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PRIME MINISTER’S MESSAGE
TO THE COMMEMORATION CONCERT IN MEMORY OF THE 

MASS DEPORTATION OF BALTIC PEOPLE IN JUNE 1941

It is my great pleasure to provide this 
message of support to the Joint Baltic 
Committee on the anniversary of the 
first mass deportation of the Baltic 
people in June 1941.

In June 1941 many thousands of 
men, women and children were 
deported from their homes in Estonia, 
Latvia and Lithuania. 1 would like to 
express my sympathy to all those who 
endured terrible hardship and suffering 
during World war II.

Today in Australia we can celebrate 
the fact that we live in a tolerant and 
harmonious multicultural society where 
the rights of all individuals are respected 
and protected by law. We are also a 
country that has benefited enormously

from the contribution made by migrants from the Baltic states. As you all 
know, your community formed an important element in the great wave of 
post-war migration from Europe which has enriched Australia and helped 
make us the prosperous and sophistcated country we are today. The 
community has established an outstanding reputation for turning challenge 
into achievement, demonstrating remarkable industry and dynamism, 
especially in confronting issues and harnessing the mean’ to overcome them. 

May I convey my best wishes to all those attending the Commemoration 
Concert and my appreciation of the efforts of the organisers.

“Trakų pilis” jau auga
Skaitytojai gal 

prisimins, kad per
nai vasario mėnesį 
MP buvo pranešta, 
kad Canberros ži- 
diniečiai pasiryžo 
pastatyti Trakų pi
lies maketą ir jį pa
dovanoti Canbe
rros miniatiūrinių 
architektūrinių eks
ponatų “Coddngfon 
Green” parkui.

Jau praėjo dau
giau nei metai nuo 
to nutarimo ir, štai, 
Trakų pilis jau 
auga. Pradžia buvo 
gan sunki, nes rei
kėjo daryti daug 
tyrimų, bandymų ir 
1.1., nustatyti, kokią
medžiagą naudoti statybai ir, pagaliau, išmokti statyti Dabar, kaip matote nuotraukoje, 
malonu pranešti, kad projektas yra jau gerokai pažengęs į priekį ir beveik pusė pilies jau 
stovi. Iš pradžių buvo galvota, kad gal atiduoti statybą meistrams, bet nutarta, kad tai per 
brangu. Židiniečiai nutarė patys atlikti ši darbą. Taip ir daroma. Reikia tikėtis, kad iki 
šių metų galo p.p. Mauragiai vėl galės pradėti naudotis savo garažu (šiuo metu jis yra 
užimtas - jame statoma pilis). Juras Kovalskis
Juro Kovalsldo nuotraukoje - ThiPų pilies kunigaikščių rūmų maketas. Prie jos stovi 
pagrindinis (99%) statytojas Mindaugas Mauragis.

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Neringoje - folkloro ir Joninių šventė

Kinijos prezidento vizitas 
Lietuvoje

Birželio 16d. pirmuoju oficialiu vizitu 
j Vilnių atskrido Kinijos prezidentas Jiang 
Zemin su žmona Wang Yeping ir jo 170 
žmonių palyda. Dar lėktuvui nenusilei
dus, prie oro uosto vartų laukė gal 20-ies 
žmonių grupelė, švytuodami Tibeto vėlia
vėlėmis. Tai protesto ženklas prieš Kinijos 
Tibeto okupaciją ir Tibeto žmonių teisių 
gynimas.

Kaip teigia Lietuvos laikraščiai, Vil
niaus policija, apsupusi oro uostą ir visus 
kelius, vedančius į Vilnių, nepaprastai 
grubiai susidorojo su protestą reiškian
čiais žmonėmis, o žiniasklaidos repor
teriams neleido tai užrašyti. Tokiu būdu 
buvo pažeistos Lietuvos žmonių teisės, 
kas sukėlė didelį šurmulį Lietuvos Vy
riausybėje ir Parlamente, o Prezidentas 
Valdas Adamkus pasmerkė tokius me
todus pabrėždamas, kad niekas nedavė 
įgaliojimų įvesti nepaprastąją padėtį 
Lietuvoje. Prezidentas tikisi, kad policija 
ras būdų atsiprašyti piliečių, kurių teisės 
buvo pažeistos.

Svečius oro uoste pasitiko Lietuvos 
užs. reik. min. Antanas Valionis, Kinijos 
ambasados Vilniuje atstovai ir kiti aukšto 
rango pareigūnai. Iš oro uosto svečių mo- 
torkada nuvyko į “Le Meridien Villon” 
viešbutį, kuris buvo jiems rezervuotas.

los pačios dienos vakare svečių garbei 
Prezidentūroje buvo suruošta iškilminga 
garbės svečiui vakarienė. Prezidentūros 
kieme Kinijos Prezidentą pasitiko garbės 
sargyba. Vakarienėje dalyvavo apie 100 
svečių. Prezidentas Jiang Zemin jautėsi 
nepaprastai gerai: traukė mėgiamas dai
nas - linksmino ir stebino svečius, šoko 
valsą su šeimininke Alma Adamkiene.

Kitą dieną, birželio 17d. LR Prezi
dentas Valdas Adamkus oficialiai priėmė 
Kinijos LR Prezidentą Jiang Zemin. V. 
Adamkus pažymėjo, kad tai pirmasis 
dvišalių santykių istorijoje vizitas, sureng
tas pažymint Lietuvos ir Kinijos diplo
matinių santykių dešimtmetį ir tiki, jog 
šis vizitas prisidės prie dvišalių ryšių 
plėtojimo. V. Adamkus sakė vertinąs Ki
niją, kaip vieną pirmųjų Azijos valstybių, 
pripažinusių Lietuvos nepriklausomybę. 
Vadovai aptarė tolimesnio bendradar
biavimo perspektyvas, dvišalių ekono
minių santykių klausimus bei galimybes 
gabenti krovinius per Klaipėdos uostą. 
Lietuvos ir Kinijos užsienio reikalų 
ministrai pasirašė Ekstradicijos sutartį.

Vėliau prezidentui Jiang Zemin susi
tikimas su Lietuvos parlamentarais buvo 
suruoštas Lietuvos Parlamento rūmuose. 
Prieš svečiui atvykstant, rūmų fojė, šalia 
patiesto raudono kilimo, atsistojo du Lie
tuvos parlamentarai laikantys rankoje Ti-

(ELTA). Birželio 21 d. Neringoje prasi
dėjo tarptautinis folkloro festivalis “Tek 
saulužė ant maračių”. Penktą kartą rengia
mo festivalio tema - “Kuršių Nerija - Euro
pos pašto kelias: tiltas tarp Rytų ir Vakarų”.

Šventės organizatorių teigimu, Kuršių 
Nerijos, kaip Europos pašto kelio, temą 
išplėtojo specialiai surengtas seminaras 
bei istorikės N.Strakauskaitės knygos 
“Kuršių nerija - Europos pašto kelias” 
pristatymas. Patį kelią simbolizavo nuo 
Nidos švyturio atvežta ir mariomis iki 
Pervalkos nuplukdyta ugnis. Joninių 
laužas, sukurtas senoje valtyje mariose, 
priminė vieną bene savičiausią Pamario 
krašto tradiciją, pasiekusią mūsų laikus.

Festivalis truko visą savaitgalį, jame 
dalyvavo 15 senąsias tradicijas puose
lėjančių ansamblių iš Lietuvos, Anglijos, 
Tbrkijos, Kroatijos, Ukrainos, Latvijos 
bei Kaliningrado srities. Jie koncertavo 
ne tik ties prieplauka įrengtoje pagrin

beto vėliavėles. Parlamentarai nenusilei
do net Seimo Pirm, pavaduotojo Česlovo 
Juršėno įtikinimams paslėpti vėliavėles. 
Apsauga parlamentarų areštuoti Seimo 
rūmuose negali, tad protestuotojus teko 
užstoti savo kūnais, kad garbingas svečias 
vėliavėlių nepamatytų. Apsauga svečią 
nuvedė tiesiai j priėmimo kambarį, kur vy
ko susitikimas su parlamento vadovais.

Vėliau Prezidentas Jiang Zemin vieš
butyje priėmė Min. Pirm. Algirdą Bra
zauską. Po oficialių susitikimų svečias 
aplankė Trakų pilį.

Vizito pasekmės
Kinijos Prezidentas išskrido, Vilniaus 

policijos sukeltas šurmulys liko. Kodėl 

dinėje scenoje ar aikštėse, bet ir dau
gumoje kavinių bei restoranų. Festivalį 
papildžiusi Joninių šventė svečius nuste
bino niekur kitur nesutinkamomis tradici
jomis. Poilsiautojus kvietė ir amatų mugė.

