokyklą, patys joje 
dirbo. Lietuvių draugija juridiškai 
įsisteigė 1991 m. spalio 3 dieną. Pradžio

įkurti Irkutsko lietuvių draugiją, davė 
tenykščių lietuvių adresų. Bandysiu tai 
padaryti. Vis tiek, kokia bebūtų per
spektyva, nereikia užmiršti ir palikti nė 
vieno lietuvio, įtraukti juos į Bendrą 
veiklą, dirbti su jais. Jei nedirbsi, nieko 
ir nebus.

Mano šeima buvo ištremta iš Lazdijų 
rajono Jovaišų kaimo 1948 metų gegu
žės 22 d. Iš pradžių buvome apgyven
dinti Chakasijoje, kur tėvai kirto mišką.

Antanas Kasiulis.

Vietos buvo labai gražios, bet gyvenimo 
sąlygos pasibaisėtinos. Tačiau mums 
pavyko - visi išgyvenome, Dievas davė, 
jog nė vienas iš mūsų, vaikų, nenumirė, 
priešingai, dar viena sesuo gimė ten. Iš 
viso mūsų yra aštuoni vaikai. Tėvai grį
žo Lietuvon 1965 metais, dabar Kras
nojarske likome trys - aš ir dvi seserys, o 
penki vaikai gyvena čia, Lietuvoje. 
Mama jau mirusi, tėvas dar gyvas ir 
gyvena pas dukrą Alytuje. Šiuo metu 
einu „Krasnojarskgiproselchozmaš“ 
instituto direktoriaus pareigas. Turiu 
dukrą, kuri mokosi Lietuvių namuose 
Vilniuje, sūnus gyvena su mumis ir 
mokosi Krasnojarske, nors ir jis laukia 
tos dienos, kada pradės mokytis Lietu
vių namuose. Aš pats irgi svajoju 
persikelti į Lietuvą. Gal jau kitais me
tais šią svajonę įgyvendinti man pavyks, 
nors ir nebus lengva palikti savo 
tautiečius, kurių labui dar tikrai esu 
padaręs ne viską.

je turėjo nedaug narių, bet Lietuvoje 
dinamiškai ir dramatiškai besiplėtojant 
įvykiams, žmonių susidomėjimas augo.

Lietuva Rusijoje labai domimasi, to
dėl uždaviniai mums iškyla nemaži. Su 
mumis noriai bendrauja ir Maskvos 
vyriausybinės įstaigos, ir kitų tautinių 
mažumų atstovai. Todėl rengiame 
įvairius minėjimus, šventes, koncertus, 
susitikimus. Vien per praėjusius metus 
surengėme Vasario 16 - sios ir Kovo 11 
- sios minėjimus, Užgavėnių, Velykų 
šventes, Antanines, Jonines, Kaziuko 
mugę. Bendrijos ansamblis „Banga“ 
vykusiame Maskvos 850 - mečiui 
pažymėti vokalinių instrumentinių 
ansamblių konkurse tapo laureatu, 
pianistų konkurso laureatu - Jurgis 
Žclkauskas.

Lietuvos parama labai jaučiama. 
Buvome aprūpinti tautiniais rūbais, 
nuolat gauname lietuvišką spaudą, mūsų 
vaikai ir tremtiniai važiuoja į stovyklas 
Lietuvoje. Be pagalbos iš Lietuvos 
nebūtume galėję surengti Maskvos 
lietuvių kultūros dienų Lietuvoje. Šie
met mums vėl skirta 16 000 litų, už 
kuriuos įsigysime vaizdo techniką, ku
ri mums labai reikalinga teikiant 
informaciją apie Lietuvą, dalyvausime 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, Dai
nų šventėje.

