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NEUŽMIRŠKIME!

Sibiro tremtis negailestingai palietė tiek suaugusius, tiek vaikus. Nežinomo 
autoriaus nuotraukoje - lietuvių vaikų tremtinių brigada savo “darbovietėje”.

Apie pokario metais pratęstų lietuvių tautos naikinimų rašo Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro mokslinio skyriaus vadovas dr. Arvydas Anusaus
kas (žiūr. MP psL 4).

Lietuvos įvykių apžvalga

Šių metų Karalienės Gimtadienio proga Medal of the Order of 
Australia buvo suteiktas Jonei Zalkauskienei (Mel
bourne). Medalis suteiktas už nuopelnus Lietuvių Bendruomenei 
per Melboumo Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugiją.

Nuoširdžiai sveikiname Jonę Žalkauskienę su šiuo garbingu 
apdovanojimu ir džiaugiamės Australuos pripažinimu, kad Jos 
nuopelnai lietuvių benduomenei yra išskirtiniai. Linkime visoke
riopos sėkmės ir ateityje, tęsiant savo pasiaukojantį darbą.

ALB Spaudas Sąjungos Valdyba Ir MP Redakcija

Canberros lietuvių premija
Canberros ramovėnų iniciatyva ir 

pasiūlymu, Canberros ALB Valdyba pa
skyrė nuolatinę metinę piniginę premiją 
kariūnui, geriausiai baigusiam Karo aka
demiją. Š.m. gegužės 6 d. pirmą kartą to
kia premija buvo įteikta leitenantui Edi- 
kiui Ringiui, ceremonijoje dalyvaujant 
Canberros ALB Valdybos pirmininkui 
Viktorui Martišiui ir PLB atstovui Lietu
voje Gabrieliui Žemkalniui. Tai gražus 
pavyzdys ir kitoms lietuvių bendruome
nėms, kaip paremti naująsias Nepriklau
somos Lietuvos mokslo institucijas.

Pirmojo Lietuvos Prezidento 
prisiminimas

Lietuvos archyvų departamentui įteik
ta unikali dovana - pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos vairuotojo 
užrašai. Archyvų departamentas nenuro
do, kaip sužinota, kad privatus žmogus 
turi unikalų dokumentą, ir kiek jis kaina
vo. Nepatvirtintais duomenimis, anoni
mu norintis likti kaunietis nebuvo Prezi
dento vairuotojo Jono Balčiūno giminaitis.

Ignalinos jėgainės problema
Pasidalyti konfidencialia informacija 

premjeras Algirdas Brazauskas parlamen
tinių frakcijų vadovus pakvietė į savo 
rezidenciją limiškėse. Per Vyriausybės 
valandą Seime premjeras pranešė, jog 
ketinama kalbėti apie Ignalinos atominės 
elektrinės antrojo bloko uždarymą. 
"Ketinama pranešti, kad derybininkų su
sitarimai bus galutiniai ir kad į referendu
mo iniciatorių keliamą triukšmą nebus 
atsižvelgta’’, - teigė gerai informuotas 
šaltinis iš A Brazausko aplinkos.

Prezidento rinkimai
Seimas nutarė, jog eiliniai Prezidento 

rinkimai bus surengti šių metų gruodžio 
22 d. Daugelis politinių partijų neoficia
liai rinkimų kampaniją pradėjo dar 
nežinodami tikslesnės jos datos. Tai jau 

galima pastebėti kai kuriuose politikų 
pasisakymuose spaudoje, per radiją, tele
viziją. Padaugėjo tarpusavio kaltinimų, 
kritikos. Dabar visa tai jau turės šiek tiek 
kitokį atspalvį. Paskelbus Prezidento rin
kimų datą, prasidėjo politinė Prezidento 
rinkimų kampanija.

Artėjantys Prezidento rinkimai, iki 
kurių liko lygiai 200 dienų, aukščiau
siuose politiniuose sluoksniuose sukelia 
diskusijas tiek dėl valstybės vadovo įga
liojimų, tiek dėl jo socialinių privilegijų. 
Dviejose valdžios institucijose kalbėta 
apie Prezidentų, išėjusių iš valstybės 
tarnybos, aprūpinimą. Seimas nepritarė 
siūlymui nebeskirti poilsiavietės ekspre- 
zidentams, o Konstitucinis Teismas pra
dėjo nagrinėti bylą dėl prezidentinės pen
sijos skyrimo Vytautui Landsbergiui.

A. Brazausko reitingas smunka
Viešosios nuomonės tyrimų ben

drovės “Baltijos tyrimai” atliktos apklau
sos rodo, kad premjero Algirdo Brazaus
ko reitingas ir toliau smunka. Dabar jis 
smuktelėjo dar 6%.

Premjeras iš trečiosios reitingų lente
lės vietos nusileido į penktąją - jį palaiko 
46 % apklaustųjų. Kaip ir iki šiol, pirmasis 
lentelėje Prezidentas Valdas Adamkus, jį 
palankiai vertina 70% apklaustųjų (3 % 
daugiau palyginti su balandžio mėn. ap
klausa). Po jo Kazys Bobelis - 67% (4 % 
daugiau), Kazimiera Prunskienė - 51 % 
(1% daugiau) ir Rolandas Paksas, kurio 
reitingas šoktelėjo 7% - iki 46%.

Prezidentinis pasjansas 
A.Brazauskui nepalankus

Besikeičianti politinė situacija buvo 
aptarinėjama neoficialiame socialdemok
ratų ir liberalų susitikime prie pietų stalo. 
“Valdančiosios daugumos gretose yra 
pasimetimo ir įtampos požymių. Mums 
neramu, kad dėl to sugaištama nemažai

Nukelta į 2 psL

Motinos Diena Brisbanėje

Gegužės 5 dieną Brisbanės Lietuvių Namuose įvyko Motinos Dienos minėjimas. Ta progą 
pasirodė ir Brisbanės lietuvių choras (žiūr. nuotrauką viršuje). Nuotr. V. Lorenco.

Gruodžio 22 - LR Prezidento rinkimai
ELTA Š.m gruodžio 22 d. Lietuvos 

piliečiai penkerių metų kadencijai rinks 
trečiąjį po Nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos Prezidentą. Tai birželio 6 d. nu
sprendė Seimas. 1998 m vasario 26 dieną 
Lietuvos Prezidento pareigas iš Algirdo 
Mykolo Brazausko perėmęs Valdas Adam
kus Prezidento kadenciją baigia kitų metų 
vasario 26-ąją.

Rinkimai vyks gruodį, nes kitokio datos 
varianto nesiūlo ir LR pagrindinis įstaty
mas - Konstitucija, kurioje numatyta, jog 
eiliniai Prezidento rinkimai rengiami pas
kutinį sekmadienį, likus dviem mėnesiams 
iki besibaigiančios kadencijos pabaigos.

ELTA primena, jog 1992 m atkūrus 
Prezidento instituciją, laikinai Prezidento 
pareigas ėjo tuometinis Seimo Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas. 01993 m vasario 14- 
ąją jis išrinktas Prezidentu tiesioginių vi
suotinių rinkimų metu, surinkęs 60% rin
kėjų balsų. Šiuose rinkimuose iš visų pre
tendentų buvo įregistruoti tik du - Algirdas 
Brazauskas ir Stasys Lozoraitis. Tada antro
jo balsavimo turo nebuvo.

VAdamkus, kuris 1993 m buvo kandi
dato į Prezidentus Stasio Lozoraičio rin
kimų kampanijos vadovas, laimėjo antruo
sius Prezidento rinkimus 1998-ųjų pradžio
je. Jo pergalė pasiekta antrajame balsavimo 
ture. Pirmajame ture balsų daugumos nesu
rinko nė vienas iš septynių kandidatų. Į 
antrąjį turą pateko daugiausiai balsų gavę 
Artūras Paulauskas - 44.73% ir Valdas 
Adamkus - 27.56 %. Antrajame rinkimų 
ture pranašumą gavo VAdamkus. Už jį 
balsavo 50.37%, o už jo priešininką Artūrą 

Paulauską - 49.63% piliečių.
Lietuvos Konstitucija sako, jog Prezi

dentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis 
pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pasta
ruosius metus gyvenęs Lietuvoje. Iki rin
kimų dienos jam turi būti suėję ne mažiau 
kaip keturiasdešimt metų. Prezidentu ne
gali būti renkami asmenys, susiję priesaika 
ar pasižadėjimu užsienio valstybei, asme
nys, pagal teismo paskirtą nuosprendį at
liekantys kriminalinę bausmę, taip pat as
menys, teismo pripažinti neveiksniais. Tas 
pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas 
ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Kandida
tais į Prezidentus save gali iškelti pavieniai 
asmenys, taip pat juos gali kelti bei remti 
politinės partijos ir politinės organizacijos.

Iki rinkimų likus 200 dienų prasideda 
oficiali politinė rinkimų kampanija, pir
miausiai susijusi su aukų rinkimu. Ketinan
tys rungtis dėl Prezidento posto, turėtų 
kreiptis į komisiją, gauti aukų rinkimo 
lapus, atsidaryti specialią sąskaitą banke. 
Pareiškinius rinkimų dokumentus Vyriau
sioji rinkimų komisija pradės priiminėti 
nuo spalio 3 dienos. Komisijai patikrinus 
dokumentus, nustačius, kad jie atitinka 
Įstatymų reikalavimus, įregistruoti preten
dentai į kandidatus Prezidento rinkimuose 
gaus parašų rinkimų lapus. Pretendentai, 
tinkamai surinkę ne mažiau kaip 20 000 
piliečių parašų, bus registruojami kandi
datais Prezidento rinkimuose.

Likus mėnesiui iki rinkimų dienos Vy
riausioji rinkimų komisija oficialiai paskelbs 
visų kandidatų sąrašą. Nuo to momento pra
sidės oficiali Prezidento rinkimų kampanija
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pž“ Trumpai iš visur
♦ Almaty mieste, buvusioje Kazachstano 
sostinėje, įvyko Azijos valstybių viršūnių 
konferencija. Birželio 14 d. šešiolikos Azi
jos valstybių vadovai paskelbė bendrą rezo
liuciją, pasmerkiančią terorizmą, bei paža
dą niekur neremti separatistų sąjūdžių. 
Rezoliucija turėjo švelninti ir Indijos bei 
Pakistano konfliktą Kašmiro srityje. Abi 
valstybės pateikė savo sąlygas santykių 
išlyginimui, bet karo grėsmė dar nepaša
linta. Pakistano karo aviacija numušė be- 
pilotį Indijos žvalgybinį lėktuvą netoli 
Islamabado.
♦ Birželio 4 d. šiaurės Sirijoje sugriuvo 
užtvankos pylimas. Prasiveržęs vanduo 
nušlavė dalį pastatų penkiuose kaimuose, 
žuvo bent 20 žmonių.
♦ Birželio 5 d. palestiniečių Islamo Dži- 
had organizacijos narys susisprogdino savo 
automobilyje, privažiavęs prie autobuso, 
važiavusio iš Tel Avivo į Tiberias. Žuvo 17 
autobuso keleivių, jų tarpe 13 kareivių. Iz
raelis tegavo įprastu būdu. Jo tankai įsiver
žė į Ramallah miestą ir apšaudė Jaser 
Arafat būstinės pastatų kompleksą. Kituo
se incidentuose palestiniečiai nušovė kelis 
žydus naujakurius Vakariniame krante, gi 
Izraelio policija jūroje nušovė į krantą beplau
kiančius ginkluotus palestiniečių teroristus.
♦ Italijoje kilo karštos diskusijos dėl 
žurnalisto Antonio Socci išleistos knygos 
”Naujieji persekiojamieji - antikrikščio- 
niškos netolerancijos tyrimai naujajame 
kankinių šimtmetyje”. Autorius nurodo, kad 
nacių, komunistų ir musulmonų režimai pra
ėjusiame šimtmetyje išžudė 45 milijonus 
krikščionių ir kad žudynės tęsiasi ir šian
dien, ypač musulmonų kraštuose. Knygą 
kritikuoja musulmonai dėl jų tikėjimo 
demonizacijos bei žydai, kurie nurodo, kad 
krikščionių žudynių pristatymas knygoje

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

laiko, stringa svarbūs integraciniai įsta
tymai’’, - pokalbius prie pietų stalo ko
mentavo Seimo Liberalų frakcijos seniū
nas Eligįjus Masiulis.

Iškilus abejonėms dėl premjero, social
demokratų vadovo Algirdo Brazausko 
pergalės prezidento rinkimuose, jo partija 
šių metų gruodį vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose veikiausiai parems dabartinių 
savo partnerių valdančiojoje daugumoje 
lyderį Artūrą Paulauską. Pasak socdemų 
veikėjų, Vyriausybės vadovas A.Brazaus- 
kas, savo apsisprendimą dėl rinkimų ža
dantis paskelbti tik rudenį, yra katego
riškai nusistatęs nekandidatuoti, jei kiltų 
pakankamai rimtų abejonių dėl jo pergalės.

Ar tai priešrinkiminės 
kampanijos pradžia?

Oficialiai apie savo kandidatavimą 
šiemet gruodį vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose pareiškusio krikdemų lyderio 
Kazio Bobelio kalbos Lietuvos užsienio 
politikos temomis bei nepagarbūs atsilie
pimai apie kitataučius sukėlė tiek parla
mentinės daugumos, tiek opozicijos at
stovų kritikos bangą. Už tai, kad jo pozi
cija neatitinka oficialios Lietuvos užsienio 
politikos, K. Bobeliui siūloma palikti Sei
mo Užsienio reikalų komiteto pirminin
ko pavaduotojo kėdę.