Pasiruošti Joninių vakaronei visi 
galėjo žoliaudami, burdami bei pindami 
vainikus ant Urbo kalno prie Nidos švy
turio. O šių metų naujove tapo prie tra
dicinių Joninių papročių derinamas šiuo
laikinio meno vyksmas, mat performanso 
grupė “Samus” parodė kompoziciją “Sau
lės gimimas”. Joninių naktį aplink laužą 
šėlo raganos, buvo ieškoma paparčio žie
do. Vidurnaktį dangų nušvietė fejerver
kas, užmigti iki pat saulės patekėjimo 
neleido šokiai bei žaidimai prie laužų.

Birželio 23 dieną Joninių ugnis buvo 
išlydėta į kelionę kutenu - senoviniu 
pamario žvejų laivu. Ji buvo sutikta prie 
Žirgų švyturio ties Pervalka. Čia vyko ir 
vakaronė inscenizuotoje Pašto stotyje.

taip grubiai buvo elgiamasi su žmonėmis, 
kurie teisėtai ir ramiai reiškė protestą?

Dienraštis “Kauno diena” ir kiti dien
raščiai rašo, jog Seimo Pirmininkas Ar
tūras Paulauskas tvirtino išsiaiškinęs, kad 
precedento neturinčių saugumo priemo
nių imtasi dėl atvykusių kinų reikalavimų.

“Nusileidę oro uoste jie iš karto paprašė, 
kad tie piketai būtų kažkokiu būdu iš
sklaidyti, kad pravažiuojantieji jų nematy
tų”, - sakė Seimo vadovas.

Dėl šiurkščių policijos pareigūnų 
veiksmų kritikuojamas vidaus reikalų mi
nistras Juozas Bernatonis. Pasiaiškinti 
Seimui ministrą iškvietė liberalai ir
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Izraeliui pradėjus statyti saugumo sie
ną Vakariniame Krante, palestiniečių 
Hamas ir Islamic Jihad organizacijos su
stiprino teroro veiksmus. Birželio 18 d. 
Hamas narys susisprogdino autobuse 
Jeruzalėje, užmušdamas 19 žydų keleivių, 
daug sužeisdamas. Sekančią dieną kitas 
savižudys susisprogdino autobusų sustoji
me Jeruzalėje, užmušdamas 7 žydus. 
Izraelio vyriausybė birželio 19 d. paskel
bė, kad jos kariuomenė užims visus dides
nius Vakarinio Kranto miestus ir juos lai
kys užimtus, kol nebus pastatyta saugumo 
siena. Izraelio kariuomenė tuoj Įžengė Į 
Neblus ir Jenin miestus.
♦ Birželio 19 d. Rusijos ekspertų komi
sija, tyrusi povandeninio branduolinio 
laivo Kursk katastrofos priežastį, oficialiai 
paskelbė, kad 2000 m. rugpjūčio mėnesį 
paskendęs laivas žuvo nelaiku sprogus 
nuosavai torpedai.
♦ Birželio 19 d. Vengrijos ministras 
pirmininkas Peter Medgyessy prisipažino, 
kad dirbo kontražvalgyboje Vengrijos 
slaptojoje tarnyboje komunistų valdymo 
laikais prieš 20 su viršum metų.
♦ Birželio 19 d. Australijos federalinė 
vyriausybė po ilgų savitarpio ginčų priėmė 
nutarimą ratifikuoti Tarptautinį Nusikal
timų Teismą, specialiais sąlyginiais para
grafais apsaugodama Australijos piliečių 
teises. JAV atsisako ratifikuoti šį Tarptau
tinį Teismą, kad jo galios nebūtų piktnau- 
dojamos prieš JAV kariškius dėl jų veiks
mų kovojant prieš tarptautinį terorizmą 
ar dalyvaujant taikos palaikymo akcijose.
♦ Birželio 20 d. bent vienas palestinie
tis teroristas įsiskverbė j žydų naujakurių 
sodybą Itamar vietovėje Vakariniame 
Krante. Jis apšaudė sodybą automatiniais

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
konservatoriai. Vietoje lauktų atsipra
šymų parlamentarai išgirdo iš ministro 
lūpų pagyrimus policijos pareigūnams ir 
prašymą praplėsti jo, kaip ministro, 
įgaliojimus. Ministras sakė, kad daugelis 
policininkų bei Valstybės apsaugos de
partamento pareigūnų sėkmingai vykdė 
savo užduotis, todėl “pasinaudodamas 
proga norėčiau jiems padėkoti”. Opozicija 
J.Bematonį kaltino arogancija, o protesto 
dalyvius apstumdžiusiems policininkams 
ironiškai siūlė skirti padėkos raštus.

Aiškinantis dėl Tibeto laisvės gynėjos, 
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės sulaikymo 
bent valandą laiko policijos autobuse, J. 
Bernatonis perskaitė policijos raportą, 
kuriame teigiama, kad J.Ivanauskaitė su
tikusi palaukti autobuse, nes autobuso 
durys buvusios atidarytos. Replikos ir 
kvatojimai pasipylė J.Bematoniui iš par
lamentarų. Pasipylė ir rimtų pasiūlymų, 
kad atsistatydintų policijos pareigūnai ir 
pats ministras.

Birželio 19d. Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė Vidaus reikalų ministrą 
Juozą Bernatonį. Prezidentas nurodė 
Vidaus reikalų ministerijai bei Užsienio 
reikalų ministerijai atidžiai išnagrinėti 
įvykusius incidentus ir užtikrinti, jog už
sienio svečių vizitų metu piliečių teisės 
nebūtų pažeistos ir sostinės gyventojai 
patirtų kuo mažiau nepatogumų. Prezi
dentas taip pat siūlė iš anksto informuoti 
gyventojus apie numatomus eismo 
apribojimus mieste.

Kauno savivaldybė - stabdis 
verslininkams?

Jau kuris laikas Kauno verslininkai 
skundžiasi savivaldybės mokesčių našta. 
Šiuo metu kalbama apie pramonės
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ginklais, nušaudamas moterį ir tris jos 
vaikus bei jų gelbėti atskubėjusį kaimyną. 
Izraelio karys nukovė teroristą. Birželio 
21 d., po teroristo aukų laidotuvių, dalis 
laidotuvių eisenos dalyvių užpuolė kai
myninį palestiniečių Hawara kaimą, 
šaudė kaimo gatvėse, padegė vieną pas
tatą ir eilę automobilių bei nušovė vieną 
kaimo gyventoją. Izraelio tankai, įsiveržę 
į Gazos ruožą, sugriovė keletą pastatų ir 
sužeidė bei nukovė jų gyventojus.
♦ Izraelio gynybos ministras Binyamin 
Ben-Eliezer įspėjo savo kolegas ministrus, 
kad Izraelio kariniai veiksmai Vakarinia
me Krante duoda progos palestiniečių eks
tremistų organizacijoms užverbuoti kas 
kart daugiau savanorių savižudžių keršto 
veiksmams. Tuoj po šio įspėjimo, birželio 
21 d., Jenin mieste Izraelio tankai apšaudė 
palestiniečius civilius miesto turgaus aikš
tėje, nušaudami tris vaikus ir vieną mokyto
ją, daugelį sužeisdami. Palestiniečiai ėjo 
į turgų pirktis maisto klaidingai įsitikinę, 
kad jau atšauktas apgulties stovis.
♦ Birželio 21 d. Filipinų karo laivyno 
jūrininkai netoli nuo Zamboanga pusia
salio krantų užklupo musulmonų sukilėlių 
laivą. Susišaudyme žuvo sukilėlių lyderis 
Abu Sabaya, vadovavęs pasipelnymo 
tikslais pagrobiant užsieniečius turistus, 
jų tarpe amerikiečius misijonierius.
♦ Birželio 22 d. stiprus žemės drebėji
mas sukrėtė kalnuotą sritį šiaurės vakarų 
Irane. Žuvo apie 230žmonių, 1500sužeis
tų, 25 000 žmonių neteko pastogės.
♦ Didžiuliai gaisrai siaučia eilėje JAV 
valstijų, jų tarpe Arizonoje, Naujojoje 
Meksikoje, Colorado, Kalifornijoje, Neva- 
doje, Utah, Wyoming. Dešimtys tūkstan
čių žmonių skubiai evakuojami. □ 

persikėlimą į okupuoto Karaliaučiaus ir 
Baltarusijos sritis, kur mokesčiai ir darbo 
jėga yra kur kas pigesnė. Teigiama, kad 
keletą kartų padidėjęs žemės nuomos 
mokestis kai kurioms įmonėms gali būti 
pražūtingas. Jei verslininkams nebus su
teiktos mokesčių lengvatos - nepavyks 
susitarti, investicijos bus nukreiptos kitur, 
žemė ir pastatai liks nenaudoti, sumažės 
ir savivaldybės pajamos.