Gerai, kad Lietuva jau išsprendė prieš 
keletą metų mums rūpėjusias piliety
bės, sienos pervažiavimo problemas.
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (9)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Anykščiuose gyveno ir savo sodyboje 

buvo palaidotas rašytojas Antanas Vie
nuolis - Žukauskas. Vietos, susijusios su 
žymių rašytojų gyvenimu, gražios, kal
votos, pušynais apaugusios Šventosios 
pakrantės, vaizdingas Anykščių slėnis, 
Anykščių šilelio, Vorutos piliakalnis, pa
davimais apipinti upeliai - Marčiupys ir 
Priestupys, akmuo Puntukas... Graži ir

Romos katalikų bažnyčia, kurios pra
džia siekia XV a. antrą pusę, keliskart 
degusi ir vėl atstatyta. Mieste daug pa
minklų žymiesiems anykštėnams: Ant. 
Vienuoliui, vysk. A. Baranauskui irkt.

Papietavę vienoje miesto valgykloje, 
leidomės toliau į Kauną - šiandieninės 
kelionės tikslą.

Birželio 26-oji. Jau pora dienų kaip esa

Sportinėse aukštybėse Lietuvoje
Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.) 
Olimpiada - Žaidynės bus

Dar prieš Tautinę olimpiadą ir Sporto 
žaidynes gana plačiai buvo svarstoma, ar 
iš viso bus rengiamos sekančios Sporto 
žaidynės, ir ar jas reikėtų rengti Lietu
voje ar užsienyje? Tokių kalbų buvo 
daug, o skirtingų nuomonių dar daugiau. 
Prasidėjus Olimpiadai ir vėliau Žaidy
nėms, darbas vyko labai gerai, entuziaz
mas buvo didelis tiek vietos lietuvių, tiek 
ir užsienio svečių tarpe. Atidarymo iškil
mėse Seimo pirmininkas ir Prezidentas 
savo kalbose išreiškė didelį džiaugsmą ir 
pasitenkinimą, kad šios sportinės žai
dynės sujungė visus lietuvius, padarė 
juos vieningais ir optimistais, žvelgian
čiais į gyvenimą su pakeltomis galvomis. 
Miestai, kuriuose vyko atskiros varžy
bos, buvo pasipuošę specialiais plakatais 
ir gatvėse iškeltomis sveikinimo juosto
mis. Tuose miestuose sportininkai, ypa
tingai svečiai iš užsienio, buvo gražiai 
pagerbti ir broliškai mylimi. Tai buvo 
gražus įrodymas, kad sportas jungia viso 
pasaulio lietuvius, suartina mūsų jaunimą.

Baigiantis Sporto šventei, buvo sureng
tas „Pasaulio lietuvių sporto forumas“. 
Jame dalyvavo Argentinos, Baltarusijos, 
Estijos, JAV, Kanados, Latvijos, Rusi
jos, Ukrainos, ŠALFAS, Lietuvos spor
to veteranų, Lietuvos sporto departa
mento. Taip pat dalyvavo ALFAS atsto
vai Stasys Šutas ir Kajetonas Starinskas, 
L R Generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris ir aš pats - Australijos lietuvių 
sporto įgaliotinis šiai Olimpiadai ir 
Sporto šventei.

Forumą atidarė šių žaidynių Orga
nizacinio komiteto pirmininkas, Seimo 
vicepirmininkas A. Vidžiūnas. Forume 
turėjo dalyvauti ir pats Prezidentas, bet 

me Kaune, bet buvome priversti tūnoti 
namie, t.y. giminaičių bute, kadangi ko
ne visą laiką purškė lietutis, o ir tempe
ratūra buvo nelabai viliojanti - apie 16 
laipsnių šilumos. Mes galvojome, kad ji 
ne labai tinkama mūsų klajonėms po 
Kauno „šlaunų miestą“ ar jo apylinkes. 
Bet šįryt dangus nusišvietė, truputį at
šilo, ir mes pasileidome į judrias Kauno 
gatves.