Krikščionių demokratų lyderis Kazys 
Bobelis antrą kartą per porą savaičių ap
skųstas Seimo Etikos ir procedūrų komi
sijai. Kolegas įžeidė krikdemų lyderio 
kalbos St. Petersburg mieste JAV. Tbo 
tarpu K.Bobelis “Respublikai’ pareiškė, 
jog jo žodžiai buvo iškraipyti, pateikti be 
konteksto. Seimo nario teigimu, Jung
tinėse Valstijose jis nepasakė nieko, ko 
nesako Lietuvoje.
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vartojamame kontekste nuvertina žydų ho
lokaustą. Kitų kritikų nuomone autorius į 
aukų skaičių įtraukė ir krikščionis, su religi
ja nieko bendro neturėjusiuose konfliktuose.
♦ Birželio 7 d. tragiškai baigėsi Filipinų 
kariuomenės bandymas išlaisvinti Abu 
Sayaf musulmonų sukilėlių pagrobtus įkai
tus. Tris valandas trukusiame mūšyje Minda
nao salos pietuose nukauti 4 sukilėliai, bet 
žuvo amerikietis misijonierius Martin Bur- 
ham, o jo žmona Gracia sužeista į koją. 
Žuvo ir filipinietė įkaitė, slaugė Ediborah 
Yap. Misijonierių pora buvo pagrobti prieš 
metus laiko turistų vasarvietėje. Atrodo, 
kad įkaitai žuvo nuo savo gelbėtojų filipi
niečių karių kulkų, misijonieriui vyrui savo 
kūnu pridengus ir išgelbėjus žmoną. Kau
tynėse sužeisti 8 filipiniečiai kariai.
♦ Futbolo “Pasaulio taurės” varžybos Ja
ponijoje audrina žiūrovus visame pasaulyje. 
Birželio 9 d. jos privedė prie riaušių Mask
voje. Didžiuliame ekrane rungtynes stebė
jusi minia, alkoholio įtakoje pradėjo siausti, 
kai Rusija pralaimėjo prieš Japoniją 
rezultatu 1:0. Įaudrinti vyriškiai daužė 
langus, apvertė ir padegė automobilius, 
sudegino japonų krautuvę, primušė 5 
japonus. Riaušes malšinant žuvo vienas 
policininkas ir vienas iš triukšmadarių.
♦ Kabule susirinko Afganistano tradicinis 
genčių kongresas “Loja džirga”, kurio 1501 
atstovas per visą savaitę užtrunkančias sesijas 
turi išrinkti Afganistano valstybės gąlvą ir kitus 
valdančius organus sekantiems 2 metams.
♦ Birže lio 9 d. savaitės vizitui j JAV atvy
ko Australijos min. pirm. John Howard, 
numatęs aptarti tiek karinio bendradarbia
vimo klausimus, tiek pasiskųsti dėl JAV 
protekcijonistinės ekonominės politikos, 
pažeidžiančios tarptautinius susitarimus ir 
kenkiančius Australijos eksportui. □

Smiltynės buriavimas
Legendiniam Smiltynės jachtklubui 

būtinos nemažos investicijos. Nors neofi
cialiai buriavimo sezonas jachtklube jau 
prasidėjo balandžio viduryje, pailsėti buvo 
užsukę tik lenkų buriuotojai. Oficialiai, 
bet be iškilmių, jachtos į vandenį nuleistos 
gegužės pabaigoje. Kokio poilsio, aptar
navimo gali tikėtis po Baltiją plaukio- 
jantys buriuotojai, užsukę į Smiltynės 
jachtklubą? Kiek jachtų iš Lenkijos, 
Vokietijos, kitų šalių šiemet žada atvykti 
į Smiltynę, prognozuoti sunku. Tačiau jų 
kasmet daugėja. Pernai buvo per 200. 
Tikimasi sulaukti ne mažiau ir šiemet.

Savivaldybių ginčai
Iki šiol neturėjusios dėl ko pyktis 

Klaipėdos ir Neringos savivaldybės atsi
dūrė priešingose barikadų pusėse. Iš 
pradžių nemokamas keltas, dabar - Smil
tynės ateitis tampa jau atviros politinės 
kovos arena. “Klaipėda Smiltynės geruoju 
neatiduos!" - taip pavadinę spaudos kon
ferenciją Neringos valdžiai baltą pirštinę 
metė Klaipėdos miesto vadovai. “Manau, 
žmonėms nėra ypatingo skirtumo, kas ad
ministruoja vieną ar kitą teritoriją. Jiems 
svarbu, kad toji teritorija būtų tinkamai 
sutvarkyta. Kol kas Lietuvoje iš vienos ad
ministruojamos teritorijos į kitą važiuoti 
galime laisvai", - laikraščiui “Klaipėda” 
sakė Neringos meras Stasys Mikelis.

Prireikė kariškių pagalbos
Smiltynėje jau trečia para jūros bangų 

teliūskuojama guli cheminė bomba. An
trojo pasaulinio karo laiku sprogmuo pri
pildytas nuodingų dujų - iprito. Jei jos 
pasklistig nuodingų dujų debesis pasiektų 
ir Klaipėdą. Tačiau pareigūnai bombos 
neutralizuoti neskuba. Niekaip nenuspren- 
džiama, ką su bomba daryti. Svarstoma, 

.kaip bombą saugiai išgabenti iš Smiltynės.

ŽVILGJMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Tautos kančių parodija
Praeities įvykiai mus riša su dabartimi, 

dažnai nuspręsdami mūsų politines, socia
lines ir ekonomines pažiūras. Praeitis giliai 
įsispaudžia sąmonėje, kai kančių, perse
kiojimų ir suvaržymų pergyvenimai palie
ka gilias ne tik kūne, bet ir dvasioje žaiz
das, neužgyjančias iki paskutinės gyvenimo 
valandos.

1988 metais Lietuvoje prasidėjo judė
jimas, kurio pagrindinis tikslas buvo išsi
laisvinti iš virš 50 metų trunkančios komu
nistinės Rusijos valdymo. Nuo pat 1940 
metų komunistinės santvarkos replės 
gniaužė lietuvių širdis ir sąmonę. Visa, kas 
buvo sukurta per 22 laisvo gyvenimo me
tus, buvo bandoma paneigti, suminti ir 
ištrinti iš žmonių galvosenos. Niekada 
lietuvis nebuvo tiek prislėgtas, tiek pa
neigtos jo teisės į visas religines ir tautines 
vertybes. Jų vietoj peršama komunistinė 
kultūra, sumaišyta su rusišku šovinizmu. 
Visa kas rusiška buvo keliama ir brangi
nama, kas lietuviška - verčiama sašlavy- 
nan. Iš vadovėlių, iš istorijos knygų ir 
dokumentų išplėšiami tautiniai simboliai, 
atributika, vėliavos ir visa kas priminė lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Aikštėse išdygo statulos, ant pastatų, 
tiltų ir kitų statinių kabinami bareljefai su 
plaktuku ir pjautuvu, su žvaigždėmis ir 
komunistiniais šūkiais. Visa Lietuva sken
do komunistinės propagandos košėje. 
Mokyklos, universitetai ir įstaigos puošėsi 
naujais komunizmo vadų portretais, paša
linant iki tol kabėjusius kryžius, Lietuvos 
atgimimo veikėjus, istorikus ir buvusios 
Lietuvos Kunigaikštijos valdovus.

Lietuva priešinosi: pradžioje ginklu, 
vėliau pasyvia veikla, pogrindžio spauda ir 
organizuotomis mažomis grupėmis, ban
dant palaikyti pavergto lietuvio dvasią ir 
tautiškumą. Lyg didžiuliai sunkūs švino 
debesys slėgė visos Tautos kūną. Veltui 
tikėtasi, veltui žvalgytąsi į Vakarus - jokios 
pagalbos, jokio užtarimo. Naktis juoda ir 
nesibaigianti.

Tokioje beviltiškoje aplinkoje vis tik 
pamažu prasidėjo judėjimas, gaivinantis ir 
žadinantis apsnūdusius ir beviltiškai kapitu
liavusius. Sovietų milžinas pradėjo drebėti, 
jo užgrobtos tautos kėlė galvas, stengėsi 
pajusti naują, vėsų ir gaivinantį dvelkimą, 
kuris neatėjo iš Vakarų, bet iš pačios pa
vergtų tautų istorijos gelmės ir širdies.

1988 metų pabaigoje Vilniuje pasirodė 
trispalvės, kurios 50 metų slėptos ir drau
džiamos plevėsavo rudens vėjuje. Organi-

Diskusija užsitęsia, nes mąstyti padeda ir 
šalies “aukštieji”. Generolai, ministrai ir 
sekretoriai telefonu nurodinėja, klausi
nėja ir labai jaudinasi. Pagal Hagos kon
venciją Lietuva negali sprogdinti chemi
nių užtaisų, tad mūsų kariai jūros išmestą 
“dovaną” tegali saugoti. Kiek ji pas mus 
prabus ir kas ją sunaikins - neaišku: Lie
tuva gavo baisų ginklą ir nežino, ką su juo 
daryti.

Kariškiai po tyrimų nustatė, kad Smil
tynės pliaže rastame cilindre masinio 
naikinimo dujų iprito nėra ir radinį išsi
vežė. Dvi dienas trukusi “cheminės bom
bos” neutralizavimo operacija šįkart bai
gėsi laimingai.

Kaune ne visiems saugu
Pakeliui į darbą užpultas Žemės tvar

kymo departamento prie Kauno apskri
ties viršininko administracijos Žemės 
reformos skyriaus vyriausiasis specialistas 
Valentinas Merkevičius. Šešiasdešimtme
tis valdininkas kuruoja Kauno miestą: ti
ria nepatenkintųjų dėl žemės grąžinimo 
bei pirkimo-pardavimo sandoriais skun- 

zavosi atgimimo būreliai, sąjūdžio grandys, 
tautinės grupės, kurių tikslas buvo siekti 
išsilaisvinimo. Ne visi tam pritarė. Komu
nistinės valdžios pareigūnai išgąstingai 
žvelgė į kylančią naują srovę, kurios su
stabdyti neįstengė. Ieškodami išsigelbėjimo 
jungėsi ir, slėpdami savo praeitį bei užma
čias, rikiavosi į vis didėjantį sąjūdį. Paga
liau pasiekta pergalė. Lietuva kovo 11 
dieną pasiskelbia laisva ir nepriklausoma, 
nors gatvėse dar vaikščioja bolševikinės 
armijos kariai, o plėšydami orą didžiuliu 
griausmu, skraido sovietiniai lėktuvai. Po 
trejų metų derybų ir diskusijų, Raudonoji 
armija palieka Lietuvą.

Ateities spalvos rožinės ir pilnos opti
mizmo. Buvusioji komunistinė nomenkla
tūra keičiasi ir pamažu skverbiasi į nepri
klausomos valstybės valdymo sistemą. 
Komunistų partija, nors uždrausta, bet 
kitokiu vardu buvusieji partiečiai jungiasi 
į jaunos valstybės gyvenimą. Jų tikslas - 
atgaivinti buvusį “rojų”, nors pati matuška 
Rusija svirduliuoja nuo perversmų ir są
myšių. Didelių pastangų dėka pamažu 
gyvenimas rieda priekin. Buvusioji partijos 
nomenklatūra nerimsta ir visomis galiomis 
stengiasi palaikyti senosios tvarkos nos
talgiją. Valstybės rinkimuose daug buvusių 
“tarnautojų” bando patekti į Seimą. Nu
verstos statulos buvusiųjų despotų sukrau
tos sandėliuose. Kažkieno mintis juos 
susigrąžinti jei ne į aikštes, tai kur nors, 
kad sergantieji nostalgijos liga galėtų sa
vo akis “paganyti” ir atsigaivinti. Seimas 
pritaria, o Vyriausybė (Vagnoriaus) išduo
da leidimą buvusiųjų komunistų santvarkos 
despotų statulas, paminklus gražiai susta
tyti parke. Žuvusiųjų partizanų, politinių 
tremtinių ir kalinių šeimos protestuoja 
bandydamos įrodyti, kad Lietuvos žemė 
dar neatvėso nuo žuvusiųjų kraujo, kad 
dar girdisi aidas kankinamųjų, kad dar 
daug lietuvių šąla Sibiro platybėse. Vel
tui protestai. Bandoma įrodyti, kad tai 
meno šedevrai, kad prie despotų statulų 
prikaltos lentelės su jų kruvinais darbais. 
Net kai kurie užsienio lietuviai pritaria, 
kad toks despotų išstatymas tarp gražiai 
išvestų takų ir gėlėmis papuoštos aplinkos, 
nepakenks laisvės idėjai, tik parodys mūsų 
visapusišką išprusimą. Turistai ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių stebisi to
kiu lietuvių “tolerantiškumu”.

Rusija ir alijantai, užėmę Vokietiją visą 
nacišką atributiką sunaikino: daužė, de
gino, mindė, kad neliktų nė ženklo buvu
sios nacių imperijos. Mes “tolerantai” 
stebiname visą pasaulį savo Tautos kančių 
parodija, įkūrę Grūto miške despotų parką, 
kur gegužės 1 buvusieji komunistų partijos 
nariai galės padėti gėlių, o įsidrąsinę susi
rinks atšvęsti Spalio revoliuciją.