Kauno verslininkai nurodo, jog Vil
niaus savivaldybė jau pasirūpino verslinin
kais ir sumažino žemės nuomos mokes
čius. Reikia nepamiršti, kad Vilniaus savi
valdybė pajamų gauna ne tik iš gyventojų 
ir verslininkų, bet ir iš Vyriausybės - ten 
sostinė su daugybe departamentų ir val
stybinių tarnautojų, kurių pajamos yra 
žymiai didesnės ir reguliarios.

Teisus yra ir “Kauno liftai” gen. direk
torius sakydamas, jog “Finansų ministerija 
šiuo atveju savivaldybėms leido laisvai pa
sirinkti mokesčio dydį”. Reikia nepamiršti, 
jog Lietuvos Finansų ministerija surenka 
didžiausią įvairių mokesčių dalį, kaip pvz. 
pajamų, akcizo, muito ir t.t. iš visų Lie
tuvos piliečių, tad gautos pajamos turi 
vienokia ar kitokia forma grįžti visų žmo
nių labui. Vyriausybė yra atsakinga už 
visos Lietuvos gerbūvį.

Būtų tragedija, jei Kauno regionas lik
tų be pramonės, neišnaudotas liktų žmo
nių produktyvusis potencialas ir žmonės 
būtų maitinami bedarbių pašalpa. Reikia 
tikėti, kad Vilnius tinkamai į tai reaguos.

Švedijos verslininkai laiko 
Klaipėdą perspektyvia partnere

Birželio 17 d. Klaipėdoje lankėsi švedų 
delegacija. Jų tarpe Švedijos garbės kon
sulas Lietuvoje Lenart Malmgrem, pietų 
Švedijos Kristianstad uostamiesčio meras 

_Bo Kristianson ir Ahus uosto direktorius

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Gyvoji tautos žaizda
Pasibaigus Antrajam pasauliniui ka

rui, karo laimėtojai sėdo prie teismo stalo 
teisti karo kaltininkus. Teisėjų tarpe sė
dėjo ir sovietų teisininkai, kaltindami pra
laimėtojus žmonių žudynėmis, naikinimu 
ir genocidu. Tik po 55 metų, Vilniuje vyku
siame antikomunizmo tribunole, komu
nizmo nusikaltimai buvo iškelti ir komu
nizmas pasmerktas, bet kaltininkai nenu
bausti, net nedrįstant jų visų išvardinti.

Pabaltiečiai skausmingai mena 1941 
metų sovietinių okupantų žiaurumus Pa- 
baltyje. Daug pabaltiečių suimta ir ka
linta, o dar daugiau ištremta į tolimą ir 
šaltą Sibirą bado ir šalčio mirčiai. Šiam 
genocidui pateisinti nesurasta priežasčių, 
kadangi jų nebuvo, buvo tik noras sunai
kinti Pabaltijo tautas ir vietoj jų apgy
vendinti rusus ir kitus azijiečius, tuo užsi
tikrinant Rusijos dominavimą Pabaltyje. 
Nelikus pabaltiečių, nebus kam priešintis 
rusiškai ekspansijai į Vakarus.

1941 metų birželis yra skaudus ir ne
pamirštamas visiems pabaltiečiams. Tūks
tančiai pabaltiečių suimami nakties metu, 
sugrūdžiami į gyvulinius vagonus ir be 
maisto bei vandens, be higieniškų sąlygų 
gabenami savaitėmis į tolimus Sibiro 
kraštus.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę,

Pasaulio Bankas patvirtino 29 milijonų eurų 
paskolą Lietuvos mokykloms

Washington/Vilnius, birželio 21 d. 
(ELTA). Pasaulio Bankas (PB) birželio 
20 d. patvirtino 29 milijonų eurų (100 
milijonų litų) paskolą švietimo projektui 
Lietuvoje. Lėšas numatoma panaudoti 
pagrindinių mokyklų mokymo kokybės 
gerinimui, mokyklų pastatų remontui bei 
švietimui skiriamų išteklių panaudojimo 
efektyvumui didinti. Iš viso projekte da
lyvauja 400 pagrindinių mokyklų, tei
giama pranešime, kurį Eltai perdavė 
Pasaulio Bankas.

Minėtas projektas apima penkis kom
ponentus: mokymo ir mokymosi sąlygų 
pagrindinėse mokyklose gerinimą bei

Krister Anderson. Svečiai apžiūrėjo Klai
pėdos uostą, susitiko su uosto direkcijos 
ir laivybos kompanijos “Lisco Baltic 
Service” vadovais.

Švedų delegaciją priėmė Klaipėdos 
meras Rimantas Taraškevičius. Klaipėda 
šiemet švenčia 750 metų miesto įsteigimo 
jubiliejų. Ta proga meras svečiams įteikė 
specialiai išleistą knygą apie Klaipėdą ir 
papasakojo apie arti miesto centro bai
giamą statyti keleivinių-turistinių laivų 
terminalą, kad į Klaipėdą atplauktų dau
giau turistų. Čia galės prisitvirtinti ir 
jachtos - bus įrengti visi elektros, vandens 
ir kitų patogumų prisijungimai.

Švedai buvo daugiau suinteresuoti 
krovinių bizniu tarp Klaipėdos ir pietinės 
Švedijos uostų: Kristianstad su Ahus uos
tu. Klaipėda apgailestavo, kad buvo nu
traukta keleivių linija tarp Klaipėdos ir 
Stockholm uostų, kuri lietuviams buvo pa
togi ir labai populiari. Gaila, ji buvo finan
siškai nuostolinga, tad privatizavus “Lisco” 
bendrovę, keleiviniai laivai buvo nukreip
ti į pietų Švedijos Karlshamn uostą.

Švedai parodė didelį susidomėjimą, kai 
Klaipėdos meras R. Taraškevičius aiš
kino apie “2K” projektą: Klaipėdos - 
Karaliaučiaus (Kaliningrad) uostų bendra
darbiavimą. Apie šį projektą mažai kas 
girdėjo, ir dar mažiau kas apie jį suprastų.

Svečiai pabrėžė, kad švedų verslinin- 
‘ »I : m - s ] n • > < e t a į a j (r i 

kiekvienais metais birželio 14 yra minima 
kaip Gedulo ir Vilties Diena. Išeivijos 
lietuviai nuo pat paskutinio karo pabaigos 
prisimena ir stengiasi iškelti 1941 m. 
padarytus komunistų nusikaltimus. Per
nai Vilniuje vyko Tarptautinis kongresas ir 
tribunolas komunistų nusikaltimams įver
tinti. Šioje konferencijoje skaityti praneši
mai ir kiti pasisakymai išleisti atskira kny
ga: “Antikomunizmo tribunolas”. Joje ra
šoma, kad per 1917-1989 m. laikotarpį ko
munistai išžudė per 100 milijonų žmonių. 
Lietuva neteko 800 000 gyventojų; kalė
jimuose ir lageriuose sugrūsta apie 400 
000, o 30 000 nužudyta Lietuvoje.

Kaip ir kiekvienais metais, ir šiemet 
rinkomės kartu su latviais ir estais pa
minėti ir pagerbti visus, kurie komunistų 
valdymo metais buvo nužudyti ir ištremti. 
Kas žudikus suras ir teis? Daugelio jų jau 
nebėra gyvųjų tarpe, bet likusieji slepiasi 
dabartinėje Rusijoje ir Izraelyje, išveng
dami bausmės.

Lietuvos socialdemokratų partija 
(buv. komunistai) bando pravesti įstaty
mą, kad būtų mokamos valstybinės pen
sijos buvusiems stribams ir KGB tarnau
tojams, bet LR Seimas atmeta jų siūly
mus. Komunistinis įžūlumas!?

Dar yra pasaulyje valstybių, kuriose 
komunistai turi didelę persvarą ir įtaką. 
Komunizmas dar gyvas ir reikia dėti visas 
galimas pastangas; informuoti pasaulį 
apie komunizmo darbus, kad ateinančios 
kartos žinotų apie komunistinės ideolo
gijos žiaurumus.