Aišku, vaikščiojome po Kauno centrą - 
Laisvės alėją, apsuptą žydinčių liepų ei
lėmis. O liepos taip žydi, kad nenoromis 
pagalvoji: dievuli, kiek čia skanios liep
žiedžių arbatos nueina veltui!.. Nors jau 
patys priešpiečiai, bet alėjoje pilna gra
žiai apsirengusių kauniečių (vis lygina
me Lietuvos žmonių aprangą su Sydnė- 
jaus ir galvojame, kad jie rengiasi daug 
gražiau, elegantiškiau, negu australai, 
ypač jaunimas). Parduotuvių langai ne 
tokie įmantrūs kaip Sydnėjaus George 
gatvėje, bet jų viduje prekių gana daug ir 
įvairiausių, o kainos truputį mažesnės, 
negu Sydnėjuje. Tik tų pirkėjų neper- 
daugiausiai, nes dirbančiųjų atlyginimai 
labai maži. Eiliniai Lietuvos žmonės vis 
dar labai ir labai neturtingi, žinoma, ne
skaitant politikų ir kitų skambiųjų „šulų“.

Mūsų pasivaikščiojimas mus nuveda į 
Senamiestį, neperseniausiai aptvarkytą, 
atnaujintą (nors darne visur). Džiaugiamės 
buvusios Rotušės - „Baltosios gulbės“’ 

dėl svarbių priežasčių atvykti negalėjo. 
Jis atsiuntė savo sveikinimą, tikėdamas ir 
pats siūlydamas, kad ši pasaulinė sporto 
šventė ir toliau bus rengiama. Savo nuo
monę bei siūlymus išreiškė Lietuvos 
olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir Sporto departamento gene
ralinis direktorius Rimas Kurtinaitis. Jų 
visų nuomonė buvo, kad ir toliau reikia 
rengti šias sporto šventes, tik jas vertėtų 
sujungti į vieną. Po jų kalbėjo visi dele
gacijų vadovai ir mūsų Generalinis gar
bės konsulas Viktoras Šliteris. Jis išreiš
kė Australijos lietuvių sportininkų spren
dimą, o aš savo kalboje irgi pritariau 
bendram siūlymui toliau rengti sporto 
šventės.

Kanados atstovas pasiūlė, kad Kana
doje galima būtų surengti mažesnio mas
to tokias sporto šventes, jei Lietuvos Vy
riausybė padėtų finansiškai. Pasiūlymas 
nebuvo priimtas, kadangi tokio masto 
sporto šventes įmanoma surengti tik 
Lietuvoje. Be to, Lietuva yra mūsų Tėvy
nė, todėl kaip tik ji ir turi jungti viso 
pasaulio lietuvius. O jeigu Kanada, Ame-

Rimas Kurtinaitis - buvęs olimpinės 
"Žalgirio" krepšinio komandos kapitonas, 
dabar - Sporto departamento vadovas.

_____ Kauno pilis
rūmais, paverstais Santuokų registravimo 
įstaiga. Gėrimės,, nors į vidų neįeidami, 
Maironio muziejumi ir didžiojo poeto 
paminklu, esančiu šalia jo. Nuklystame į 
Kauno pilies rajoną Nemuno ir Neries 
santakoje. Pilis neprilygsta atstatytai 
Trakų piliai, bet kai pagalvoji apie’čia 
vykusias kovas su kryžiuočiais, kuni
gaikščio Vaidoto nesėkmingą paskuti
niąją kovą, ginant pilį nuo keliskart gau
sesnės kryžiuočių kariuomenės, apie 
jauno kunigaikščio Vytauto mažą karių 
pulkelį, kitame Nemuno krante stebintį 
pilies žūtį, apie kunigaikščio priesaiką 
sunaikinti kryžiuočių galybę, tuomet 
menki pilies griuvėsiai tampa didingais.

Užsukame į buvusią Prezidentūrą, da
bar baigiamą atnaujinti. Jos kieme šau

rika ar Australija rengia savo sporto 
šventes, tai jos gali pasikviesti sportinin
kus ir iš kitų valstybių, ir su jais savose 
šventėse artimiau pabendrauti.

Forumas po įvairių • -diskusijų priėmė 
šiuos bendras nutarimus: 'v

1. H Lietuvos tautinę olimpiadą ir VI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, vyku
sias Lietuvoje 1998 metais, vertinti tei
giamai. Pripažinti, kad Lietuvos ir už
sienio lietuvių sportininkų bendravimas 
yra reikalingas ir būtinas, nes ir toliau 
reikia išlaikyti užsienio ir Lietuvos lie
tuvių tautinę vienovę.