Viktoras Baltutis

dus ir giminių bei kaimynų ginčus dėl 
žemės. Sumuštas valdininkas įsitikinęs, 
kad užpuolimas susijęs su jo darbo spe
cifika. “Įtarimų daug...", - teigiama jo pa
reiškime policijai. V.Merkevičius dirba 
Kauno apskrities viršininko administra
cijoje nuo pat jos įkūrimo - 1995-ųjų.

Žmonėms tenka atsisakyti per 
brangių butų

Pastarosiomis dienomis Mažeikių 
savivaldybei dešimt jos piliečių pasiūlė 
dovanų savo butus. Kai kurie siūlomi 
dovanai butai tvarkingi be skolų, kai kurie 
su “kraičiu” - tūkstantinėmis skolomis už 
komunalines paslaugas. Savivaldybė kol 
kas nepriėmė šių dovanų, paliko šį klau
simą spręsti tarybai.

Tokį gyventojų dosnumą paskatino 
didėjantis nemokumas, didžiulis nedar
bas. Rajono gyventojai už komunalines 
pa-slaugas jau skolingi daugiau kaip 10 
mln. litų. Kai kurių skolos beviltiškos.

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

Lietuva ir mūsų mintys
Melboumo tautinių šokių ansamblio 

“Gintaras” vyresnioji grupė, Australijos 
lietuvių Jungtinis choras ir vokalinis due
tas “Tembras” š.m birželio mėn. išvyksta 
koncertuoti į Lietuvą - Klaipėdą, Panevėžį, 
Šiaulius bei Punską ir Varšuvą (Lenkijoje).

Gegužės 19 d. 1.30 vai p.p. Melboumo 
Lietuvių Namuose buvo suruoštas Atsisvei
kinimo koncertas. Žiūrovų tarpe matėsi 
įvairių tautybių svečių, bet jie salės neuž
pildė, gal per šaltas oras buvo.

Koncertą atidarė “Gintaras”, energin
gai ir su šypsenomis veiduose sušokdamas 
šokį “Aušrelė”. Ansamblio vadovė Dalia 
Antanaitienė pasveikino susirinkusius, pa
dėkojo, kad atėjo paremti jų išvyką. Progra
mą ji pranešinėjo lietuvių ir anglų kalbomis, 
taip pat paaiškino svečiams, kad jie atvyko 
į Lietuvių Namus, kurie yra Melboumo lietu
vių kultūros centras. Jungtinis choras, suside
dantis iš 24 asmenų ir dirigentės Zitos Praš- 
mutaitės, padainavo “Tėvyne mano”. Dalį 
šios dainos atliko keturios jauniausios dai
nininkės. Kitą dainą - “Dievo dovana” - cho
ras sudainavo su soliste Birute Kymantie- 
ne. Pirmoje koncerto dalyje be jau minėtos 
“Aušrelės”, “Gintaras” sušoko “Parovėjos 
suktinį”, “Rolenderį”, “Džigūną”, “Sadutę”, 
“Obstainą”, “Pasiutpolkę” ir “Aštuonytj”. 
‘Tembro” solistės Birutė Kymantienė ir Ri
ta Maaulaitienė (kartu ir pianistė) padaina
vo dainas “Nemunas atves” ir “Dangus dar 
nusileis”(muzika kuri E.Amašiaus). Dainą 
“Dainuokime po du” solistės sudainavo su 
savo dukromis.

Po penkiolikos minučių pertraukos 
“Gintaras” sušoko šiuos šokius: “Malū
nas”, “Audėjėlė”, “Leliūnų kadrilius”, “Per 
girią”, “Tave aš pamačiau” (muzika ir 
žodžiai dr. N.Zdanienės, choreografija 
D. Antanaitienės), “Landytinis”, “Piemenų 
išdaigos” ir “Kadrilius - polka”.

Jungtinis choras padainavo “Staklės ir 
tulpės” (žodžiai ir muzika M.Kymanto- 
Klajūno), “Senas kerdžius ir jūra”. “Temb
ras” pasirinko savo šeimų dainas: “Lai žino 
kiekvienas” (muzika ir žodžiai M.Kyman- 
to-Klajūno) ir “Ramunėle pasakyk”, kurią 
dainuodavo solistės Ritos mama B.Tamo- 
šiūnienė šioje salėje ne vieną kartą. 
Koncertą baigė koala (S. Mačiulaitytė), 
apsupta gintariečių, kurie visi sušoko 
“Kadrilių - polką”.

Koncerto metu nuotaika buvo puiki. 
“Gintaras” savo energija, judesiais ir 
šypsenomis žavėjo žiūrovus. Atrodė, kad 
šokėjai kartais lekia kaip vėjas, o kartais 
švelniais judesiais užburia susirinkusius.

Gal sunkiausia buvo Jungtiniam chorui 
ir dirigentei, nes chorą sudaro iš įvairių 

Motinos Diena Auksinėje Pakrantėje

Gold Coast lietuviai Motinos Dieną paminėjo susirinkę gcgužinėn Cascade Gardens. 
Pirmoje eilėje ketvirta iš kairės - “Honoured Mother for 2002” - Valerija Kybartienė.

miestų suvažiavę choristai. Jie savo dai
nomis nuneša mus j gimtą šalį: “Skriskit 
svajonės už jūrių marių, už aukštų kalnų...”

Malonu buvo matyti Birutės ir Ritos 
dukras, dainuojant kartu su mamomis. Šių 
dviejų šeimų beveik visi nariai yra įsijungę 
į lietuvišką veiklą. Nors daug kas bandė 
išlaikyti lietuvybę šeimoje, bet ne visiems 
tai pasisekė. Gintariečiai porai šokių 
pakeitė savo aprangą, o mergaitės papuošė 
savo galveles vainikais, gi “Tembras” net 
tris kartus keitė aprangą.

Žmogus, palikęs gimtą kraštą, yra at
skirtas nuo jo ne tik Ožiškai. Jo sielą kan
kina ilgesys, tai nors mintimis jis skrenda į 
savo gimtą šalį. Žiūrovų tarpe tautiečiai 
šluostė ašaras, prisimindami jaunystės die
nas. Kaip ilgai buvo išsaugoti lietuviški pap
ročiai, kalba, tautos dvasia. Ir stebėtina, 
kad po 58-rių metų, išgyventų svetimoje 
žemėje, į Lietuvą skris koncertuoti trijų 
kartų penkiasdešimties asmenų grupė.

Pasibaigus koncertui, Dalia Antanaitie
nė padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie 
šios kelionės. Nepaprasta, nepamainoma 
jos padėjėja - tai kuklioji sesutė R.Skei- 
vienė. Taip daug rūpesčių ir vargo įdėjo 
R.R. Skeiviai ir H.Antanaitis padėdami 
pasiekti šį tikslą. Daba dėkojo visiems, 
kurie parėmė aukomis: organizacijoms, 
rėmėjams, Lietuvių Namų Valdybai, kad 
leido naudotis patalpomis per daug nėsi- 
skųsdami. Daug darbo įdėjo gintariečiai 
ilgą laiką virdami pietus Lietuvių Namuo
se ir taip užsidirbdami lėšas kelionei į 
Lietuvą. Didelė dalis “Gintaro” šokėjų - 
tai studijuojantis jaunimas.

Lufthansa oro linijos direktorius, išvy
kos rėmėjas D.Hinrichsen palinkėjo jiems 
laimingos kelionės, o vieną sakinį pasakė 
net lietuviškai Jaunimo atstovė M.Savickai- 
tė prie laimingos kelionės palinkėjimų 
įteikė virš metro ilgumo čekį $2700 - nuo 
Australijos jaunimo. Taip pat sveikino ir 
gėlėmis apdovanojo Melboumo lietuvių 
bendruomenės vardu Šližys, Geelongo 
tautinių šokių grupės vardu - S.Lipšienė.

Neužmiršo ir “Gintaras” padėkoti Ginta
ras Radzivanas visų šokėjų vardu padėkojo 
Daliai Antanaitienei už vargą, rūpestį, pa
siaukojimą, nuoširdumą ir įteikė gėlių. Visi 
artistai scenoje ir žiūrovai susikibę rankomis 
dainavo: “Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos...”

Laimingos kelionės visiems! Skriskite į 
Lietuvą ir savo tėvynės ilgesio dainomis, 
grakščiais judesiais ir spinduliuojančiomis 
šypsenomis pradžiuginkite tiek daug 
iškentėjusią Lietuvą ir pasakykite jiems, 
kad mes neužmiršome dar savo krašto.

Aldona "Vyšniauskienė

ALB Spaudas Sąjungas Valdyba ir “Mūsų Pas- 
toges”Redakcija nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

Raštinės vedėjai p. Lolitai Kaiėdieneitr 
visiems jos pagalbininkams už kūrybingą ir šaunų Spaudos Dienos 
suorganizavimą, gražų pravedimą ir Aukciono metu surinktą 
finansinę paramą Australuos lietuvių savaitraščiui “Mūsų Pastogė".

Motinos Dienos minėjimas Melbourne
Melboumo Motinos Dienos programai 

gausiai susirinko žiūrovų.
Šiais metais programoje pasirodė ne tik 

Parapijos pradžios mokyklos mokiniai, 
bet ir studentai iš Lituanistinių kursų. Po 
mokyklos vedėjos Dalios Didžienės pasvei
kinimo, maldą sukalbėjo kunigas Egidijus 
Amašius.

Buvo malonu matyti jaunus pranešėjus 
- Ramūną Sadauskaitę ir Martynuką 
Didžį. Jie gražiai pravedė programą, pir
miausiai pristatydami naują dainininkių 
grupę “Tembras”, kurią sudaro Birutė 
Kymantienė su trimis dukrelėmis ir Rita 
Mačiulaitienė su dviem dukromis.

Po Apylinkės Valdybos žodžio pasirodė 
daiželio grupė kartu su pirma klase. Aidas 
Žilinskas padeklamavo eilėraštį ir paskam

Motinos Dienos proga šoka tautinių šokių grupė “Malūnėlis”. Nuotr. Dalios Didžienės

Thank you for Lithuanian Papers
Lithuanian Papers 

is a journal which gives 
voice to Lithuanian- 
Australians. The voices 
I hear rising from its 
pages are diverse and 

at times ambiguous. They strike me as part
of the modern and post-modern eras, 
characterised as they are by mass movements 
of people and ideas. The refrain I hear is 
common enough: signalling negotiations 
between various cross-cutting identities which 
constitute the sense of self for increasing 
numbers of people in a rapidly changing 
world.

The sociologist Stuart Hall has written that 
every identity is placed, positioned in a culture, 
a language, a history. “Every statement comes 
from somewhere, from somebody in 
particular. It insists on specificity, on 
conjuncture. But it is not necessarily armour- 
plated against other identities”.

This observation resonates with the voices 
in Lithuanian Papers. Every statement - every 
article and comment, photograph and poem, 
even the thanks on the inside back cover - 
gives voice to a culture, a language, a history. 
But it is not a culture, language and history 
without disjuncture and discontinuity. It is not 
a culture, language and history amour-plated 
against its intersection with the other cultures, 
languagęs and histories which constitute------------------------------------------------------------ .
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bino pianinu, o Judrina Kymantaitė drąsiai 
padainavo porą dainelių.

Patarlių ir priežodžių skaitymu mus 
pradžiugino Ramūna, Martynukas ir Da
rius. Taip pat visus pralinksmino 
“Malūnėlio” ir “Gintarėlio” tautinių šokių 
grupės, kaip visada, gražiai paruoštos p. 
Dalios Antanaitienės. Ačiū Dalia!

Toliau matėme vaidinimus, girdėjome 
juokus ir pianino skambinimus. Kaip visa
da, koncertas užbaigtas giesme “Marija, 
Marija”.

Dėkojame p. Daliai Didžienei ir vi
siems mokytojams, kurie suorganizavo 
puikų minėjimą, o ypač dėkojąme jau
niems, entuziastingiems jo dalyviams.

Lina Pranckūnienė

multicultural Australia.
My background is Anglo-Irish, six 

generations removed from my ancestorswho 
made the crossing from Europe to Australia, 
but I have friends like my colleague Gražina 
Pranauskienė, who strongly identify as
Lithuanian-Australian. Also, my job as
Deputy Director of the Europe-Australia 
Institute at Victoria University gives me a 
professional reason to be interested in the 
community. Moreover, I’ll be travelling to 
Vilnius and Kaunas in a couple of months 
for the first time. So I’m very interested in 
listening to the voices I hear in Lithuanian 
Papers. They provide me with an accessible 
and economical entire into the Lithuanian- 
Australian community. They whet my 
appetite for what awaits me in Lithuania, a 
country I would have had difficulty even 
locating on a map a few months ago. They 
give me a greater appreciation of what it 
means not to be able simply to take your 
culture, your language and your history for 
granted.

I n the back of the journal, Vince Taškūnas, 
President of the Lithuanian Studies Society 
at the University of Tasmania, says many 
thanks to the people who keep Lithuanian 
Papers going. For the insights it’s given me, 
I’d like to say many thanks to you Vince.

Professor Ron Adams
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Lietuva iš arti .į {■»

Kruvinieji pokario metai
Dr. Arvydas Anusauskas

(LGGRT centro mokslinis vadovas

1944m, kai prasidėjo antroji sovietų oku
pacija, avilių arba antisovietinio judėjimo 
dalyvių bei rėmėjų žudynės tapo vienu svar
biausių sovietinio genocido metodų.