Viktoras Baltutis

mokyklos autobusų bei mokymo prie
monių pirkimą, švietimo kokybės val
dymo sistemos modernizavimą, šilumos 
taupymo projektus 62 pradinėse mokyk
lose (po vieną kiekvienoje savivaldybėje), 
pradinių mokyklų tinklo optimizavimą ir 
mokytojų perkvalifikavimą, taip pat švie
timo monitoringo sistemos tobulinimą.

Paskola turės būti grąžinta per 17 
metų, atidedant jos mokėjimo termino 
pradžią penkeriems metams.

Nuo tada, kai Lietuva tapo PB nare 
1992 m., ši tarptautinė finansų institucija 
Lietuvai jau yra suteikusi 490.8 mln. JAV 
dolerio paskolų 19 projektų finansuoti.

kai Klaipėdą vertina kaip labai perspek
tyvią verslo partnerę ir gerai žino apie tei
giamas permainas uoste ir uosto kompa
nijose.

* * *

Vilniaus pilių teritorija
ELTA. Vilniaus pilių teritorija bus 

tvarkoma ir prižiūrima skirtingais princi
pais. Tai patvirtino Vilniaus miesto ta
rybos sprendimas. Pilių teritorija, apiman
ti Vilniaus arkikatedrą baziliką, Aukš
tutinę ir Žemutinę pilis bei jų liekanų 
kompleksą, buvusių kareivinių statinius 
ir aplinką, yra suskirstyta į keturias 
skirtingais principais tvarkomas zonas.

Pirmojoje zonoje esanti Aukštutinė 
pilis bus konservuojama, antrajai zonai 
priklausanti Žemutinė pilis, Katedros 
aikštė, bei ją supantys žalieji plotai bus 
konservuojami bei restauruojami. Taip 
pat rengiamasi restauruoti ir buvusių 
Valdovų rūmų sodo dalį, kareivines Tado 
Kosciuškos gatvėje. Valdovų rūmų restau
ravimo ir atkūrimo darbai jau pradėti.

Planuojamoje teritorijoje patvirtintos 
dvi žemės naudojimo paskirtys: konser
vacinė - Aukštutinei piliai ir kita - visai 
likusiai teritorijai. Visos teritorijos plotas 
sudaro 18 565 ha.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BN^irLGTlC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Mieli Lietuvių Bendruomenės nariai,
Leiskite pasveikinti Jus su Valstybės Švente - Mindaugo karūna

vimo diena.
XU! amžiuje Mindaugas siekė suvienyti Lietuvą, kad tarpusavio 

kunigaikščių rietenos ir valdžios siekimas nenustelbtų didesnių 
valstybinių tikslų. Įžengusi į XXI amžių Lietuva turi savo valstybin
gumą, yra pripažinta kitų pasaulio valstybių ir siekia narystės NATO 
bei Europos Sąjungoje.

Vienykimės ir mes, juk pasaulio mastu lietuvių tiek nedaug. Per 
tiek amžių sukūrėme savo valstybę, išlaikėme savo kalbą. Tirpime kuo 
didžiuotis ir yra puiki proga švęsti.

ALB Krašto Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname Melbourno lietuvių ben
druomenės narę, ilgametę Socialinės Globos Moterų 

Draugijos pirmininkę Jonę Zatkauskien^ 
su garbingu apdovanojimu - Australijos Ordino Medaliu.

Linkime jai stiprios sveikatos ir neišsenkančios energyos 
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

♦ THE*XXII ♦
♦ LITHUANIAN ‘
♦ FESTIVAL ♦
♦ 2 0 0 2*
♦ ADELAIDE ♦

PROGRAMA
Gruodžio 26 d., ketvirtadienis

10 vai ryto - 8 vai. v. - Sportininkų registracija: Lietuvių Namai, 6 Eastry 
Street., Norwood.

2 vai. p.p. - Tautodailės Parodos oficialus pristatymas: Migraci
jos Muziejus, 82 Kintore Avė., City.

Gruodžio 27 d., penktadienis
10 vai. ryto - Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6 Third Ave.,

St. Peters.
1 vai. p.p. - Australijos Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės Atidary

mo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. (gale), 
Wayville.

Sporto Žaidynių Programa su visomis detalėmis bus paskelbta vėliau.
4 vai. p.p. - Dailės Parodos oficialus atidarymas: St. Peters Town

Hall, 101 Payneham Rd., St. Peters.
7 vai vak. - Teatras “Vaidila”: Lietuvių Katalikų Centras, 6Third

Ave., St. Peters.
7.30 vai. vak. - Susipažinimo Vakaras: Lietuvių Namai, 6 Eastry St., 

Norwood.

TMažas pasaulis

Matthew ir Nijolė Wigzell

Dažnai būna, kad seni pažįstami, neti- 
kėtai susitikę svetimame krašte, su 
džiaugsmu sušunka: “koks mažas pasau
lis!” O šiais kompiuterių laikais pasaulis 
visai susitraukė, net ir nuotolis tarp Lie
tuvos ir Australijos beliko tik maža prob
lema. Štai, Nijolė Skripskaitė, gyvenanti 
Vilniuje, per e-mail palaikė ryšius (Šv. 
Rašto studijoms pagilinti) su Australijoje 
gyvenančia šeima.

Pradžia buvo tokia: tos australų šei
mos dvi jaunos dukterys atostogavo 
Anglijoje ir, apie tai sužinojusi Nijolė, 
pasikvietė jas užsukti į Vilnių pas ją. 
Vilniuje mergaitės taip gerai susigyveno, 
jog nutarė, kad Nijolė būtų gera joms 
brolienė. Jos pasikvietė Nijolę atvykti j 
Australiją, ir čia ji susitiko su jų broliu 
Matthew. Trumpinant pasakojimą, viskas

vyko taip gerai ir maloniai, kad gegužės 
mėnesį žiedeliai buvo sumainyti. Vestuvių 
puotą labai įdomiai suruošė talentingieji 
jaunojo tėvai, bet jaunoji iš savo pusės 
norėjo įnešti į šias vestuves ir lietuviško 
dvelktelėjimo. Pati pasipuošė tautiniais 
rūbais, o brolis, atvykęs iš Lietuvos, atvežė 
dar dvejus tautinių rūbų komplektus - jos 
dviem pamergėm (jaunojo seserims), o 
pabroliams po lininius marškinius, lietu
viškus kaklaraiščius ir juostas.

Salėje prie įėjimo Nijolė suruošė lie
tuvišką parodėlę su lino audiniais, ginta
ro dirbiniais, žurnalais ir Lietuvos vaizdų 
kortelėmis. Ja gėrėjosi virš šimto vestu
vėse dalyvavusių svečių. Vestuvinės vaka
rienės metu stalus puošė laukinių gėlių 
puokštės, o aplink vazas buvo paberti 
geltoni Baltijos pajūrio gintarėliai. Kiek
vienam svečiui buvo padėta po lietuvišką 
šokoladą su tautiniais rūbais pasipuošusia 
pora ant viršelio. Australės pamergės su 
jaunąja sudainavo dainą “O jojau, jojau 
dūmojau” (gražiai Nijolės išmokintą) ir 
sušoko vieną tautinį šokį. Daina, atspaus
dinta ant menų lapo, su angliškai paaiš
kinta prasme, labai tiko vestuvėms.

Nijolė ir Matthew jau išskrido į Lie
tuvą ir ten liepos mėnesį Nijolės tėvai 
jiems suruoš lietuviškas vestuves. Žada 
atvykti ir jaunojo tėvai.

Abiems jauniesiems linkime puikių 
lietuviškų vestuvių, gražios šeimyniškos 
ateities ir, laimingai sugrįžus į Adelaidę, 
įsijungti į lietuvių bendruomenę.

R.G. (vestuvių dalyvė)

Nijolė (Skripskaitė) ir Matthew Wigzell (centre) su jaunojo šeima per vestuves.