2. Lietuvos tautinę olimpiadą ir Pasau
lio lietuvių sporto žaidynes sujungti į 
vieną renginį - Lietuvos tautinę olimpia
dą, ir sekančią UI Lietuvos tautinę olim
piadą rengti Lietuvoje 2002 metų lie
pos mėnesį.

3. Prašyti Lietuvos Respublikos Vy
riausybę sudaryti III Lietuvos tautinės 
olimpiados Organizacinį komitetą ir ma
terialiai remti Olimpiados organizavimą. 
Šį nutarimą pasirašė visų forume, buvu
sių valstybių atstovai.

Buvo ir priešingybių
Nežinia kodėl, Lietuvos „dienraštis 

,Lietuvos rytas“ ir ypatingai jo žurna
listas R. Valatka, kurio komentarai gir
dimi ir per mūsų radijo valandėles Aus
tralijoje, pasisakė ir kone piestu stojosi 
prieš rengiamas Olimpiadas ir Sporto 
žaidynes. Dienraščio nuomone, Tautinę 
olimpiadą sugalvojo tik politikai, kurie 
neturi supratimo nei apie profesionalų 
sportą, nei apie išeiviją, kuri, pagal dien
raštį, yra tik pensinio amžiaus, visos jų 
atžalos jau visai nekalba lietuviškai, o 
naujųjų emigrantų išvis nėra.Todėl Tau
tinė olimpiada niekam nereikalinga. Pa
sak dienraščio, V aido Adamkaus ir Arvy
do Vidžiūno Kaune per Tautinės olim
piados ir Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes pasakyti sveikinimai jų dalyviams 
būtų gražiai skambėję prieš 60 metų, bet 

nūs buvusių 1918 -1940 metų prezidentų 
paminklai: Antano Smetonos, dr. Kazio 
Griniaus ir Aleksandro Stulginskio.

Grįždami namo Laisvės alėja, su
tinkame ir pirmąją sydnėjiškę p. A. Stor
pirštienę, atvykusią į Dainų šventę. 
Linksmai sveikinamės ir klausinėjame, 
kas naujo Sydnėjuje, nors ji išvyko tik 
porą savaičių vėliau už mus. Čia, tėvy
nėje, sutikti iš Australijos atvykę tautie
čiai tampa tarytum dar artimesni ir kiek
vienas jų atrodo lyg giminė!..

Papietavę., mūsų favoritiniame „Tul
pės“ (buv. „Konrado“) restorane, grįžo- 

<me' namo į Žaliakalnį pasiruošti rytdie
nos kelionei į Žemaitiją.

Birželio 27-oji, šeštadienis. Mūsų ma
šina-lekia gražiomis panemunių apylin
kėmis: pro Raudondvarį, Babtus, perker
tame dainose apdainuotą Dubysą, prasu
kame pro, Seredžių, pro Veliuonos pilia- 
kanlniūs, stovinčius prie kelio ir menan
čius senus, sunkius, bet garbingus laikus, 
pralekiame pro Skirsnemunę, pasipuo
šusią dviejų bažnyčių bokštais, Jurbarką, 
kurio .gatvėse iškabinti skelbimai kviečia 
į ten vyksiančią "Pasaulio jurbarkiečių 
sueigą". Gatvės mirgėte mirga ją puo
šiančiomis vėliavomis ir Jurbarko her
bais... 10 vai. ryto Karšuvos girioje mes 
jau valgome laukines žemuoges, renka
me pirmąsias mėlynes... Ir vėl riedame 
tėvynės laukais. Pravažiuojame gražų 
Viešvilės miestuką, o už jo kelias eina 
girių giriomis, kuriose auga pušys, eglės, 
beržai...

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

tą šeštadienį skambėjo,driek juokingai“.
Skaičiau ir galvojau, kad rimto dienraš

čio pasisakymas,-jog nereikia nei Olim
piados, nei Sporto švenčių, nes į jas ne
plūsta žiūrovai, yra juokingas. Darėsi 
graudu. Nežinau,kur buvo šie .Lietuvos 
ryto“ rašeivos per šių švenčių atidarymą 
Kaune, nes sporto stadione jau nebuvo 
galima rasti sėdimų vieni ir atidarymą 
stebėjo apie 12 000 žiūrovų, o tuo metu 
per televiziją atidarymų stebėjo didžioji 
Lietuvos žmonių dalis. Uždarymo metu 
Operos rūmai taip pat buvo pilnutėliai.