1944-1945 m. įvykdytas fizinis žmonių 
naikinimas pranoko visas 1946-1953 m. 
akcijas. NKVD kariuomenės daliniai (pa
valdūs frontų užnugario apsaugai, pasienio 
kariuomenei ir geležinkelių apsaugos bei 
vidaus kariuomenei) baudžiamąsias operaci
jas prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius 
ar pasipriešinimu įtariamus asmenis pradėjo 
nuo 1944 m. liepos. Tokių baudžiamųjų 
akcijų (vadintų karinėmis čekistinėmis 
operacijomis) daugiausia vykdyta nuo 1944 
m. gruodžio. Pirmaisiais metais NKVD 
daliniai baudžiamosioms operacijoms pasi
telkdavo ištisas divizijas, apsiausdavo po 
kelis valsčius ir vykdydavo masines kratas, 
žmones suimdavo ir siųsdavo j vadina
muosius “filtracinius lagerius”. Visa tai ly
dėjo masiniai plėšikavimai, buvo degina
mos partizanų šeimų arba jų rėmimu įta
riamų žmonių sodybos ir kaimai. Savo 
pranešimuose NKVD kariai užrašydavo, 
kad sudegintas ne namas, o tvartas ar dar
žinė, bet visada pažymėdavo: “Nužudyti 
per ginkluotą susirėmimą”.

Žudynės vyko visose Lietuvos apskri
tyse. Tik 1944 m. gruodį dešimtyje valsčių 
sudeginti 144 lietuvių ūkiai ir sudeginti (nu
šauti) 265 lietuviai. NKVD dokumentuose 
žudynės turėjo tilpti į okupacinės adminis
tracijos politines ir socialines schemas. Visi 
NKVD dokumentai buvo tvarkomi pagal 
bolševikinės ideologijos reikalavimus bei 
specifinį teroro sistemos žodyną. Iš bau
džiamųjų dalinių labiausiai siautėjo NKVD 
vidaus kariuomenės 4-oji divizija. Šios 
divizijos kareiviai 1944 m. gruodžio 13 - 
1945 m. kovo 31 d. nužudė 1 817 žmonių, 
tarp jų buvo apie 550 partizanų, kiti nužu
dyti beginkliai. 1944-1945 m. baudėjai nu
žudė 12 226 žmones (pagal oficialius do

kumentus), iš jų 1944 m. gruodį - 2 056, 
1945 sausį -1 252, vasarį -1 301, kovą - 
1 030 ir t.t. 1944 m. tik apie dešimtadalis 
žmonių žuvo ginkluoto pasipriešinimo da
lyvių gretose su ginklu rankose, kiti buvo 
nužudyti, nukankinti, sudeginti beginkliai 
žmonės. NKVD kariuomenės dalinių pra
nešimų analizė rodo, kad ir 1945 m. į žu
vusių partizanų skaičių buvo įrašyta ne 
mažiau kaip 3 000 nužudytų beginklių žmo
nių. 1944-1945 m. j žuvusių partizanų skai
čių įtraukti ir apie 5 000 nužudytų 
beginklių.

Gyventojai, įtariami ginkluoto pasiprie
šinimo rėmimu arba sovietinės valdžios 
įsakymų sabotavimu (buvo dar daug prie
žasčių, dėl kurių galėjo suimti ir įkalinti), 
patekdavo j karinių dalinių areštines arba 
NKVD kalėjimus. Visi į NKVD (MVD) ir 
NKGB (MGB, KGB) rankas patekę žmo
nės iš pradžių buvo vadinami “sulaiky
taisiais”, o atlikus numatytus formalumus 
(atgaline data išrašius arešto orderius) tap
davo “suimtaisiais”. Ir sulaikytieji ir suim
tieji buvo kalinami ir tardomi vienodomis 
sąlygomis. Dokumentų, iš kurių būtų gali
ma sužinoti, kiek žmonių buvo sukišta į 
NKVD ir NKGB pastatų rūsius (‘Vidaus 
kalėjimus”) liko nedaug. Remiantis šiais 
dokumentais, galima tvirtinti, kad 1944- 
1945 m. vykdytas lietuvių tautos genocidas.

Nepavykus greitai užgniaužti lietuvių 
antisovietinio pasipriešinimo, nuo 1945 m. 
rudens lietuvių genocido organizatoriai 
buvo priversti ieškoti naujų metodų. Visa 
Lietuva buvo apipinta NKVD kariuomenės 
įgulų tinklu, vyko nuolatinai reidai, pri
reikus - kelių šimtų ar tūkstančių kareivių 
judrūs būriai vykdė dideles baudžiamąsias 
akcijas. Tai turėjo visiškai palaužti lietuvių 
ginkluotą pasipriešinimą. Genocidas neap
lenkė nė vienos Lietuvos dalies. Išvada 
viena - 1944-1953 m. NKVD (MVD) ir 
MGB vykdytos karinės baudžiamosios ope
racijos (nesvarbu, kas jas vykdė - divizijos, 
pulkai, kuopos, komandos ar karinės čekis
tinės grupės) buvo svarbiausia jėga, žu

džiusi Lietuvos žmones. MVD, MGB ir jų 
kariuomenė taip pat buvo pagrindinė visų 
genocidinių operacijų (trėmimų, suėmimų 
ir pan.) vykdytoja.

Sovietizuoti Lietuvą ir nuslopinti pasi
priešinimą nebūtų pavykę, jeigu ne masi
niai suėmimai. Kas antras lietuvis vyras 
tapo genocido auka arba perėjo teroro sis
temos “filtrus”. Suėmimai, represinių jėgų 
vykdomas teroras ir kitokiu tikslu, ne tik 
pasipriešinimą slopinti. Pertvarkyti vi
suomenę pagal komunistinius ideloginius 
postulatus nebūtų pavykę be prievartos ir 
teroro, nesunaikinant patriotiškiausios ar 
ūkiškai nepriklausomos lietuvių tautos 
dalies. Tik 1944-1945 metais daugiau kaip 
200 000 žmonių patyrė vienokią ar kitokią 
okupantų prievartą (buvo įkalinti, mobi
lizuoti, priversti slapstytis ir t.t) iš jų apie 
54 000 buvo ilgam įkalinti, daugiau kaip 
32 000 išsiųsti į lagerius. Kaliniai buvo 
fiziškai ir dvasiškai luošinami.

NKVD (MVD) ir MGB bendruosiuose 
bei vidaus kalėjimuose kalinių laikymo są
lygos buvo baisios. Stengiantis nuslėpti, kad 
suimti žmonės slapta kankinami, vidaus 
kalėjimai buvo įrengiami NKVD (MVD) 
ir KGB skyrių rūsiuose. Šaltose, drėgnose, 
sausakimšai kalinių prigrūstose kamerose 
trūkdavo oro. Daugėjo kalinių ir regioni
niuose kalėjimuose. Į vieno kalinio vietą 
buvo grūdama 3,6,9, arba 13 žmonių. Sun
kindami kalinių laikymo sąlygas, enkave
distai norėjo juos palaužti. Kalėjimuose per 
metus įvairiomis ligomis (tuberkulioze, 
plaučių uždegimu, šiltine, cinga) sirgdavo 
21-31% visų kalinių, šimtai mirdavo. Mi
rusio artimieji gaudavo tik mirties liudijimą, 
kur palaidotas, nepranešdavo. Iš kalėjimų 
suimtuosius siųsdavo į lagerius. Gulago la
geriai nebuvo paprastos kalinių laikymo 
vietos. 1940-1941 ir 1944-1952 m. čia 
įkalinta beveik 150 000 žmonių. Tai buvo 
per baudžiamąsias operacijas suimti kaimų 
gyventojai, įtariami partizanų rėmimu. 
Anksčiau ar vėliau šiems kaliniams SSRS 
MVD ar MGB ypatingasis pasitarimas 
atseikėdavo po 10 ar 25 metus.

Labiausiai ištyrinėtas sovietinio geno
cido metodas - žmonių trėmimas. Trėmi
mai buvo sankciuonuojami aukščiausių 
sovietų valdžios pareigūnų. Jų motyvai visą 

laiką kito. Kartais etninis principas pa
keisdavo politinį arba politinis - etninį. 
1992-1996 m, remiantis archyviniais doku
mentais, buvo tikslinamas ištremtų žmonių 
skaičius - sudaryti pirmieji 1941-1953 m 
tremtinių vardynai. Dabar jau nustatyta, 
kad iš 155 796 žmonių, sovietinio genocido 
organizatorių ir vykdytojų įrašytų į tremti
nu žmonių sąrašus, į Buriat Mongoliją, 
Komiją, Krasnojarsko kraštą, Irkutsko, 
Tomsko, Molotovo (dabar Permės) ir kitas 
Sibiro bei Šiaurės sritis buvo ištremta ne 
mažiau kaip 132 000 žmonių. 1946-1952 
m į tremties vietas Sovietų Sąjungoje buvo 
išsiųsti 676 835 žmonės, MVD ir MGB 
dokumentuose pavadinti “specialiai per
keltais asmenimis”. Beveik kas šeštas trem
tinys buvo lietuvis, o kai kada lietuviai su
darydavo net pusę visų tremtinių.

Daugiau kaip 70% tremtinių sudarė 
moterys ir vaikai. 1941-1953 m į tremtį 
buvo išvežta ne mažiau kaip 39 000 vaikų 
ir 50 000 moterų. Be vaikų, pirmieji žūdavo 
senyvi žmonės, nėščios moterys, ešelonuo
se gimę kūdikiai (jie nebuvo įtraukiami į 
tremtinių skaičių, jei gyvi nepasiekdavo 
tremties vietovių). Tremties vietose žmones 
taip pat naikindavo. Sunku nustatyti, kiek 
ten mirė žmonių, nes MVD specialiosios 
komendantūros skaičiuodavo tik darbo jė
gos netektis. Mirusių vaikų dažniausiai ne
skaičiuodavo. Už pabėgusių lietuvių trem
tinių ir jų vaikų slėpimą sovietiniai įstaty
mai numatė penkerius metus lagerio, ty. 
buvo baudžiama taip, kaip už rezistentų 
slėpimą.

Tremties padaryti nuostoliai lietuvių 
tautai prilygsta kalinių naikinimui mirties 
stovyklose. Iš 132 000 žmonių, 1941-1952 
m išvežtų į “amžiną” tremtį, net 28 000 
žuvo nuo ligų, bado, nepakeliamo darbo. 
Tik 1963 m gruodį iš tremties paleisti 
paskutiniai keli tūkstančiai lietuvių, bet 
apie 50 000 ilgai negalėjo grįžti arba visai 
negrįžo į Lietuvą. Tai - apytikriai skaičiai, 
nes sovietinio genocido organizatorių ir 
vykdytojų dokumetai netikslūs.

Dar ne su visais šių institucijų doku
mentais galima susipažinti. Dalis jų saugo
ma Maskvos archyvuose, Rusijos Fede
racijos valstybiniame archyve, Federalinės 
saugumo tarnybos centriniame archyve.

Baleto mecenavimo tradicija
Jurgis Zaikauskas įteikė prizus Lietuvos baleto šokėjams

Aliodija Ruzgaitė (Vilnius)

Dažnai iš Australijos į Lietuvą atvyksta 
architektas Jurgis Žalkauskas. Kiekvienos 
viešnagės metu jis žiūri visus Nacionalinio 
operos ir baleto teatro spektaklius ir pro
fesionaliai juos vertina. Žiūrovai, mėgstan
tys baleto meną, XIX šimtmetyje su ironija 
ir be jos buvo vadinami baletomanai (it 
baletto+&. mania). Daugelis jų vėliau tapo 
gerais baleto kritikais. Žymus anglų kritikas 
A.Haskell vieną savo knygą taip ir pa
vadino - “Baletomanija”...

Pirmuoju lietuvių baletomanu vadin
čiau generolą Vladą Nagevičių, kuris buvo 
didelis baleto gerbėjas. Solistė J. Jovaišaitė 
pasakojo, kad grįžęs iš Ispanijos jis jai at
vežė ispaniškas kastanjetes, vėduoklę. O 
J.Žalkauskas baletu susižavėjo vaikystėje, 
kai tėvai jį nuvedė į valstybės teatrą, į G. 
Verdi operą “Traviata”. Jamjokio įspūdžio 
nepaliko operos solistai... bet užtat sužavėjo 
J. Jovaišaitės ir B.Kelbausko temperamen
tingai sušoktas ispanų šokis. Karo metais, 
jau būdamas gimnazistas, Jurgis stovėdavo 
eilėse prie bilietų kasos. Jis net turėjo 
nuolatinę stovimą vietą teatro antrojo 
aukšto kairėje pusėje. Iki šiol jis prisimena 
talentingas jaunas solistes T.Sventickaitę, 
G.Sabaliauskaitę. 1944 m. karo nublokštas 
į Vokietiją, J.Žalkauskas studijavo piešimą 
ir čia stebėjo lietuvių menininkų pasi
rodymas - solistų A.Šlepetytės ir A. Liepine
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šokius. 1949 m. atvykęs į Australiją, jis daug 
mokėsi, kol gavo teisę dirbti architektu. Ir 
čia jau kartu su žmona Jone lankė ir te- 
belanko visus Australijos baleto spektak
lius. Jau daugelį metų jis yra Australijos 
baleto draugijos narys ir norėtų, kad ir 
Lietuvoje turtingi žmonės aukotų pinigus 
šiam gražiam menui.