Gruodžio 28 d., šeštadienis
8.30 vai ryto -12 vai. ir 2 vai. p.p. - 4 vai. p.p. - ALB Krašto Tarybos Sesija 

(pirmoji diena): Liet. Namai, 6 Eastry St., Norwood.
2 vai. p.p. - Dainų Šventės repeticija: Prince Alfred College, Kent

Town (įvažiavimas iš Norwood Parade).
7 vai. vak. - ALFAS atstovų posėdis: vieta bus pranešta vėliau.
7.30 vai. vak. -

Vėlai vakare -

Literatūros ir Tautosakos Vakaras: Lietuvių Namai,
6 Eastry St., Norwood.
Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 29 d., sekmadienis
10 vai. ryto - Iškilmingos Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6

Third Ave., St. Peters.
3.30 vai. p.p. - Dainų Šventė: Prince Alfred College, Kent Town (įva

žiavimas iš Norwood Parade).
7.30 vai. vak. - Jaunimo Koncertas: Lietuvių Namai, 6 Eastry St.,

Norwood.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 30 d., pirmadienis
8.30 vai. ryto... - ALB Krašto Tarybos Sesija (antroji diena): Lietuvių

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
9 vai. ryto - Tautinių šokių repeticija: Wayville Sports Centre,

Rose Tce. (gale), Wayville.
1 vai. p.p. - Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos Suvažiavi

mas: Liet Katalikų Centras, 6 Third Ave., St. Peters.
2 vai. p.p. - 4.30 vaLp.p. - Lietuvos Baleto Bičiuliai: St. Bartholomew’s Church

Hall, 79 Beulah Rd., Norwood.
7.30 vai. vak. - Tautinių Šokių Šventė: Wayville Sports Centre, Rose

Tce. (gale), Wayville.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 31 d., antradienis
Sporto žaidynių finalai
3 vai. p.p. - Sporto Žaidynių ir Australijos Lietuvių Dienų Už

darymo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. 
(gale), Wayville.

8 vaL vak. - Naujų Metų Balius: Norwood Function Centre, 21
Woods St., Norwood.

2003 metai, sausio 1 d., trečiadienis.
12 vai. - Naujų Metų Diena - Atsigavimo Diena - BBQ - ruošia Adelaidės 

sporto klubas “Vytis”. Vietovė bus paskelbta vėliau.

Australijos Lietuvių Skautų Jubiliejinė Stovykla - Elcarim skautų 
stovyklavietėje, Adelaide Hills, vyks 2003 m. sausio 2-12 dienomis.

• Tautodailės paroda Migracijos Muziejuje bus atidara: nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. (savaitės dienomis) ir nuo 1 val.p.p. iki 5 vai. p.p. (savaitgaliais). 
Paroda veiks iki 2003 m. sausio 15 d.

• Dailės paroda, St. Peters Town Hall, bus atidara: nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. kiekvieną dieną iki Naujųjų Metų.

• Australijos Lietuvių Muziejus Lietuvių Namuose bus atidaras kiekvieną die
ną nuo 12 vai. LD metu.

• Renginių vietovių planas, apsistojimų galimybės bus paskelbtos MP vėliau.
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Lietuviai pasaulyje

Lietuviai Ukrainoje
Birželio 6-10 dienomis Ukrainoje su darbo vizitu 

lankėsi Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
delegacija, vadovaujama Departamento generalinio di
rektoriaus Antano Petrausko. Joje dalyvavo ir PLB 
atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Kijeve Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas pratęsė su Ukraina 1997 
m. pasirašytą dvišalio bendradarbiavimo 
susitarimą, o svarbiausia - pasirašė pro
tokolą. Jis svarbus tuo, kad ukrainiečiai 
pasižadėjo padėti šioje šalyje gyvenan
tiems lietuviams spręsti aktualiausias 
problemas. Savo ruožtu Lietuva įsipa
reigojo rūpintis Lietuvoje gyvenančiais 
ukrainiečiais.

Ukraįnos lietuviai iki šiol neturėjo 
nuosavų patalpų bendrijoms, mokykloms, 
susirinkimams, meno kolektyvų repetici
joms. Ukrainos valdžia pažadėjo suteikti 
patalpas lengvatine tvarka, o nuo kitų 
mokslo metų - mokėti algas lituanistinių 
mokyklų mokytojams (iki šiol tą darė 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas Lietuvoje).

Į Ukrainą lietuvius atvedė įvairūs 
keliai. Vieni ten atvyko iš Sibiro trem
ties, neturėdami teisės grįžti gimtinėn. 
Pokario metais kai kurie kaimo vyrai, 
norėdami užsidirbti pinigų, važiavo dirb
ti į Ukrainos anglies šachtas. Kiti liko po 
tarnybos armijoje, nes nenorėjo grįžti 
namo į “gimtuosius kolūkius”, treti įsi
darbino baigę mokslus, sukūrė mišrias 
šeimas.

Dabar Ukrainoje gyvena per 11 000 
lietuvių kilmės žmonių. Prieš dvylika 
metų pirmieji susibūrė Kijevo lietuviai. 
Jie įkūrė Maironio kultūros draugiją. 
Vėliau lietuvių susivienijimai buvo įre
gistruoti Lvove, Belaja Cerkvėje, Zapo-

rožėje, Vini- 
coje, Simfe
ropolyje. Prie 
jų neseniai 
prisidėjo 
Chaikovas ir 
Dnepropet- 
r o v s k a s . 
Ukrainos lie
tuvių organi-
zacijos vienija per 650 narių, deja, iki šiol 
nėra įregistruoto visus šios šalies lietu
vius jungiančio susivienijimo - pagal Uk
rainos įstatymus įregistruoti krašto ben
druomenę galima tik tuo atveju, kai tam 
tikros tautinės bendrijos yra įsteigtos ne 
mažiau kaip pusėje valstybės regionų.

Vis dėlto po susitikimo Kijeve Ukra
ina įsipareigojo išnagrinėti klausimą dėl 
galimybės šios šalies lietuvių susivieni
jimams gauti respublikinį statusą.

Tačiau juridiniai baijerai nėra kliūtis 
Ukrainos lietuviams bendrauti, rinktis, 
puoselėti tautinę kultūrą. Tautiečiai 
subūrė devynis meno kolektyvus, kurie 
nuolat kviečiami į regionų tautinių 
mažumų festivalius. Kelis kartus vyko 
Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festi
valis, patraukęs įvairių tautybių žmonių 
dėmesį. Susidomėjimo sulaukė ir Lvove, 
Vinicoje surengta profesionalios daili
ninkės Kristinos Žilinskaitės, gyvenan
čios Vinicoje, paroda.

Kijevo Maironio, Krymo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio lietuvių kultūros 

draugijos surengė Lietuvos kultūros 
dienas. Ukrainos lietuviai savo kultūrine 
veikla siekia populiarinti Lietuvos meną, 
kultūrą, formuoti gerą Lietuvos įvaizdį 
šioje šalyje. Kita darbo kryptis - litua
nistinis švietimas. Kijeve, Lvove, Zaporo
žėje, Vinicoje ir Simferopolyje veikia 
lituanistinės mokyklos, kurias lanko 
beveik pusantro šimto įvairaus amžiaus 
žmonių. Stiprėja lietuvių draugijų pa
maina - lietuvių jaunimo sąjungos, kurių 
yra Kijeve, Lvove, Zaporožėje. Formuo
jasi jaunimo branduoliai Vinicoje, Kry
me. Kasmet rengiamos Ukrainos lietu
vių jaunimo stovyklos. Jos jau vyko 
Karpatuose, Kryme. Pastaraisiais metais 
jose ilsėjosi, tobulino lietuvių kalbos 
įgūdžius, susipažino su Lietuvos istorija, 
etnokultūra per 50 lietuvių kilmės jau
nuolių. Jaunimo sąjungos pagrindinis 
tikslas - išsaugoti lietuvybę ir įsilieti į 
Ukrainos lietuvių draugijų veiklą.

Nors lietuvių Ukrainoje nedaug, ta
čiau jie yra pastebimi šalies visuomeni
niame, kultūriniame gyvenime. Lietuvių 

draugijų atstovų yra Ukrainos tautybių 
taryboje, Patariamojoje komisijoje prie 
Ukrainos Respublikos Prezidento, Lvovo 
srities administracijos nacionalinių 
klausimų ir migracijos skyriuje ir kitur.

Lietuvių, gyvenančių Ukrainoje, nepa
miršta ir Tėvynė. Iš Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento Lietuvoje jie sulau
kia ir moralinės, ir materialinės paramos. 
1998-2002 m. Lietuva Ukrainos lietuvių 
veiklos programoms skyrė per 100 000 
litų. Daugiausia buvo remiami kultūros 
ir švietimo projektai, jaunimo stovyklos, 
Lvove ir Simferopolyje leidžiami perio
diniai leidiniai “Požiūris” ir “Tiltas”.

Ukrainos lietuvių ateities planuose 
nemažai įdomių sumanymų. Paminėtinas 
Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos cen
tro projektas, skirtas bendram Ukrainos- 
Lietuvos istorijos tarpsniui - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikš
čio Algirdo valdymo laikotarpiui - įam
žinti. Norima pastatyti paminklinį ak
menį Vinicoje, vietos valdžia palaiko šią 
idėją. TMID inf.