Pagal dienraščio rašytojus, pinigai turi 
būti skiriami tik profesionaliam sportui 
o pinigai, skirti Olimpiadai bei Žaidy
nėms, geriau būtų buvę paskirti futbolo 
iri krepšinio profesionalams, kad jie lik
tų Lietuvoje ir neišsivažinėtų žaisti į už
sienį. Niekaip negalėjau patikėti, kad 
rimto dienraščio žurnalistai taip kvailai 
galėtiĮ galvoti.

Šiems juokingiems kaltinimams atsa
kymą davė sušauktas Sporto forumas, ku
rio dalyviai, Olimpinis komitetas, Sporto 
departamentas, Seimo atstovai ir pats 
Prezidentas pilnai pritarė priimtam nuta
rimui, kad ir toliau būtų tęsiama ši pasau
linė Sporto šventė, tik ją sujungiant į vie
ną ir duodant jai naują vardą. Ateityje nu
matyta, kad varžybose galėtų dalyvauti 
didelio meistriškumo ir įvairaus amžiaus 
mėgėjai sportininkai. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į vaikų ir jaunimo sportą. 
Taip pat numatoma surengti specialias 
varžybas ir Rytų kraštuose.

Visas šis Sporto forumas ir jo atsto
vų vieningas sprendimas aiškiai išsakė 
ir patvirtino tiek Lietuvos, tiek užsienio 
lietuvių sportininkų norą ir toliau taip 
nuoširdžiai broliškai bendrauti bei palai
kyti artimus tarpusavio ryšius. Be sporto 
varžybų, mūsų jaunimas dalyvauja ir 
tautiniuose šokiuose, o lietuviška daina 
dar tikrai ilgai pas mus skambės.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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A. į* A. Pranciška Petrauskaitė - Bakšienė
Liepos 18 dienos vakare Adelaidės Queen Elizabeth ligoninėje, sulaukusi 78 me

tų amžiaus, mirė Pranciška Petrauskaitė - Bakšienė.
Velionė buvo gimusi Skirsnemuniškių kaime, Jurbarko valsčiuje, Raseinių ap

skrityje. Pranutės tėvai buvo ūkininkai, šeimoje augo 6 vaikai. Būdama tik penke- 
rių metų ji jau liko našlaite. Paūgėjusi priklausė pavasarininkams. Bolševikams 
užėmus Lietuvą, kartu su broliu šešeriems metams buvo išvežta į Sibirą. 1968 metais 
jai pavyko atvykti pas seserį į Australiją, tais pačiais metais ištekėjo už Izidoriaus 
Bakšio ir visą laiką gyveno Adelaidėje.

Liepos 24 d. buvo atlaikytos gedulingos mišios, o velionės palaikai bus pervežti 
į Skirsnemunės kapines.

Ilsėkis ramybėje. ("Žinutės")

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų Irvį, 
šeimą ir artimuosius.

Monika Martišienė, Viktoras Martišius ir
Baiba Kalnins

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, sūnui Irviui ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Jūratė Ivinskienė,
Milda Bnkevičienė

Pagerbdami
A. f A. Jadvygą Venclovienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
Pajauta ir Jnhani Pnllineii

’fui A Pagerbdamas
A. f A. Jadvygą Venclovienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.
Vytautas Patašius

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui dr. Irviui su šeima ir 
kartu liūdime.

Arminas ir Danguolė Šcpokai

Brangiai bičiulei
Jadvygai Venclovienei

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu sūnui dr. Irviui, martelei 
Nijolei, vaikaičiams Rasai, Audrei ir Markui.

Elena Jonaitienė,
Rasa ir Eglė

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui dr. Irviui, marčiai 
Nijolei, vaikaičiams dr.! Rasai, Audrei, Markui ir kartu 
dalinamės skausmu.