Kai po daugelio metų J.Žalkauskas 
aplankė Lietuvą, jį ypač sujaudino J.Indros 
baletas “Audronė”, patiko ir baleto solistai. 
Australijoje jis parengė radijo laidų apie 
lietuvių baletą, jo istoriją, 1999 m. Mel
bourne Universitete šia tema skaitė pas
kaitą. Aš vertinu išsamius J.Žalkausko 
straipsnius apie lietuvių baletą 1920-1940 
m., kuriuose jis panaudojo į Australiją išvy
kusių baleto šokėjų atsiminimus (anuo 
metu Lietuvoje cenzūra išbraukdavo iš- 
vykusiųjų pavardes). 1997 m. J.Žalkauskas 
kartu su Australijos baleto šokėja Ramona 
Ratas įsteigė Lietuvos Baleto Bičiulių 
Draugiją. Abu steigėjai organizuoja vakaro
nes, kurių metu vyksta loterijos, rodomi 
lietuvių baleto spektaklių įrašai. J.Žal- 
kaaskas apgailestauja, kad įrašai prastos 
kokybės ir kad iki šiol neišleista nė viena 
baleto vaizdajuostė, kuri būtų puiki mūsų 
baleto reklama - ją pirktų ir atvažiavę 
turistai. Aš irgi iš Jurgio gavau apie 50 
vaizdajuosčių, supažindinančių su Austra
lijos, Anglijos, Amerikos baleto trupių 
spektakliais, ir surengiau nemažai “baleto 
yideosiurprizų”. Šiais metais Bičiulių

Visa Lietuvos dailės istorija - vienoje knygoje
ELTA. Po keturių dešimtmečių per

traukos Lietuvos Dailės akademija išleido 
vienatomę, išsamią, naujausiais tyrimais 
paremtą knygą “Lietuvos dailės istorija”. 
Pasak leidėjų, tai visais atžvilgiais labai 
vertinga ir svarbi knyga ne tik dailės stu
dentams, dėstytojams, menotyrininkams, 
bet ir visiems besidomintiems Lietuvos 
daile.

Daugiau kaip 400 puslapių “Lietuvos 
dailės istoriją” rengė 38 autorių - žymių 
menotyrininkų ir dailės istorikų kolektyvas.

Draugija atsiuntė net 30 pagrindinių šokėjų 
“instrumentų” - baleto batelių. Šie greitai 
sunešiojami, trapūs bateliai - nepigūs (apie 
80 dolerių).

Ketvirtą kartą šiais metais Jurgis at
vyko, kad įteiktų savo prizą jam patiku
siems jauniems mūsų šokėjams. Tokiais 
prizais jis jau yra apdovanojęs M.Baužį, 
N.Beliakaitę, RJezerskytę, A.Paulauską,
I. Tsymbal, N.Jušką. Šiais metais prizai 
atiteko O.Konošenko ir E.Butkui. Premijas
J. Žalkauskas įteikė teatre gegeužės 15 d., 
prieš prasidedant baletui “Kontrastai” 
(muz. Prokofjevo). Visus apdovanotuosius 
jis vadina savo vaikais ir apgailestauja, kad 
keturi jų šoka svetur. O seniai teatre maty
tas vienaveiksmis baletas “Kontrastai” vėl 
žavėjo subtiliais neoklasikinio stiliaus solo, 
duetais, masiniais šokiais. Žaisminga ir 
savita plastika, išraiškingomis prozomis 
pasižymėjo solistų O.Konošenko ir VFa- 
dejevo, A.Bazevičiūtės ir N. Juškos duetai. 

Knyga supažindina su mūsų krašto dailės 
raida nuo priešistorinių laikų (10 000 metų 
pr. Kristų) iki šių dienų. Apžvelgiami visi 
svarbiausi epochos meno stiliai - gotika, 
renesansas, barokas, klasicizmas ir kt

Knygos maketo autorius - dailininkas 
Bronius Leonavičius. “Lietuvos dailės 
istoriją” 5 000 egzempliorių tiražu išleido 
Vilniaus dailės akademijos leidykla.

Plačiajai visuomenei knyga buvo prista
tyta birželio 6 dieną Vilniaus Paveikslų 
galerijoje. □

Šis spektaklis balandžio mėnesį buvo pa
rodytas tarptautiniame baleto festivalyje 
Rygoje ir sulaukė gražių žiūrovų ir baleto 
kritikų įvertinimų. Gaila, kad vilniškiai 
žiūrovai iki šiol mažiau vertina viena
veiksmius baletus. O antrasis vakaro bale
tas “Carmen” (muz. Bizet-R.Ščedrin) šį 
kartą parodytas be žiūrovų pamiltos E.Špo
kaitės. Jai susirgus, buvo pakviesta Rygos 
solistė J.Gurvič. Ši šoko nepriekaištingai, 
bet trūko individualybės žavesio.

Nusileidus scenos uždangai J.Žalkaus
kas pakvietė šokėjus paragauti jo žmonos 
tik labai iškilmingomis progomis kepamo 
torto (jį jau trečią kartą Jurgis atveža iš 
Australijos).

Svečias jau spėjo pažiūrėti B.Eifmano 
baletą “Raudonoji Žizel”. Jis gyrė ir pasta
tymą ir, jo žodžiais tariant, “europinio lygio 
baleto trupę”. Per savo viešnagę J.Žalkaus
kas žada aplankyti visus j teatro programą 
įtrauktus baleto spektaklius.
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Hliutčs kampelis IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Negalima tylėti

Vytautas Didysis piršliauja
Minis Jadvygai Jogaila vedė Oną, su kuria išgyveno 14 

metų, o jai minis vedė gražią 30-ies metų našlę Elžbietą, 
kurios lenkų ponai nekentė, nes ji buvo mokytoja, ir Kro
kuvos dvaro kanceliaristams buvo užkirstas kelias apgaudinėti Jogailą. Deja, po 
dviejų metų Elžbieta mirė.

Kai ji mirė, Jogailos pusbrolis Vytautas tuoj sugalvojo pripiršti Jogailai savo 
giminaitę, Alšėnų kunigaikštytę Sonką (Sofiją). “Lietuvos Metraštyje” rašoma:

Vytautas nusivežė Jogailą papietauti pas kunigaikštį Semioną, kuris globojo 
savo gražuoles dukterėčias Vasilisą ir Sonką. Ir ėmė Jogaila prašyti Vytautą 
sakydamas: “Prašau tave, pripiršk man Sofiją, jaunesniąją dukterėčią - gal Dievas 
duos man su ja įpėdinių”.

Kai Vytautas užsiminė apie tai Semionui, šis atsakė: “Didysis kunigaikšti, 
tavo brolis Jogaila yra didis valdovas. Mano giminaitei nebūtų didesnės garbės, 
kaip ištekėti už jo. Tačiau aš negaliu pažeminti Vasilisos, pirma išleisdamas 
jaunesniąją. Tegu jo didenybė veda vyresniąją”. Kai Vytautas apie tai pranešė 
Jogailai, tas jam tarė: “Aš žinau, kad vyresnioji gražesnė, bet ji su ūsiukais, o tai 
reiškia, kad ji smarki merga, o aš jau senas, nedrįsčiau jos geisti”.

Ką gi darys Vytautas! Pasikvietė savo giminaitį Belajos kunigaikštį ir pripiršo 
jam Vasilisą, o Sonką sužiedavo su Jogaila.

Nors Jogaila buvo virš 70 metų, o Sonka “žydinti mergaitė, daugiau pertekusi 
gražumo negu dorybių”, jie susilaukė trijų sūnų. Jogaila buvo laimingas, bet 
dvare ėmė sklisti paskalos, kad Sonka neištikima, net buvo minimi kai kurių 
riterių vardai. Sonka tuoj kreipėsi j Vytautą, o jis, supiršęs tą porą, jautėsi įpa
reigotas apginti Sonkos gerą vardą.

Atvažiavęs į Horodlės seimą, jis liepė minėtus riterius pasodinti į kalėjimą, o 
karalienę Sofiją stropiai prižiūrėti ir - sumažinti jai maistą! (Reikia atsiminti, 
kad Lenkijoje - ne taip, kaip Lietuvoje - ištekėjusi moteris buvo savo vyro 
kilnojamojo turto dalis. Joms galima valgyti, kai vyras duos, ir turėdamos 
pakankamai garbės ir turtų, pačios buvo vargšės).

Vis dėlto Sofija buvo “reabilituota” ir jos sūnus Kazimieras buvo išrinktas 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, o vėliau, lenkų priprašytas, sutiko priimti 
Lenkijos karūną.

A.Merūnas (Adelaidė) įsteigė “Šalpos 
būrelį” padėti į vargą patekusiam parti
zanui Klemensui Širviui-Sakalui, A. Meni
no jaunystės draugui.

Kas domisi Lietuvos praeitimi, parti
zanais, daug girdėjo apie J. Lukšą-Dau
mantą, Rytį Trumpą-Rytį ir Klemensą 
Širvį-Sakalą. Šie trys Lietuvos laisvės ko
votojai 1950 m. spalio 3 d. iš Muncheno 
buvo nuskraidinti į Lietuvą, parašiutais 
nuleisti Tauragės rajone, Žygaičių miške. 
Greitu laiku žuvus Juozui Lukšai ir Ryčiui 
Trumpai, Klemensas Širvys įsijungė į par
tizanų gretas ir vėliau tapo Tauro apygardos 
vadu. 1950 m. liepos mėnesį buvo Jan
kausko-Demono išduotas ir sunkiai sužeis
tas. Pusę metų išgulėjo ligoninėje, po to 
sėdėjo Lukiškių kalėjimo vienutėje. Po 
teismo nubaustas 25 metais kalėjimo ir 
išsiųstas į Mordovijos lagerius.

1986 m. sovietų valdžios dokumen
tiniame filme buvo apkaltintas sovietų 
valdžios išdaviku-banditu. Dabar kai 
Lietuva laisva, jis ir vėlyra apkaltintas kaip 
išdavikas, šnipas.

Nesinori tikėti, kad K.Širvys, apkal
tintas L.G.G.R.TC. (Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro) 
komisijos, kad buvo išdavikas ir dirbo su 
KGB, nebuvo apdovanotas medaliais so
vietų valdžios, bet ištremtas 25 metams į 
Mordovijos lagerius. Išleistas iš lagerio 
penkis metus išgyveno Rytprūsiuose, nes 
negavo leidimo grįžti atgal į Lietuvą.

Negalim tylėti (ištrauka iš laikraščio 

“Tremtinys”, gegužės 3 d., 2001, Nr. 17): 
“Mes, buvę Tauro apygardos partizanų ry
šininkai ir rėmėjai, matydami, kad dar ne
suteiktas kario savanorio statusas paskuti
niam mūsų krašto “Žalgirio”rinktinės vadui 
Klemensui Širviui-Sakalui, reikalaujame 
atitaisyti padarytą nedovanotiną klaidą. Jis 
sąžiningai kovojo už mūsų Tėvynę, tikėda
mas jos laisve net tokiomis sunkiomis są
lygomis, kokios partizaninei kovai buvo 1952 
metais... ”, pasirašė laisvės kovų dalyviai (15 
parašų).

Dabar K.Širvys-Sakalas gyvena Kybar
tuose vienišas, paraližuotas, negauna sava
norio statuso. Bet jam skaudžiausia, kad 
už visą meilę, vargą, kančias Lietuvai yra 
apkaltintas šnipu. Niekas neatėjo pas jį iš 
LGGRTC pasikalbėti ir niekas nepasako, 
ką jis padarė, kodėl jį apkaltino šnipu. Pats 
negali apsiginti, nes neturi nei lėšų, nei 
sveikatos.

Todėl A.Merūnas, kuris aplankė jį 
Lietuvoje, kviečia visus geros valios tau
tiečius prisidėti prie “Šalpos būrelio” pini
gine auka ir padėti šiam Lietuvos laisvės 
gynėjui neapaprastai vargingoje senatvėje.

Aukas galima siųsti: SA “Talkos” są
skaita: Nr. 8154 Adelaide, Humanitarian Aid 
Committee, 6-8 Eastiy SL Norwood, SA5066, 
arba VIMupas, 161 Penfold Rd, Stonvfell, 
SA 5066, arba A.Merūnas, 1/34 Richardson 
Ave, Glenelg North, SA 5045, arba A.Vyš- 
niauskienė, 6 Alfred Crt., Bundoora, 
Melbourne, VIC 3083, tek 94674945.

Aldona Vyšniauskienė

Laiškas Redakcijai
Ačiū p. Genovaitei Kazokienei už 

puikų straipsnį “Mūsų Pastogėje” Nr 22. 
Mums jau seniai širdį skaudina mūsų 
kalbos naujieji žargonai ir mes jau kuris 
laikas bandome atkreipti tautiečių dė
mesį į mūsų kalbos “anglinimą”, o gal 
“amerikoninimą”!

Vakarų Australijos “Lietuvių Balsas” 
radijo valandėlės įvade visuomet prime
nama, kad mūsų kalba - tai “seniausia 
gyva Europos kalba”, bet dabar ji turbūt 
yra tapusi... “jauniausia”, nes prieš aš
tuonerius metus įsigytas žodynas nebe
padeda mums suprasti Lietuvos spaudos 
straipsnių. Pavyzdžiui : fermoje atliksi
me adekvačius, mažoritarinius, monstri- 
nius, taip pat ir kurioziškus, maržinius, 
ažiotuojančius darbus, ir tuo pačiu reani
muosime juos! - Supratote?