Lietuviai nustebino prancūzus ir italus Australijos lietuvis galbūt sieks Prezidento posto
Iš Lietuvos gabenamų cigarečių kon

trabandininkai vėl nustebino Prancūzijos 
muitininkus. Birželio 10 d. Prancūzijos 
miesto Thionville, esančio netoli Liuk
semburgo pasienio, muitininkai demas
kavo dar vieną nelegalių cigarečių siuntą, 
iš Lietuvos sunkvežimiu keliavusią Di
džiosios Britanijos link.

“Konfiskuotų cigarečių rekordas”, - 
skelbė pirmasis žinią pranešęs regioninis 
dienraštis.

Lietuvis vairuotojas buvo apklaustas, 
tačiau tokiais atvejais vairuotojai apie jų 
sunkvežimiuose slepiamus kontrabandi
ninkų lobius dažniausiai tvirtina nieko 
nežiną. Esą jie tik vykdo klientų užsa
kymus. Cigarečių blokai buvo paslėpti 
vienas į kitą įmautuose plastiko kibiruo
se. Jų dugnai buvo išpjauti, iš maždaug 
100 kibirų suformuojant tuščiavidurius 
cilindrus.

Į Didžiąją Britaniją keliaujančios siun
tos pareigūnų dėmesį patraukia dažnai. 
Šiuo atveju įtarimą sukėlė tuščių plas
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tikinių kibirų gausa. Nuėmę pirmąsias 
nesupjaustytų kibirų eiles, giliau sunkve
žimyje muitininkai aptiko kontrabandi
nę siuntą. Cigarečių buvo tiek, jog pa
reigūnams jas teko skaičiuoti nuo 11 vai. 
ryto iki pat vakaro. Prancūzai konfiskavo 
13 000 cigarečių blokų, sveriančių 2.6 
tonos. Prekių vertė - apie 450 000 eurų.

“Tai ne pirmas kartas, kai susiduriame 
su didelėmis iš Lietuvos gabenamų 
cigarečių kontrabandos siuntomis”, - 
kalbėjo Prancūzijos muitinės aukštas 
pareigūnas. Jis juokavo, jog rytų Prancū
zijos pasienio muitininkai dažnai pasi
genda lietuviškai kalbančių vertėjų.

Prancūzijos muitininkų nuomone, 
tarptautiniu mastu veikia ištisas gerai 
organizuotos iš Rytų Europos gabenamos 
cigarečių kontrabandos tinklas. “Kontra
bandininkų fantazijai ribų nėra”, - stebėjosi 
kitas Prancūzijos muitinės pareigūnas. 
Cigaretės dažnai paslepiamos popieriaus, 
vielos bei plastiko ritiniuose arba išskap
tuotose medžio sijose.

Mažiau negu per 
metus Prancūzijos 
rytų pasienyje dir
bantys muitininkai 
konfiskavo 30 tonų 
iš Rytų Europos ga
benamų kontraban
dinių cigarečių. Be
veik visais atvejais 
jos gabenamos j 
Didžiąją Britaniją, 
kur rūkalų pakelis 
vidutiniškai kai
nuoja 7.2 euro - 7 
kartus brangiau nei 
Lietuvoje.

“Lietuvos rytas” (2002.06.17) prane
ša, kad Australijoje gimęs Juozas Petraitis 
- dar vienas galimas pretendentas į šalies 
Prezidento postą.

Cambridge Universiteto teisės mokslų 
daktaro 44 metų Juozo Petraičio rėmėjai 
numato, kad jo ryžtas dalyvauti rin
kimuose pakiš koją daugeliui mažiau 
populiarių kandidatų. Iniciatyvinės gru
pės ir rinkimų štabo vadovas - kol kas 
neįvardijamas, bet žinomas verslininkas.

Pasak dienraščio, Juozas Petraitis ne
priklauso jokiai partijai, bet širdyje yra 
krikščionis demokratas. Dienraštis taip 
pat teigia, kad Cambridge Universitete 
jis pareikalavo, kad ant pirmojo diplomo 
puslapio būtų užrašyta jo tėvų gimtąja 
kalba - lietuviškai. Tai buvo unikalus 
atvejis Universiteto istorijoje. Tokio dip
lomo jam teko laukti pusmetį.

Nuo 1989 metų J.Petraitis gyvena

Iš vienos sėkmingai nugabentos ci
garečių siuntos kontrabandininkai gali 
uždirbti apie 1.5 milijono litų.

* * *
Kurdistano piliečius į Italiją iki šiol 

gabeno italų ir albanų mafija. Profesiona
lūs gangsteriai šiomis dienomis įgijo ne
tikėtų konkurentų. Į pavojingą nusikals
tamą verslą Adrijos jūros pakrantėje įsi
suko tolimos Lietuvos piliečiai.

Kauno ir Jonavos gyventojai 29 metų 
Marius Šeškus, 26 metų Dalia Papeikaitė, 
27 metų Sergejus Savras ir devyniolik
metė Ernesta Kurenkova šiuo metu 
laukia teismo. Šiems Lietuvos piliečiams 
gresia griežtos bausmės ir ilgi metai Ita
lijos kalėjimuose.

Apžiūrėdami iš Graikijos atplaukusį 

Lietuvoje. Pirmaisiais atkurtos nepri
klausomybės metais jis dirbo patarėju 
tuometinėse Ekonomikos bei Prekybos 
ir pramonės ministerijose, o šiuo metu 
teikia verslo konsultacijas.

Pasak “Lietuvos ryto”, J.Petraičio šei
mos turtas - meno vertybės ir nekilno
jamasis turtas yra vertinamas milijonais 
litų. Australijos lietuvis išgarsėjo savo 
užmojais sostinės Antakalnio rajone ant 
Neries šlaito tarp Danijos ambasados ir 
Vatikano nunciatūros pastatyti milžiniš- 
kus rūmus. Tačiau šie darbai ilgai nebuvo 
pradėti, nes nepavykdavo tinkamai su
derinti projekto. Problemų dėl leidimų 
Australijos lietuviui iškilo ir sostinės Ge
dimino prospekte pusrūsyje įrengiant 
restoraną. Nors į šį projektą investuota 
šimtai tūkstančių litų, maitinimo įstaiga 
dar neatvėrė durų. 1

Jovita Jarutienė (sutrumpintai)

laivą ir atidarę turistinių namelių ant ra
tų (“caravan”) duris, Italijos pareigūnai 
nustebo - vietoj įprasto kelioninio inven
toriaus ir suvenyrų jie aptiko gyvąjį kro
vinį. Į kiekvieną namelį lietuviai buvo su- 
kimšę po 13 Irako pilietybę turinčių 
kurdų. Visi keliautojai - ir vežėjai, ir ke
leiviai - tuoj pat buvo areštuoti. Vėliau 
lietuvių ir kurdų keliai išsiskyrė - į Italiją 
svajoję pakliūti nelegalai buvo išsiųsti 
atgal į Graikiją, o vadinamieji turistai iš 
Lietuvos atsidūrė Italijos kalėjimuose.

“Lietuvių reikalai yra nekokie. Jie tik 
dabar pradeda suprasti, į kokį pavojingą 
reikalą įsivėlė”, - sakė suimtųjų gynėja- 
advokatė Maria Omella Bellanova. Be to, 
pasak italų, lietuvių elgesys buvęs įžūlus.

(“kr.”)
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Hliutės kampelis
Mindaugas

Švenčiame valstybingumo šventę, kuri paskirta liepos 
6 d., pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus karūnavimo 
(1253 m) dieną. Apsikrikštydamas (1251 m) Mindaugas

If REDAKCIJOS PAŠTO

If REDAKCIJOS PRŽTO
Lietuviška žvaigždė daugiakultūriniam danguje

gavo popiežiaus Inocento IV laišką, kuriuo jis priima Mindaugą ir jo valstybę 
į “šv. Petro teisę ir nuosavybę” ir pabrėžia, kad “šia valstybe laikoma visa tai, 
ką Mindaugas išplėšė iš pagonių rankų ir ateityje pajėgs išplėšti”. Tbo būdu 
buvo įteisintas žemių išplėšimas iš kitų kunigaikščių, kurie dar buvo pagonys.

Bet kaip gyveno ir kalbėjo Mindaugo laikų lietuviai? To meto rašytiniai 
šaltiniai mums to nepasako, nes iki Jogailos ir Vytauto laikų Lietuvoje vidaus 
reikalams jokių raštų jokia kalba nebuvo rašoma. Priėmus krikščionybę, 
susirašinėjimas su kitais kraštais, kaip ir visur Europoje, vyko dažniausiai 
lotynų kalba.