Bronė ir Stepas Jarembanskai

j* Mūsų mirusieji j*
A. f A. Ivonos Zigmantas

Rugpjūčio 4 dieną staiga mirė Leonas 
Zigmantas, gimęs 1918 m. gegužės 20 
dieną Vilniaus krašte, Švenčionių ap
skrityje.

Antrojo pasaulinio karo metais Leo
nas buvo išvežtas darbams į Vokietiją. 
Dirbo pas ūkininką žemės ūkio darbus. 
Ten susipažino su ukrainiete mergina 
Ona Fedaško ir ją vedė.

Po karo atvyko į Australiją, privalo
mo darbo dviejų metų sutartį atliko ge
ležinkelio dirbtuvėse. Ten pasiliko dirb
ti iki pensijos.

Įsikūrė lietuvių kolonijoje Yagoonos 
priemiesčio Horton gatvėje. Užaugino 
dukrą Mariją ir sūnų Vladą.

Visą amžių velionis buvo sveikas ir 
stiprus vyras, tik paskutiniu laiku pra
dėjo sirguliuoti, bet per daug nesiskun
dė. Mirė staiga.

Po gedulingų šv. Mišių Lidcombe ka
talikų parapijos bažnyčioje, kurias at-

Leonas Zigmantas

laikė australų kunigas, buvo palydėtas į 
Rookwoodo krematoriumą. Pelenai bus 
įdėti į urnų sieną lietuvių sekcijoje.

Ilsėkis ramybėje,
Bronins Genys

Padeka
Mylimam sūnui

a. f a. Vidai Panliukoniui
mirus, dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, taip gau

siai dalyvavusiems laidotuvėse.
Dėkoju už šv. Mišias ir giesmes bažnyčioje, dėkoju už gėles ir 

užuojautas spaudoje, asmeniškai ir kortelėmis.
Jūsų visų parodytas nuoširdumas mums pasiliks visada 

brangus ir nepamirštamas.
Liūdinti motina ii* šeima

A. f A. Lotte Šneiderienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą draugą Vladą 
Šneiderį.

Angelė ir Stasys Montvidai

A. f A. Vidui Panliukoniui 
pasitraukus amžinybėn, bekraščio sielvarto valandoje motiną 
Anelę Pauliukonienę, žmoną Anettę, dukrą Rebeccą, seserį 
Ireną, gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Dovile, Arvyd ir Vincas Zdnobai

A. f A. Lotte Šneiderienei 
pasitraukus Amžinybėn, gilaus liūdesio valandoje jos vyrui 
Vladui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Salomėja Grybienė ir Gražina
A. f A. Jadvygai Venclovienei 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdesyje likusiems jos 
sūnui Irviui, marčiai Nijolei, anūkams Rasai, Markui ir Audrei.

Nijolė, Valdas, Izolda 
sn Vaičinrgių šeima

A. f A. Lotti Šneiderienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Vladą Šneiderį ir gimines 
liūdesio valandoje. Liūdime kartu.

Jūsų Giistafsonų šeima, 
Bronius Paskočimas ir Zina

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 70 dolerių.

A. f A. Lotte Šneiderienei 
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame mūsų il
gametį valdybos narį Vladą Šneiderį, netekus 45 vedybinio 
gyvenimo metų palydovės - žmonos.

Amžino atilsio mirusiai ir stiprybės mielam Vladui šiose 
netekties valandose.

LKV Sąjungos "Ramovė" Sydnėjans skyrius

A. f A. Lotte Šneiderienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Vladui ir 
artimiesiems. •

Edna ir Albinas Giniūnai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui dr. Irviui, marčiai 
Nijolei, vaikaičiams dr. Rasai, Audrei, Markui, ir kartu, 
dalinamės skausmu.