Tbrbūt mes visgi progresuojame, nes 
juk ūkis, tapęs kolchozu, dabar yra ferma. 
Ar nevertėtų, praturtinant mūsų žodyną, 

panaudoti ir australiškus žodžius? Taigi, 
žemdirbį ar ūkininką (atsiprašau, fer
merį) pavadinti - koki (cocky).

t Valė Repševičienė, Perth

Gerb. Redakcija,
Perspausdinant dr. Arvydo Anušausko 

straipsnį (žr. psl 4) apie kruvinuosius poka
rio metus ir 1944-1945 m Lietuvoje vykdytas 
baudžiamąsias akcijas, atmintis sugrąžino į 
tą laiką ir nuoskaudą, kaip lietuviškos šei
mos buvo skriaudžiamos ir kaip siautėjo 
bei savivaliavo stribai bei kiti komunistinio 
rojaus gerbėjai. Man tuomet buvo 10 metų.

Buvo labai ankstyvas 1945 m pavasaris. 
Tėvelis jau nuo praėjusių metų slapstėsi, 
todėl šeima buvo įrašyta į juoduosius tary
binius sąrašus kaip “banditų šeima”. Kratos 
vykdavo kartą ar du per savaitę ir vis ieško
davo tėvelio. Mes aiškinome, kad jis yra 
išvažiavęs kažkur siūti (mat buvo siuvėjas) 
ir šiuo metu jo namuose nėra, dar negrįžo. 
Mamą kviesdavo tardymams į NKVD 

būstinę gana dažnai, o po paskutiniojo tar
dymo prieš pat 1945 m Vasario 16-ąją, ji dar 
negalėjo sėdėti, nes nuo mušimo dar nebu
vo užgijusios žaizdos sėdynėje. Mat tardymo 
metu liepė jai atsigulti ant žemės, pakelti 
viršutinius rūbus, o du tardytojai, vieno iš 
jų pavardė Michejev, atsisėdę iš skirtingų 
pusių pasikeisdami mušė į minkštą vietą 
šampalais (šautuvų valymui skirtais metali
niais strypais). Kai tie smūgiai krisdavo vienas 
arti kito, įplyšdavo oda. Grįžo tada mama 
po keturių dienų iš daboklės sumušta ir 
žaizdota, vos galėdama vaikščioti ir nutarė 
dalinai slapstytis, nes nebuvo kaip palikti 
vienų vaikų, Babunės ir invalidės tėvelio 
sesers Anės. Tada mes jau žinojome, kaip 
reikia atsakyti į klausimą, kur esanti mama 
ir tėvelis. Ji visada “būdavo Tauragėje ir ten 
lankydavosi kirpykloje pusmetiniam plau
kų sušukavimui”, o tėvelis - siūdavo...

Tą 1945 m kovo rytmetį į mūsų kiemą 
įvažiavo vežimas. Jame sėdėjo du mums 
visai nematyti vyrai. Kaip visada, paklausė 

kur tėvelis ir kur mama? Aišku, tėvelis bu
vo išvažiavęs siūti į kaimą, o mama - Tau
ragėje. Tada jie paprašė tvarto raktų ir liepė 
Babunei, Anei ir mums vaikams likti kam
baryje. Mes žiūrime pro langą ir matome, 
kaip jie atsirakina tvartą, su vargu įtempia 
labai žviegiančią kiaulę įvežime esantį gar
dą, išsiveda karvę ir jau riša ją prie vežimo. 
Babunė išbėgo į kiemą ir mėgino pasiteirau
ti, kodėl ir ką jie daro, bet jai buvo įsakyta 
tuojau pat grįžti į kambarį. Ir taip išvežė iš 
mūsų namų paskutinę viltį nors po mėnesio 
kito sočiai pavalgyti, maisto atsargą-būsi
mą veršiuką, būsimą pieną ir kiaulę.

Iš slėptuvės išėjusiai mamai papasako
jome viską, kas ir kaip atsitiko, bet niekas 
ir niekada nedrįso ir labai bijojo dėl to kam 
nors pasiskųsti, kad neišvežtų į Sibirą. Tokia 
begalinė baimė lydėjo mūsų gyvenimą ilgus 
metus, tik 1953 m. vasario 1 d. suėmus 
tėvelį jau žinojome, kad nebereikia nieko 
slėpti, o reikia laukti bausmės...

Jadvyga Dambrauskienė, Sydney

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijušėlis bausmę jau atvargo, 
Prie vartų sutiko jį Loreta; 
Jie “svarbion vieton” bus palydėti, 
Motorizuoto “angelo sargo”. 
Paskui jį sekti jiems įsakyta, 
Kol ten, kur reikia, bus pristatyti!

Taip gana toli visi važiavo, 
Kai policistas sustot mojavo, 
Į klaikią salę jis juos įvarė, 
Ir išvažiavęs vartus uždarė. 
Viduje likos mūsų tautiečiai 
Ir “bimbalinių” geri du spiečiai.

Ilgai nelaukus iš visų šonų, 
Vanduo su kvapais ėmė švirkšti, 
Ne litrais, bet šiurpulingom tonoms. 
Pijus Loretą gi apkabinęs, 
Prie savo su medaliu krūtinės, 
Ją glaudė ir meiliai ramino.

Čiurkšlės staiga ir vėl sustojo, 
Oras taip kvepia aplinkumoje, 
Vartai gi patys vėl atsidarė; 
Ir tu žiūrėk tik: iš visų pusių, 
Nėra anei vienos baisios musės! 
Šlapiam Pijušui jau linksma daros...

___________Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
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SPORTAS
Konservatoriai perspėjo sportininkus

Opozicinė Tėvynės sąjunga paragino 
jaunuosius Lietuvos sportininkus neda
lyvauti birželio 14-15 dienomis Maskvoje 
rengiamose jaunimo sporto žaidynėse.

Konservatorių partijos prezidiumas 
kreipėsi į jaunuosius sportininkus bei jų 
šeimas ir pareiškė, kad Rusijos regionų, 
NVS ir Baltijos šalių žaidynėmis siekiama 
parodyti Lietuvos jaunimo džiaugsmą ir 
šventę tragiškos mūsų šaliai atminties 
dienomis.

“1940 metų birželio 15 dieną tankai su 
raudonomis žvaigždėmis kirto Lietuvos 
sieną ir pradėjo naikinančią okupaciją, tuo 
tarpu 1941 metų birželio 14 dieną dešimtys 
tūkstančių nekaltų žmonių užkaltuose

Žalgiriečiai bendradarbiaus su LKKA
Arvydo Sabonio “Žalgirio” krepšinio 

centras ir Lietuvos Kūno kultūros aka
demija (LKKA) nutarė bendromis pastan
gomis stiprinti krepšinį Kaune. Buvo 
pasirašyta penkerių metų bendradarbia
vimo sutartis. Pagal sutartį, ASabonio 
“Žalgirio” krepšinio centras įsipareigojo 
suburti pajėgią komandą, kuri žais LKA 
lygoje “LKKA-Žalgirio” vardu.

Nauja komanda, kurios branduolį su
darys “Žalgirio” dubleriai, naudosis LKKA 
sporto bazėmis, kurios pagal poreikį bus 
suteikiamos ir LKL vicečempionei “Žalgi
rio” komandai. Taip pat LKKA specialistai 
vertins krepšininkų sveikatos būklę, rem
damiesi moksline metodika nustatys tre
niruočių krūvius ir teiks kitokią pagalbą.

A.Sabonio “Žalgirio” krepšinio centro 

įkaityk "Mlūsu*Pastogę" — visky žinosi!

gyvuliniuose vagonuose buvo vežami toli į 
Rusiją”, - rašoma kreipimesi.

Pasak konservatorių, tai, kad Maskva 
būtent šiomis dienomis rengia žaidynes, 
yra sąmoninga politinė provokacija.

“Lietuvos sporto vadovams sukiužus, 
garbingai pasielgti gali patys sportininkai - 
nešvęsti tėvynės nelaimių, o ypač dar ten, 
iš kur jos atėjo”, - teigiama politiniame 
pareiškime.

Be to, į šias žaidynes yra kviečiamos 
tik tos valstybės, kurios prieš dešimtmetį 
sudarė Sovietų Sąjungą. Taigi, šios žai
dynės yra tarsi Sovietų Sąjungos atkūri
mas sportinėje plotmėje.

BNS ir “L.r.” inf.

direktorius Ginas Rutkauskas ir valdybos 
narys Arvydas Sabonis sakė, kad viena 
svarbiausių būsimo bendradarbiavimo 
idėjų ta, jog jauniems krepšininkams bus 
suteikta galimybė suderinti sportą ir 
mokslą, o tai galbūt padės atkalbėti jaunus 
žaidėjus nuo kelionės į Ameriką.

“Daugelis aiškina, kad Lietuvoje neturi 
galimybės derinti studijų su sportu. Kai atsi
ras tokia galimybė ir čia, gal pasikeis jų 
nuomonė ir pavyks juos išlaikyti Lietuvoje”, 
- kalbėjo Arvydas Sabonis.

LKKA prorektorius Vydas Gedvilas tvir
tino, kad gabiems sportininkams, stojan
tiems į LKKA daroma nemažai nuolaidų. 
Įstojusiems į akademiją netgi leidžiama 
studijuoti dvejus metus viename kurse.

Dovilė Kamarauskienė, (“L.r.”)

Batas - pagal A
Agentūra “Factum” prie Lietuvos Kul

tūros fondo į Lietuvos rekordų knygą įrašė 
naują su apavu susijusį rekordą.

Turizmo agentūros “Septynios mylios” 
įkūrimo proga didžiausią batą pasiuvo 
žinoma avalynės dizainerė vilnietė Rūta 
Rimšelienė ir kurpalio modeliuotojas 
Vladas Jaglinskis. Rekordinis batas pa
siūtas pagal originalų ir dar šiek tiek pa-

Neįprastos vedybos
Birželio 6 d. kalėjime ištekėjo daugiau 

kaip dvidešimt Lietuvos lengvosios atle
tikos čempionato aukso medalių iškovojusi 
27 metų kaunietė Adrija Grocienė. Jos vyru 
tapo 38 metų Rusijos pilietis Leonid 
Paršukov. Savo tautiečio nužudymu kal
tinamas bei samdomu žudiku pareigūnų 
laikomas kaliningradietis ir sportininkė iš 
Kauno žiedus sumainė Lukiškių kalėjime, 
kuriame jaunikis laukia teismo. Jaunoji nu
tarė pasirinkti vyro pavardę ir tapo Adrija 
Paršukova.

Adrija Grocienė - universali sportinin
kė, dalyvaujanti net trijose rungtyse - 
trišuolio, šuolio į tolį ir sprinto. Kaunietę 
treniruoja vienas geriausių šalies lengvo
sios atletikos specialistų, Lietuvos rinktinės 
treneris Aleksas Stanislovaitis. Dabar 
A.Grocienė daugiausia dėmesio skiria 
trišuoliui. Ji ne kartą gerino šios rungties 
Lietuvos rekordus ir pamažu artėjo prie 
tarptautinio lygio rezultatų.

Šių metų sausį Lietuvos lengvosios 
atletikos taurės uždarųjų patalpų varžybose 
Adrija Grocienė trišuolio sektoriuje vėl 
pasiekė šalies rekordą - nušoko 13 m. ir 36 
cm. Tiesa, po mėnesio rezultatas buvo pa
gerintas. Lietuvos Kūno kultūros akade
mijoje studijuojanti AGrocienė augina 7 
metų sūnų. Jos pirmasis vyras mirė prieš 
keletą metų.

Nelegaliai į Lietuvą atvykęs Leonid Par
šukov Kaune buvo sulaikytas pernai gruo-

.Sabonio kurpalį
didintu aukščiausio Lietuvos vyro - krep
šininko Arvydo Sabonio bato kurpalį.

Rekordą pagerinęs batas yra 44 cm 
ilgio, per pirštus jo apimtis yra 23 cm, per 
keltį - 33 cm, svoris - 770 gramų. Šiuo 
raudonu batu galės grožėtis visi turizmo 
agentūros “Septynios mylios” klientai ir 
svečiai.

Eltos ir “L.r.” inf.

A.Groeienės vyru tapo Lukiškių kalėjime 
laikomas L.Paršukov.

džio 11-ąją. Yra duomenų, jog šis kalinin
gradietis yra padaręs nusikaltimų ne tik 
Lietuvoje, bet ir Kaliningrade bei kitose 
valstybėse. Teisėsaugos pareigūnai jį laiko 
samdomu žudiku. Nusikaltėlių pasaulyje jis 
dar žinomas “Lionia Pyterskij” pravarde. 
Rusai įtaria, jog L.Paršukov Kaliningrade 
yra nužudęs kelis žmones, todėl prašė Lie
tuvos jį išduoti. Nors prokuratūra šį prašy
mą atmetė, L.Paršukov rusams dar gali būti 
išduotas vėliau.

Vilniaus apygardos prokuratūra kali
ningradiečiui yra pareiškusi kaltinimą dėl 
neteisėto valstybės sienos perėjimo, ginklo 
laikymo bei savo tautiečio tyčinio nužudy- 
mo.L.Paršukov kaltas neprisipažįsta.