Daug vėliau, 1501 m., Vilniaus klebonas popiežiui rašo, kad lietuviai kalba 
savo kalba. Daug Kunigaikštystės gyventojų yra gudai, jie kalba gudiškai, o 
lietuviai kalba lietuviškai. Tai kaip gi jie galėjo kalbėti prieš 200 metų? Tik 
lietuviškai (nebent žemaitiškai). „

Iš vokiečių šnipų “kelio pranešimų” žinome, kad lietuviai gyveno kaimais, 
vadinamais savininko bajoro vardu: Goštauto, Manivydo, Girstauto.

Galvojame, kad bandant apgauti caro žandarus, lietuvių suvažiavimai, 
vykdomi po “gegužinių” priedanga, buvo jų sugalvota gudrybė. Tą gudrybę 
naudojo jau Mindaugas, tik tada jis nenorėjo į save atkreipti kuršių ir prūsų 
didžiūnų dėmesio, nes jiems krikštas buvo sutapatinamas su pasidavimu. 
Livonijos kronika pasakoja, kaip ordino Magistras gavo netikėtą pakvietimą 
pas Mindaugą į svečius. Vaišėmis pavaizduotose derybose buvo sutarta, kad 
Mindaugas apsikrikštys, perleis Livonijos Ordinui kai kurias žemes, ir Ordinas 
padės jam gauti karaliaus karūną. TIį vaišių šeimininkė buvo pirmoji Min
daugo žmona, kuri vėliau buvo su juo apkrikštyta.

Tačiau labai greitai Mindaugas vedė žuvusio kunigaikščio Vismanto našlę - 
Mortą, kuri su juo buvo karūnuota. Nėra žinių apie pirmosios žmonos mirtį. 
Jeigu Mindaugas su ja išsiskyrė - nusižengė savo naujam tikėjimui, bet gali 
būti ir kitoks paaiškinimas. Galbūt naujai apsikrikštijusiai porai nebuvo 
suteiktas moterystės sakramentas, patvirtinantis seniau sudarytą pagonišką 
sąjungą, tad ir Mindaugo jungtuvėms su Morta tikrų kliūčių nebuvo.

Mindaugas vėliau nuo krikšto atsimetė. Žemaičiams atsisakius pasiduoti 
vyskupo valdžiai, popiežius paskelbė net du kryžiaus žygius, ir Mindaugas 
turėjo arba prisidėti prie tų žygių, arba stoti prieš Ordiną. Mindaugas 
pasirinko savuosius.

Geb. Redakcija,
Mano vardas Sandra, aš gyvenu Lie

tuvoje, Kaune. Jūsų adresą man davė 
gerbiamas mokytojas Antanas Adomėnas. 
Jis Kauno Stasio Lozoraičio mokykloje 
dėsto istoriją. O aš jums rašau, nes norė
čiau susirašinėti su savo bendraamžiais 
lietuviais, gyvenančiais Australijoje. Man 
16 metų.

Aš galiu susirašinėti ir anglų 
kalba. Taigi, jeigu nesunku, gal galėtumėte 
paskelbti mano e-mail adresą. Būčiau labai 
dėkinga.Viso gero, Sandra Gudaitytė

e-mail: sandrosita@myliu.m-l.lt

Geb. Redaktore,
Būčiau dėkinga, jeigu įdėtumėte se

kančią pataisą:
“Mūsų Pastogės” Nr. 24, “Bendruo

menės barų” puslapyje tilpusiame 
straipsnyje “Lietuva ir mūsų mintys” - 
Geelongo tautinių šokių grupės vardu 
sveikino Loreta Tigani (ne Stasė 
Lipšienė), o Geelongo choro “Viltis” 
vardu sveikino ir gėles įteikė Stasė 
Lipšienė.

Ačiū
Aldona Scano,

Geelong
2002.06.15

Vėl atėjo laikas peržvelgti Karalienės 
Gimtadienio proga Australijos Ordinu 
pagerbtų piliečių sąrašą. Apsidžiaugiau 
priėjęs prie galo: pati paskutinė pavardė 
- p. Jonė Žalkauskienė, kuriai skirtas 
Australijos Ordino Medalis. Iš 576 pa
gerbtųjų, bent viena lietuvė. Nuoširdžiai 
sveikinu ją.

Ant greitųjų suskaičiavau, kiek yra 
kitataučių, paminėtų tame sąraše “už 
nuopelnus t ir t tautinei grupei”. Statistika 
šitokia: graikai 6; kiniečiai 5; aborigenai/ 
Torres Strait Islanders 3; tada libaniečiai, 
slovėnai, vietnamiečiai ir žydai po 2; ir 
po vieną albaną, asiriijietį, indą, italą, 
maltietį, nimuną, rusą, serbą ir vengrą. 
Mano manymu, pagerbtų lietuvių galėtų 
būti gerokai daugiau.

Kaip D. D. McNicoll rašo “The Aus
tralian” dienrašty (perrašau ne pažo-

Gerb. Redakcija,
Atsiliepiame į straipsnį “Neužmiršta

ma Spaudos Diena” (MP Nr. 23, psl. 3, 
2002.06.10)

“Aušros” tunto štabas nesutinka su 
komentarais apie tai, jog skautai patin
gėjo pasilikti po sueigos. Kaip tik po tuo 
paragrafu pateiktoje fotografijoje ma
tome devynis spaudos dienos dalyvius ir 
penki iš jų yra skautai, viena jų sesuo, 
viena mama ir viena močiutė.

Mes taip pat norėtume pridurti, kad 
didžiąją salę savo sueigai (gegužės 26 
dienai, 9.30 vai. ryto) buvome užsakę iš 
anksto prieš kelis mėnesius. Tačiau sek
madienio rytą atvykę į Klubą, salės duris 
radome užrakintas ir mums buvo pasaky
ta, kad nepaisant to, jog salę buvome 
užsisakę, nebūsime į ją įleisti, nes ten 
viskas paruošta Spaudos Dienai.

Negalėjome savo užsiėmimų pravesti 
viršuje, kadangi ten vyko filipiniečių pa
maldos. Mums buvo pasakyta, kad ma
žuosius mokyti pagal programą galime 
bare, bilijardo kambaryje arba valgykloje. 
Mums atrodo, jog tai nebuvo labai tinka
ma. Ir neteisinga tiek mūsų, tiek ponios 
Aldonos atžvilgiu, kuriai reikėjo dengti 
stalus gausiai lankomiems sekmadienio 
pietums.

Sueigą pradėjome 9.30 vai. ryto, ka
dangi mūsų skautai 4.30 vai. p.p. turėjo 
sugrįžti į tautinių šokių repeticiją. Prašyti 
skautų artimuosius visą dieną pasilikti 
Klube, būtų buvę nesąžininga.

Keturi iš penkių skautų, matomų 
Spaudos Dienos fotografijoje, sueigoje 

džiui): Gauti pagerbimą nėra sunku. Iš 
maždaug 1000 siūlytų pavardžių, šiame 
etape 57% buvo teigiamai įvertintų. 
Reikia tik asmenį pasiūlyti, pristatant 
esminę informaciją ant tam skirtos 
anketos, kurią išduoda Generalinio 
Gubernatoriaus įstaiga (tel: 1800 552 
275). Tada, Order of Australia Council 
(taryba, kurią sudaro 18 žmonių) siūlymą 
apsvarsto, kartais paieško daugiau infor
macijos, ir nusprendžia, ar tas asmuo 
vertas pagerbimo, ir kokio laipsnio pa
gerbimo.

Procesas užtrunka kelis mėnesius, 
kartais virš metų (vienai mano pažįstamai: 
18 mėnesių).

Australijos lietuviai, nebūkime šykštūs 
iškeldami nusipelniusius savataučius 
Australijos Ordino pagerbimui!

Dr. A. V. Stepanas AM

nedalyvavo.
Kai mes užsakinėjome salę, apie 

Spaudos Dieną niekas neužsiminė. 
Galbūt organizatoriams, prieš pradedant 
planuoti naują renginį, vertėtų pasitikrinti 
lietuviškų renginių ir salės užsakymų 
kalendorių. Juk tokių sutapimų ne taip 
jau sunku išvengti.

Su pagarba
Sydnėjaus “Aušros” tunto štabas

Gerb. Redaktore,
Noriu pasveikinti dr. Genovaitę 

Kazokienę už jos straipsnį “M.P.” 
(2002.06.03), pavadintą “Lietuvoj nebėra 
ūkininkų”.

ATaškūnas (Hobart) net surinko ir 
išleido leidinėlį “Nereikalingų svetim
žodžių rinkinys” (1998 m).

Bet įdomu, ar kas nors ima visa tai į 
galvą? Man atrodo, kad beveik beviltiška.