Cecilija Protienė, 
Birutė Nagnlevičienė

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, sūnui Irviui, marčiai Nijolei, anūkams Rasai, Markui ir 
Audrei, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Laima, Kęstas ir Venta Protai, 
landa Bilevičicnė, 

Carolyn ir Antanas Protai
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INFORMACIJA
Pranešimas vyresniems tautiečiams

Ketvirtadienį, rugpjūčio 20 d., 12 vai. Lietuvių Klube Bankstowne, Syd. Liet. 
Moterų Socialinės Globos Draugija kartu su pensininkų klubu "Neringa" kviečia 
į informacinį susirinkimą - pašnekesį. Dienotvarkėje:

1. Pensininkų pietūs įprasta tvarka.
2. Centerlink (anksčiau Social Security) atstovo Mr. Milach Baren pranešimas 

apie naujausią socialinį aptarnavimą - servisą. Bus plačiau informuota apie slau
gos namus (Nursing Homes).

3. Plati informacija apie CMADSS (paliegėlių) aptarnavimą savo namuose. 
Kalbės Nijolė Chan, kuri šitaip jau aptarnauja keletą paliegusių tautiečių.

4. Pašnekesys apie valstybės paskirtus globėjus (The Guardianship Tribunal), 
kurie gilioje senatvėje perima tvarkyti asmens finansinius ir asmeninius reikalus.

5. Testamento reikalingumas.
Kviečiame ne tik vyresniuosius, bet ir jaunesnius tautiečius gausiai dalyvauti, 

nes susirinkime išgirsite daug svarbios informacijos.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba

"Neringos" Klubo Valdyba

Pranešimas Hobarto tautiečiams. Tautos Šventę Hobarte švęsime 
šeštadienį, rugsėjo 5 d., 4 vai. p.p. ponų Šikšnių namuose, 43 Easton Ave. 
West Moonah.

Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius, taip pat su svetim
taučiais draugais ar pažįstamais, nuoširdžiai prašome atvykti. Būsite pavaišinti 
kava, arbata ir lengvais užkandžiais.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams, sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d. A. S.

Ieško■ Irena Janulytė - Šilingienė iš Lietuvos ieško savo brolio Igno Janulio. Ką 

nors žinančius apie jį prašome pranešti "Mūsų Pastogei".

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Sydnėjaus Lietuvių Klubo
metinis balius

^uros pctsLcLplis
rugsėjo mėn. 12 d.

♦ Trijų patiekalų vakarienė.
♦ Bilietų kaina - $30.
♦ Gera muzika, šokiai.
♦ Meninė programa.

*■ Laimingas durų prizas - $100.
Bilietus galima užsisakyti iki 06.09.98 
pas Eleną Erzikov tel. 9610 2540, Laurą 
Belkienę tel. 9791 9557 arba Lietuvių 
Klubetel. 9708 141^.

Apie Lietuvą angliškai
’’Vilniaus dienos *98”

Vilniaus miesto savivaldybė ir firma "Visi kartu", festivalio "Vilniaus dienos '98" 
organizatoriai, kviečia visus dalyvauti tarptautinėje Vilniaus mugėje 1998 m. 
rugpjūčio 9 - 16 d. Sereikiškių parke.
Tarptautinis gatvės renginių festivalis "Vilniaus dienos ’98" vyks rugpjūčio 13 -16 d.

Miesto gatvėse ir aikštėse vyks spektakliai, koncertai, eitynės; pasirodys dešim
tys ir šimtai festivalio dalyvių iš daugelio pasaulio šalių bei Lietuvos. Projektai, 
akcijos, spektakliai sukvies tūkstančius žiūrovų - visi renginiai gatvėse nemokami.

Šių projektų tikslas - reklamuoti Lietuvos kultūrinį, turistinį ir prekybinį poten
cialą bei skatinti įvairiapusius mainus mugės metu.

BALF'as rems ir toliau
Čikagoje įvykusiame metiniame BALF'o susirinkime nutarta, kad Lietuva bus 

remiama ir toliau. BALF'as (Bendras Amerikos Lietuvių Fondas) daugiausiai 
dėmesio skiria tiems, kurie Lietuvoje patiria skurdą. Šelpiami apleisti vaikai, 
vieniši, ligoti seneliai. Piniginėmis aukomis remiami buvę politiniai kaliniai, 
partizanai, Sibiro tremtiniai. Nuolat šelpiama Vilniuje veikianti Betanijos valgykla, 
kurioje kasdien nemokamai gauna pietus apie 600 vargšų.