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Buvusio Lietuvos konsulo Kanadoje a.a. Jono Gylio (1959. VI. 14) archyve buvo rastas 

buvusio Lietuvos Prezidento Antano Smetonos rankraštis, adresuotas V Gyliui, kuris 
anuo metu buvo Lietuvos atstovas Švedijoje. Sis rankraštis rašytas 1940 metais Vokietijoje, 
Rytprūsių Sventaičio vietovėje... Jo nuorašai, atrodo, buvo išsiuntinėti kai kuriems 
Lietuvos diplomatams užsienyje. Kanadiškis egzempliorius po a.a. V Gylio mirties pateko 
į privačias rankas ir buvo išsaugotas iki šių dienų. “Tėviškės Žiburiai” jį išspausdino 
ištisai, netaisydami kalbos, išskyrus grynai korektūrines klaidas. Red.

Pro memoria
Lietuva prieš mirštamą pavojų
Jau prie gen. Černiaus, kaip ministro 

pirmininko, Gynimo Taryba svarstė 
klausimą, kas daryti, jei ateitų rimtas pa
vojus Lietuvos laisvei. Taryba visa pasi
sakė, jog tuomet reiktų visomis priemo
nėmis, taigi ir ginklu, pasipriešinti, nors 
ir nebūtų vilties laimėti. Tegu užpuolikas, 
ji samprotavo, smarkiau nuniokotų mūsų 
kraštą, jam ginantis, nekaip nesiprie
šinant, tačiau tas įvykis paliktų atsimušęs 
lietuvių sąmonėje, jog tauta, kiek įmany
dama, gynė savo garbę. Vadinasi, gyni
masis svertų ir ateičiai. Ta prasme viešai 
pasisakydavo juk mūsų vadai, kariai ir 
nekariai, kalbėdami į kariuomenę. Gink
lu susidūrus su užpuoliku, krašto vado
vybė, Tarybos manymu, turėtų saugotis, 
kad nepakliūtų jo rankosin. Be to, reikėtų 
paslėpti aukso ir valiutos atsargą. Tam 
tikslui buvo ketinamas pakeisti ir Lie
tuvos Banko statutas.

Ministru pirmininku tapus A Mer
kiui, tas klausimas vėl iškilo Gynimo 
Taryboje ir Ministrų Taryboje. Jis taip pat 
buvo sprendžiamas, kaip ir prie gen. 
Černiaus: gera valia niekam neužleisti 
Lietuvos suverenumo ir ginklu smurtui
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priešintis.
Tačiau nė ministrų pirmininkų, nė ka

riuomenės vadų nebuvo patiekta plano, 
kaip gintis, nebuvo tam paruoštas ir vals
tybės aparatas, nors aš, kaip Resp. Pre
zidentas, dažnai juos dėl to akindavau. 
Kodėl nebuvo? Visokie einamieji reika
lai, labai ir nelabai svarbūs, nustelbdavo 
šį pagrindinį valstybės dalyką. Jis kažin 
kaip vis būdavo atidėliojamas rytdienai, 
nes vis rodydavosi, jog dar spėsime.

Klausimą priešintis ar nesipriešinti 
svetimai invazijai paskutiniu metu, sako, 
ėmusios svarstyti kavinės ir restoranai, - 
svarstyti savarankiškai, būtent: Po kat
rais geriau patekti? Po vokiečiais ar po 
rusais? Kai stiprios savo propagandos 
nebuvo, kai mūsų politinės srovės per
daug ėmė savivaliauti, tai lengva buvo 
pasišauti svetimai propagandai. Atsimin
kime: Vieningos valdžios idėja buvo su
žalota srovių konsolidacijos, kitų vadina
mos koalicija.

Kas toliau?
Buvo daug simptomų, jog Sovietų Są

junga ruošiasi didžiu smurtu prieš Lie
tuvą. Sujudo, kaip niekuomet, požemio 
komunistų spauda prieš mūsų vyriausybę, 
ypačiai prieš min. Skučą, pranašaudama 
.greitą fašistinės - smetoninės valdžios ga

lą ir laimingą Lietuvos įsijungimą Sovietų 
Sąjungom Šit ir Tasso Telegramų agen
tūra paskelbė nebūtų dalykų, jog mūsų 
vyriausybės organai landžioją ir ardą 
raudonosios armijos įgulas.

Kas daryti? Pasiųsti Maskvon užs. 
reik. min. Urbšį, kad patirtų, iš kur tokie 
neteisingi kaltinimai. Va atvyko Kaunan 
ir įgal. min. Natkevičius, ir atvykęs nu
švietė staigią Sovietų ūpo atmainą Lie
tuvai. Pirma jis buvęs draugingas, o nuo 
ar 10 d. gegužės ūmai virtęs priešingas. 
Ar negeriau, sako, būtų į Molotovą nu
vykus min. pirm. Merkiui, o ne min. 
Urbšiui? Molotovas viename pasikalbė
jime rūsčiai išsižodęs, jog tai, kas Lie
tuvoje darąsi, liečią daugiau vidaus, ne
kaip užs. reikalus. Min. Taryba nutarė 
pasiųsti Maskvon vis dėlto min. Urbšį. 
Juk Lietuvos vidus yra, kaip ir sutartyje 
nurodyta, mūsų vyriausybės žinioje.

Min. Urbšys teiraujasi pas Pozdnia- 
kovą, ar jo atvykimas Maskvoje būtų 
pageidaujamas. Teiraujasi, bet atsakymo 
negauna. Grįžus Natkevičiui savo postan, 
gauta žinia iš Maskvos, jog Molotovas 
norįs matyti min. pirm. Merkį ir su juo 
kalbėtis. Merkys pasiskubino važiuoti...

Iš Maskvos jis praneša, jog gerai būtų, 
kad Prezidentas parašytų lojalumo laišką 
Kalininui (mūsiškai būtų - Sovietų Prezi
dentui). Paabejojau, ar verta toks žygis 
daryti. Bet min. pirm, pavaduotojas Bi
zauskas, min. Urbšys, min. Musteikis ir, 
jei neklystu, min. Skučas, įrodinėjo, jog 
toks laiškas būtų naudinga. Sutikau. 
Laiško turinys maždaug toks: Lietuvos 
santykiai su Sovietais visą laiką buvo la
bai geri ir draugingi, Lietuva laikėsi laiko
si ir laikysis visų sutarčių, su jais sudarytų, 
ir nesitars su jokia trečia valstybe taip, 
kaip būtų priešinga sovietams. Šis laiškas 

buvo įduotas min. Urbšiui, kuris pirm. Mer
kio prašomas, važiavo Maskvon. Pirmi
ninkas mat norėjo greitai patirti, kas da
rosi Lietuvoje ir kas vyriausybės paruošta 
prieš prasimanytus Molotovo jai kaltinimus.

Birželio mėn. 12 d.
Apie 15.30 vai. grįžo iš Maskvos min. 

pirmininkas ir atvyko Prezidentūron tarp 
16 ir 17 vai. Grįžo labai nuvargintas, 
nukamuotas. Netrukus atėjo ir v.r. min. 
Skučas. Trumpai drūtai papasakojo pir
mininkas apie savo nemaloniausią vizitą 
pas Molotovą. Apie 19 vai. vakare atvyko 
manęs pasveikinti (mano vardadienio 
išvakarėse) Šaulių ir Skautų Sąjungos. O 
apie 20 vai. teko važiuoti teatran, kur 
jaunalietuviai mano garbei turėjo paruo
šę koncertą. Be manęs, teatre buvo ir keli 
ministrai su min. pirmininku ir Valst. 
Kontr. Šakeniu. Nebuvo tinkama, nes 
Lietuvos sielvartas graužė visus. Tik su
grįžus iš teatro apie 22 vai. Preziden
tūroje susirinko Ministrų Taryba ir kar. 
vadovybė (gen. Vitkauskas ir gen. Pund
zevičius) išklausyti min. pirmininko pra
nešimo. Pranešta maždaug šitaip.

Molotovas kaltina Lietuvos vyriau
sybę, jog per savo organus provokuojanti 
raudonosios armijos karius, klastingai 
juos viliojanti į užkampius, kankinimais 
kvočianti, norėdama iš jų išgauti armijos 
paslapčių. Tai rodo Batajevo, Šaudinco 
ir dar kurio ten kareivio pasisakymai. 
Lietuvos vyriausybė tatai žinanti labai 
gerai, tik nenorinti prisipažinti kalta. 
Įkarštyje Molotovas apsimetęs nuste
bintu, kad ligšiol vid. reik. min. Skučas ir 
saugumo departamento direktorius Po- 
vylaitis tebesą savo vietose. Juk abu esą 
tiek nuskaltusiu, kad jau senai vertėję 
juodu atiduoti teismui ir nubausti.

(Tęsinys kitame MP numeryje)»
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Iš skautų padangės
Iškylant, stovyklauk..
Pagal ps. Jeronimo Belkaus dienoraštį 

spaudai paruošė Vienišas Vilkas

(Tęsinys iš MP nr. 23)
Trečiadienis, balandžio 24 d. Lašinukai 

ir kiaušiniai pusryčiams - tai energiją 
suteikiantis maistas! Penkios pastotės, 
įsteigtos su Jeriaus, Raimundo ir Arvydo 
pagalba, buvo paskirstytos ir aptarnautos 
sekančiai: palapinės statymas (Raimundas 
ir Roma). Palapinė turi būti pastatyta ant 
uolos pakriaušės ir tik vienas grupės va
dovas turi teisę kalbėti bei duoti nuro
dymus. Persikėlimas per prarają (Arvydas 
Zduoba ir Audrutė) - reikia persikelti per 
3 metrų prarają palinkusio medžio ir vir
vės pagalba. Vienas grupės narys su “su
laužyta” koja. Specialus geriamas vanduo 
(David Rountree ir Daina). Grupė atranda 
vieną “gyvą” išlikusį asmenį ir ieško me
dicininio vandens. Išlikėlis (Daina) yra tiek 
nusilpęs, kad nebegali kalbėti ir į klausimus 
atsako tik galvos linkčiojimu. Vandens 
indas paslėptas giliai krūmuose. Aklasis 
vedimas (Kristina ir Viktoriukas) - grupės 
nariams užrišamos akys ir jie vedami per 
mišką į susirinkimo vietą. Kalbėti uždraus
ta, nurodymai duodami švilpuku. Vandens 
virimas (Raimundas Vingilis) - reikia 
užvirti vandenį katiliuke, naudojant drėg
nas pakuras. Kiekvienai pastotei nustaty
tas 25 minučių laikas, po to keičiamasi. 
Stovykla buvo padalinta į penkių-šešių 
asmenų grupes. Laimėtojai turėjo pasi
dalinti pirmąja vieta - tai Raudonoji Grupė 
(vadė - Renata Popenhagen, Jenna Ka- 
zokaitė, Vilija Jurkšaitytė, Melissa Belkutė 
ir Yasmina Gakas) ir Geltonoji Grupė (va
das - Darius Kazokas, Andrius Jurkšaitis, 
Darius Popenhagen, Luke Kains, Dailius 
Wilson ir Andrius Belkus). Pagyrimą gavo 
jauniausioji Baltųjų Grupė (vadė - Emilija 
Rupšytė, Kate Kazokaitė, Magdelena 
Sonios, Chris Miller, Mattias Braach- 
Maksvytis ir Lukas Labutis), kuriai pasto
tės pasirodė per daug sunkios, bet “nenu
leido galvų” ir užimta trečia vieta “persi
kėlimas per prarają” pastotėje (pačiai 
sunkiausiai) yra įrodymas, kad pasiryžimas 
ir ištvermė atneša tikslą siekiantiems vai
sių. TUo metu, kai vyresnieji “plušo” ir 
“varvino prakaitą” pastotėse, Danny Hor- 
nas raudonšlipsiams pravedė “atradimo” 
konkursą. Popietiniuose užsiėmimuose 
ypatingą dėmesį atkreipė dr. Steve Mar- 
kowskei pravesta sesija “Kaip išsilaikyti 
miestietiškose džiunglėse?”. Puikiai ap
galvota ir paruošta paskaita buvo įdėmiai 
išklausyta.

Gaila, bet viskam yra pabaiga. Tad ir 
paskutinysis laužas neapsiėjo be slegian
čios nuotaikos. Malonu buvo matyti, kad 
po ilgos vargingos dienos Dainos, Audrutės 

“Pietų Kryžiaus” stovykla. “Ateiviai”.

ir Kristinos pastangos nenuėjo veltui - 
jaunųjų šypsena ir dalyvavimas prie laužo 
buvo didelis atpildas pasišventėlėms. Taip 
pat džiugu matyti ir vyresnes skautes bei 
skautus vyčius aktyviai prisidedant prie 
laužų pasisekimo - mažieji labai laukė jų 
pasirodymų. Paskutinė naktis stovykloje 
tapo ir tradicine “disco” naktimi. Renata 
Popenhagen parodė savo artistinius ga
bumus, purkšdama raudoną spalvą (dažus 
?) ant norinčiųjų galvų, jų tarpe bandant 
nudažyti ir Jeronimo Belkaus jau retėjan
čius plaukus. Šviesą šiai nakčiai paruošė 
Raimundas Jurkūnas ir Arvydas Zduoba. 
Miegoti niekas nenorėjo: štai šešerių 
metukų Gintarė Hornaitė šoko solo, o 
Nerija ir Elvis, taip pat kaip ir Alana su 
Andrium Jurkšaičiu, parodė tiek jaunam, 
tiek senam, kad disco yra menas. Galų gale 
pasirodė ir antroji bei paskutinė dalis 
produkcijos "Star Wars - Jaberis strikes 
back”. Visi ilgai prisimins Jaberio (Vik
toras Paltanavičius) ir Ventolin Man (Kajus 
Kazokas) pasirodymus, taip pat šviesų 
žaidynes, ”mirštančias žvaigždes”, o 
svarbiausia - publikos dalyvavimą pasta
tyme. Juokas - tas viską užkrečiantis viru
sas - apgaubė visą stovyklą, epizodas 
rutuliojosi, bet nepasiekė pabaigos. Matyt 
tai palikta režisieriaus Antano Braželio 
kompetencijoj. Kažkas tyliai pašnabždėjo, 
kad tęsinys paliktas... kitai stovyklai. 
Džiaugsmas taip pat turi savo negatyvią 
pusę - laikas tuo metu nepaprastai greitai 
bėga, tad ir vėl...’’Ateina naktis” - šį kartą 
paskutinė šioje stovykloje.