BALF'as taip pat remia rytų Lietuvos mokyklas. Piniginė šalpa suteikta Šalči
ninkų rajono mokykloms ir jų pedagogams, siunčiama mokymo priemonių, ava
lynės, drabužių. "M.P." inf.

Adelaidės Liet. Sąjungos Ine. narių visuotinis metinis susirinkimas
1998 m. rugpjūčio mėn. 23 d., sekmadienį, 1.30 vai. po pietų Lietuvių Namuose 

šaukiamas Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių visuotinis metinis susirinkimas. 
Darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. Mandatų 
komisijos rinkimas. 4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas. 5. ALS Valdybos 
apyskaitiniai pranešimai. 6. Kontrolės Komisijos pranešimas. 7. Pasisakymai dėl 
pranešimų. 8. ALS veiklos ir balanso tvirtinimas. 9. ALS Valdybos rinkimas.

10. Kontrolės Komisijos rinkimas. 11.Sąmatos 1998-99 m. priėmimas.
12. Sumanymai ir pasiūlymai. 13. Susirinkimo uždarymas; Tautos himnas.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga

Alfonsas Eidintas, Vytautas Žalys ir 
Alfred Eroch Senn, LITHUANIA IN 
EUROPEAN POLITICS: The Years of the 
First Republic, 1918 - 1940, Edvardas 
Tuskenis, red., St. Martin's Press, New 
York, 1998, 241 psi. Su žemėlapiu ir 
nuotraukom. US $45.00

Šis leidinys sulaukė ir garsaus 
Zbigniew Brzezinski (Zbignievo Bže- 
žinskio) puikiausio komentaro. Jis yra 
žinomas pasaulio tarptautinių ryšių 
žinovas ir dabar darbuojasi „Center for 
Strategic and International Studies“ 
Vašingtone. Štai ką jis sako apie tą 
studiją: „Šių laikų Lietuvos istorija yra 
giliai susijusi su Vidurio Europos kraš
tų tautiniais troškimais. Šis tomas gy
vai atspindi atkaklų Lietuvos tautinės 
nepriklausomybės siekimą ir tragišką 
Lietuvos pažeidžiamumą“.

Gal kai kurie lietuviai darys prie
kaištą, kad šis leidinys parašytas 
angliškai. Bet atsiminkime, kad anglų 
kalba yra dabar tarptautinė, kalba viso 
pasaulio rimtiem skaitytojams prieina
ma.

Gal kas priekaištaus temų pasirin

kimą, bet juk kiekvienas autorius turi 
nustatyti savo studijos ribas.

Asmenų ir vietovių rodyklės galėjo 
būti smulkesnės. Bibliografijos stoka 
truputį susilpnina šią studiją. Gal rei
kėjo daugiau panaudoti lenkų, rusų ir 
vokiečių šaltinių.

T. A. Michalskis, Ph.D.

Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, Tel.:(370 2) 313 623, 
Fax.: (370 2) 313 624, EI. paštas: info@lgitic.lt

LIETUVIŲ GRĮŽIMO ĮTĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė

Dėl Lietuvių Gimnazijos Eichstaette
Išeivijos spaudoje buvo paskelbta žinutė apie mano pastangas paminėti Lietuvių 

Gimnazijos Eichstaette penkiasdešimtmetį: gimnazija veikė nuo 1945 iki 1949-ųjų 
metų. Tai reiškia, kad už metų sukaks lygiai penkiasdešimt metų nuo jos uždarymo.

Pradėjo atkeliauti labai geri atsiliepimai: ir buvę mokytojai, ir buvę mokiniai 
pasakojo savo įspūdžius ir atsiminimus. Džiaugčiausi galėdamas gauti dar daugiau 
laiškų. Man ypač įdomu sužinoti, kaip klostėsi buvusių mokytojų ir mokinių gy
venimas vėliau, po gimnazijoje praleisto laiko.

Iš anksto dėkoju visiems, kurie parašys adresu: Alfred Bammesberger, Richard - 
ętrauss Strasse 48, D 85072 Eichstaett, Germany.
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