Išvargę vadovai dar kurį laiką pasiliko 
prie gęstančio laužo, sklido daina po 
dainos, o pabaigai dar sudainuota virši
ninkės mėgstamiausia “Daug, daug 
dainelių”... Šį kartą ją visgi reikėjo pa
kartoti, nes pirmas bandymas nebuvo 
sėkmingas. Tylu ir ramu stovykloje. Tik 
Pietų Kryžius dar žvelgė į sumigusius jo 
pamiltus “Aušros” tunto skautus, tarsi lin
kėdamas “saldžių sapnų ir iki kito karto”.

Ketvirtadienis, balandžio 25 d. Laik
rodžiai atsukti į normalų laiką. Dangaus 
mėlynė gaubia stovyklavietę, o besišypsanti 
saulė sveikina atsikėlusius vėliavos pakė
limui. Pusryčiai - tik Danny Homas lyg 
nesavas - pramiegojo, net uždusęs bėgo 
pusryčių. Į pagalbą atėjo mažoji šešiametė 
Gintarė Homaitė:“Nesirūpink, tėveli, kai tu 
vėlavai į pusryčius, aš tavo davinį, paėmiau 
Ir štai šalia Gintarės lėkštės padėta dar 
viena porcija “toast, eggs and sausages” su 
mineralinio vandens stikline. Didžiavosi 
tėvelis savo dukryte. Tą rytą jis buvo ypač 
kuklus ir susijaudinęs.

11.30 vai stovyklos pabaiga - vėliavos 
nuleidimas. Paskutinieji įsakymai. Stebint 
tėveliams jaunasis Elvis Jaraminas pasi
puošia raudonu šlipsu (kaklaraiščiu). 
Mažoji Gintarė Hornaitė išdidžiai rodo 

raudoną virvutę - ji paukštytė 
kandidatė. Pavyzdingiausia 
palapine skelbiama “Lamų” 
palapinė (Jenna Kazokaitė, 
Vilija Jurkšaitytė), gi iš brolių 
buvo išskirti “Bebrai” (Domi
nic Gakas, Elvis Jaraminas ir 
Julian Wilson). Geriausiu sto
vyklos skautu laikomas An
drius Jurkšaitis, o dailiosios 
lyties “pažibomis” tapo Jenna 
Kazokaitė ir Vilija Jurkšai
tytė. Lietuvos Himnas palydi 
nuleidžiamą trispalvę.

“Pietų Kryžiaus” stovykla 
daugelio laikoma viena iš ge
riausiai pasisekusių ir links
miausių stovyklų. Tad ne
nuostabu, kad sveikinimai ir 
padėka skiriama tai iškiliajai, 
daug kliūčių nugalėjusiai, pa- 
sišventėlei stovyklos viršinin-

“Pietų Kryžiaus” stovykla. Geltonųjų grupė, kurios vadas - Darius Kazokas.

“Pietų Kryžiaus” stovykla. Vėliavos nuleidimas.

kei - ps. Kristinai Rupšienei. Nė vienas 
renginys negali būti sėkmingas be “darbš
čiųjų bitelių”, kurioms tariamas nuošir
dus skautiškas AČIŪ. Tai Belinda Hor- 
nas, Daina Šliterytė, Arvydas Zduoba, 
Audrutė Markowskei, Raimundas Jurkšai
tis, Danny Homas, Roma Gakienė, Jero
nimas Belkus, Davis Rountree, Viktoras 
Šliteris jnr. ir Antanas Braželis. Padėka 
reiškiama naujajam “pilviukų daktarui”, 
virtuvės šefui Kajui Kazokui, bei jo nuo
latiniams pagalbininkams Jonui Lee ir 

In memoriam
Ilgamečiui “Ramovės” skyriaus pirmininkui, Katalikų bendruomenės 

darbuotojui - lyderiui
A+A Antanui Vinevioui

mirus, Velionio žmonai Sofijai, dukrai Julijai, anūkams Antanui, Andriui, 
Reginai, jų artimiesiems bei visiems Antano draugams reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

LVK “Ramovė” Sąjungos Sydney skyrius, 
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Pagerbdami
a.a. Antaną Vinevioų,

vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $25.
Angelė ir Stasys Montvidai

Amžinybėn iškeliavus
a.a. Antanui Vinevioui,

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Sofiją, dukrą Juliją Lašaitienę bei visus artimuosius.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba

a.a. Liudai (Liucijai) Samsonienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Gediminui, sūnui Raimundui (ALF 

Valdybos nariui) bei artimiesiems, draugams ir kartu liūdime.
ALF Valdyba

Antanui Mikui. Taip pat ir tiems, kurie 
laisvu laiku (jeigu tokį surado) prisidėjo 
prie “alkano pavalgydinimo ir trokštančio 
pagirdymo”. Tai - Romai Gakienei, Laurai 
Belkienei, Elenai Erzikov, Natalie Karp ir 
Antanui Braželiui. Su pagarba prisimin
sime paskaitininkus dr. Steve Markowskei 
ir Edį Karp.

Bet, atrodo, kad nuoširdžiausią padėką 
visgi turėtume išreikšti tiems, kurie sto
vyklavo - “Aušros” tunto skautėms ir 
skautams.
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III Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė
įvyks Vilniuje 2003 m. nuo birželio 30 d. iki liepos 6 d.

Šventės rengėjai - Lietuvos Liaudies kultūros centras ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė nuoširdžiai kviečia visus tautinių šokių ansamblius ir chorus 
šventėje gausiai dalyvauti.

Dėl informacijos prašome kreiptis į PLB Dainų Šventės koordinatorių Darių 
Polikaitį, teL: 630-241-0074 ar ei paštu: LDPolikaitis@ATT.net

Dariaus Polikaičio žodžiais, “Tegul 2003 metų vasarą daina, šokis ir tėvynės 
padangė mus atnaujina, kad pasisėmę jėgų grįžtume į savo vietoves pasiryžę ir 
toliau dirbti Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei!"

Laima Žliobienė
PLB vicepirmininkė kultūros reikalams

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį 

sutiko atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 1130 vai Lidcombe sekančia tvarka: birželio 

16 <L, liepos 28 d, rugpjūčio 11d., rugsėjo 8 <L, spalio 13 <L, lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 
<L per Kalėdas.

Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė teL98712524arba Antanas Kramilius, 
teL 9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai

Praneša Parapijos Komitetas

Lietuviškai kalbantys dvikalbiai globėjai
Canterbury daugjakultūrinė senų žmonių tarnyba ieško globėjų, kuriuos įtrauktų į 

savo darbuotojų sąrašus ir kurie galėtų rūpintis senyvais ne anglų kilmės žmonėmis, 
gyvenančiais Bankstown’o savivaldybės ribose.

Pareigos - įvairūs pagalbiniai patarnavimai, jų tarpe - valymas, asmeninė higiena, 
transportas ir Lt

Būtina mokėti abi (lietuvių ir anglų) kalbas, suprasti ne anglų kilmės asmenų poreikius, 
turėti patyrimo dirbti su senais ligotais žmonėmis, mokėti rasti bendrą kalbą, sugebėti 
dirbti savarankiškai ir įvairiomis valandomis, turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Pageidaujama - pirmosios pagalbos pažymėjimas, slaugymo patirtis.
Atlyginimas - Misc. Workers Award - $ 16.48 per valandą, atsižvelgiant į patyrimą 

ir kvalifikaciją.
Dėl smulkesnės informacijos skambinkite tel.: 9718 6062 - Vidai Skirkienei 

(Lithuanian Case Manager), CMADSS, RO. Box 234, Campsie, 2194, iki birželio 31 d.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vaL iki 4 vaL po pietų rodomi lietuviški filmai
■■aairaMaaaBoraainiaawaia ■•«»■■ ma aBwaaBO «•■■■■■■*«

Virtuvė “Pas Aldoną”dirba
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vaL vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus, 
aaaiaww warn aiawwoaaa(aaMaaao a aaaa ■•Barasi

Artėja nauji finansiniai metai. Kviečiame visus Lietuvių Klubo 
narius sumokėti nario mokestį už 2002-03 metus ir paraginti savo 
artimuosius ar draugus papildyti narių gretas.

aa■aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

vyks birželio 23 dieną, 2:00 vaL po

pietų. Lauksime visų atvykstant.

Ttirgus
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vaikų piešinių paroda
Paskutinė vaikų piešinių paroda Melbourne buvo prieš dvejus metus. Didžiavomės, 

kad bendruomenėje yra tiek gabių vaikų. Dabar kai kurie jau peržengė vaikų amžiaus 
ribą, bet priaugo naujų, kurie piešia, tapo, kuria paveikslus. Norėtume, kad ne tik tėveliai, 
bet ir visa bendruomenė galėtųjų darbais pasidžiaugti.

Paroda numatyta š.m. birželio 30 d. ir liepos 7 d. Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 m.;
2) piešinių tema laisva;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip 21 x 29 cm. (A 4);
4) piešinius prašome paklijuoti ant kartono;
5) piešinio pavadinimą ir autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje;
6) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
7) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki šeštadienio, birželio 29 d.
Laukiame Melburno ir Geelongo vaikų darbų.
Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją labiausiai patikusiam kūriniui, prašome 

pranešti Entuziastėms. Melbourne Entuziastės

Pranešimas vykstantiems j Lietuvą
Tiems, kas viešės šią vasarą Lietuvoje ar Lenkijoje - Australijos lietuvių koncertai: 

2002 birželį Melbourne tautinių šokių ansamblis “Gintaras” ir jungtinis Australijos lie
tuvių choras pasirodys šiuose miestuose:

’birželio 20 d. Klaipėdoje, Miesto muzikos centre, Šiaulių g., 18 vai
’birželio 22 d. Šiauliuose, Kultūros centre, 18 vai
’birželio 27 d. Panevėžyje, Muzikiniame teatre, 18 vaL
’birželio 29 d. Punske (Lenkijoje), Punsko Lietuvių Kultūros Namuose, 19 vaL
’birželio 30 d. Lenkijos lietuvių saviveiklos būrelių metiniame sąskrydyje, Burbiškėse 

prie ežero. PLB in£

ieško giminių: Norėčiau su Jūsų pagalba susirasti tetą Janiną Baušytę- 
Reinke. Tetos Janinos vyras Maxas Reinke buvo žymus Australijos lietuvių ben
druomenės veikėjas. Mirė Adelaidėje 1994 m. Teta turi sūnų Valdą ir dukrą Dalią. 
Tetos Janinos ieško jos brolio Vytauto Baušio dukra Jolanta Baušytė. Ji gyvena 
Vilniuje ir dirba Vilniaus universiteto bibliotekoje. Pati neturi kompiuterio nei darbe, 
nei namuose, tai rašyti draugės e-mail: audrone.mcedlisviii@mb.vu.it

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Vasaros kursai Kaune
Vytauto Didžiojo universitetas Kaune primena, jog ir šiemet vyks lietuvių kalbos ir 

kultūros vasaros kursai Daugiau informacijos apie šiuos keturių savaičių kursus bei 
Baltijos studijų programą galima rasti ir interneto puslapiuose:

http://www.vdu.lt/international/Baltic s.htm 
http://www.vdu.it/lkkvk/

Course Calendar: date: July 23 - August 20, 2002; Duration: 4 weeks; 
Tuition fee: 450 USD (1800 Lt); Application fee: 25 USD (100 Lt). 
Service: Accommodation available (private apartment or university housing). 
Registration: You must be 18 or older in order to apply. Aplication forms may be 
obtained from International Office or via Internet: http://www.vdu.lt/lkkvk/ 
Application forms must be submitted by June 24, 2002.
Mailing Address: Lithuanian Language and Culture Summer Course, International 
Office, Vytautas Magnus University, Donelaičio 58, LT 3000, Kaunas, Lithuania.

Dept, of Immigration praneša
NSW gyventojų žiniai, Department of Immigration and Multicultural Affairs praneša, 

kad keičiasi aptarnavimo adresai Sydnėjuje. Nuo š. m balandžio 8 d. šis Departamentas 
užims 6 aukštus šiame pastate: 26 Lee Street, Sydney, NSW 2000, teL 13 18 81; pašto 
adresas: GPO Box 9984, Sydney, NSW 2001. Pastatas yra netoli centrinės geležinkelio 
stoties, prieš Hotel Mercure.

Tbo pačiu panaikinami šie Departamento skyriai: 88 Cumberland, Sydney (skyrius 
žinomas kaip “The Rocks Office”) ir 477 Pitt Street, Sydney (miesto centras). Bus 
susiaurintas aptarnavimas Rockdale skyriuje, tačiau aptarnavimas nesikeis Parramatta 
skyriuje. Numatoma, kad minėtas persitvarkymas užtruks apie tris savaites.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.comftnpastdge
Redaktorė Dalia Donielienė

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

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00'. N.Zelandijpje oro paštu $105.00. 

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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