Karta, kuri gimė ir gyveno Nepriklau
somybės laikais, prieš II pasaulinį karą, 
jau baigia išnykti. Jos laikąis buvo bandy
ta išvalyti kalbą nuo bereikalingų sve
timžodžių.

Deja karas sutrukdė, o 50-ties metų 
sovietų okupacija visas tas pastangas 
pavertė niekais.

O kas darosi dabar po Nepri
klausomybės atstatymo - tai ir liūdna, ir 
skaudu pagalvoti.

Su sveikinimais,
N.K., Hobart

Piiušo Dulkelės nuotykiai

Ta senutė nejuokauja - 
Visos durys užrakintos, 
Ieško ji sau vyro naujo,
Reikalas čia tikrai rimtas! 
Kad išvengus kvailo galo, 
Pijušėlis griebsis melo!

Solenizantei Dulkė tarė: 
“Esu didelėj bėdoje, 
Mano kūną jau senokai, 
Baisūs skauduliai apstojo; 
O daktaras pas mane rado, 
Jau nepagydomą “kvarabą”!

iui J 5 tJ > < ■ 1 i. y rt ;>>• -i j<:. t

“Tų baisių ligų “palatoj”, 
Gulėjau pusantrų metų; 
Išleido dar turtą sutvarkyti, 
Po to atgal prisistatyti, 
Jei pats aš jiems nepasiduočiau, 
Tai su policija ieškotų!”

j c v u r >i J

Senė Pijaus “bėdų” taip perimta, 
Su visu kūnu ir su siela 
Tarė: “Kad tave velnių šimtas!” 
Ir nuo lentynos griebė kočėlą. 
Tik vieną guzą viršugalviu gavęs, 
Dulkelė per duris “išgaravo”!..

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
Mūsų Pastogė N r. 26, 2002.07.01, psl. 5 j

5

mailto:sandrosita@myliu.m-l.lt


Į SPORTAS
Riedutininkų žygis iš Vilniaus į Kauną 

— Lietuvos rekordas

Jaunimo žaidynėse Maskvoje

(ELTA). Vilniaus riedutininkų klubo 
“Ketvirtadienio nakties karštis” narių 
žygį iš Vilniaus į Kauną agentūra “Fac
tum” pripažino tolimiausia kelione 
riedučiais, iki šiol įvykusia Lietuvoje. 100 
kilometrų ištvermės žygis bus įtrauktas į 
šalies rekordų knygą.

Dvylika riedutininkų birželio 9 dieną 
per 4 vai 23 min. įveikė daugiau kaip 100 
km atstumą ištvermės žygyje Vilnius- 
Kaunas “Nuo Rotušės iki Rotušės”. Žygis 
vyko magistrale Vilnius-Kaunas. Jau
niausiam žygio dalyviui buvo 26-eri, vy
riausiajam- 58-eri. Žygį baigė 11 dalyvių. 
Vienas riedutininkas pasitraukė per po
ilsio pertraukėlę Elektrėnuose.

Anot riedutininkų klubo prezidento 
Audriaus Šapolos, ištvermės žygio da
lyviai norėjo įrodyti, jog riedučiai gali 
būti puiki transporto priemonė. Važiuo
jant riedučiais galima išvystyti 40-50 
kilometrų per valandą greitį. Ištvermės 
žygio metu vidutinis riedutininkų greitis 
buvo 25-30 kilometrų per valandą lygioje

Į futbolą - su daina
(ELTA). Pasaulio čempionato įkaršty

je futbolo gerbėjai jau gali įsigyti pirmąją 
kompaktinę plokštelę “A lygos dainos”, 
kurioje visi kūriniai skirti lietuviškam 
futbolui. Bendrame Lietuvos futbolo fe
deracijos (LFF) ir bendrovės “Tigris” pro
jekte dalyvavo žinomos Lietuvos grupės 
“Biplan”, “Bix”, “Širdžių ėdikai”, ŽAS ir 
kiti muzikantai, sukūrę specialias dai
nas apie futbolą. Vasaros viduryje pla
nuojama išleisti Lietuvos nacionalinės 
futbolo rinktinės himno singlą. 

vietoje ir 50-60 kilometrų per valandą 
leidžiantis nuo kalno. Riedutininkų žygis 
baigėsi be didelių traumų. Tik keli klubo 
nariai atsipirko nuospaudomis ir rau
menų spazmais. Beje, klubo nariai susuko 
mėgėjišką filmą apie savo pirmąjį iš
tvermės žygį.

Iki šiol Lietuvoje oficialiai tokio iš
tvermės žygio riedučiais nebuvo užfik
suota, nors vienas iš klubo narių prieš 
keletą metų yra įveikęs trigubai didesnį 
atstumą - riedučiais iš Vilniaus nuvažia
vęs iki Klaipėdos. Ištvermingasis riedu
tininkas Klaipėdą pasiekė po dviejų parų.

Artimiausiu metu “Ketvirtadienio 
nakties karštis” klubo nariai ketina 
pagerinti savo pačių rekordą. Riedučiais 
jie planuoja nuvažiuoti 200 kilometrų - 
Vilnius-Kaunas-Vilnius.

Pasaulyje rengiami dar įspūdingesni 
riedutininkų ištvermės žygiai. Prieš ke
letą metų prancūzas Fabrice Gropaiz 28 
mėnesius riedučiais keliavo po pasaulį. 
Viešųjų ryšių ekspertas norėjo suderinti 
savo pomėgį keliauti, sportuoti ir ben
drauti. Nors jam teko nemažai išban
dymų, 17 000 mylių jis įveikė be didelio 
vargo.

Riedutininkų klubas “Ketvirtadienio 
nakties karštis” įkurtas Vilniuje balan
džio mėnesį. Klubo nariu gali tapti 
kiekvienas, mėgstantis riedučių sportą, 
judėjimo laisvę, bendravimą su ben
draminčiais. Klubo nariai kiekvieną 
ketvirtadienį organizuoja kelių kilometrų 
žygius riedučiais sostinės gatvėse. Į šiuos 
žygius susirenka apie 50 entuziastų. 
Pasaulyje tokie vakariniai riedučių žygiai 
yra labai populiarūs. □

Tarptautinėse jaunių žaidynėse Mask
voje, kuriose dalyvauja NVS ir Baltijos 
šalių sportininkai, Lietuvos atstovai pa
siekia nevienodus rezultatus.

Plaukimo varžybas 100 m distancijoje 
peteliške laimėjo Rimvydas Šalčius. Jis 
iškovojo pirmąjį aukso medalį Lietuvos 
delegacijai. 17-metis kaunietis finale 
distanciją įveikė per 55.65 sek. ir 0.22 sek. 
aplenkė ukrainietį Kirilą Fedotovskį.

Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė po 
dviejų iš eilės pergalių patyrė pirmą 
nesėkmę - ją D grupėje 89:54 sutriuškino 
gruzinai.

D grupėje pirmąją vietą užsitikrino 
Gruzija. Lietuviai su Rusijos Pavolgio 
komanda dalijasi 2-3 vietomis. Į kitą 
etapą pateks dvi grupės komandos.

Kelialapį į kitą etapą jau užsitikrino 
Lietuvos krepšininkės, kurios 80:79 
įveikė Rusijos šiaurės vakarų rinktinę, bei 
72:63 - Rusijos centro ekipą.

Merginų rankinio turnyro pirmauja

Biatlono garsenybė - vėl Lietuvoje
Algimantas Šalna grįžo į tėvynę. Biat

lono olimpinis ir dukart pasaulio čempio
nas birželio 19 d. apsilankė Lietuvos Kū
no kultūros akademijoje (LKKA).

Šiuo metu JAV biatlono rinktinę tre
niruojantis lietuvis į gimtinę atvyko ne 
tiktai atostogauti. Algimantas Šalna ke
tina pagelbėti Lietuvos treneriams ir biat- 
lonininkams tobulinti treniruočių meto
diką. Vienas pagrindinių vizito tikslų - 
Lietuvoje įdiegti naujausias technolo
gijas, kurios, panaudojant lazerį, lavina 
biatlonininkų šūvio techniką.

LKKA susirinkusios auditorijos susi
domėjimo sulaukė Algimanto Šalnos 
prisiminimai apie jo įspūdingos sportinės 
karjeros vingius. “Reikėjo būti fanatiku, 
kad pasiekčiau sportinių aukštumų. Mano 

visas tris pergales iškovojusi Lietuvos 
rinktinė, kuri jau užsiėmė vietą ketvirt
finalyje.

Į pirmuosius aštuonetus nepateko 
Lietuvos tinklininkai - ir vaikinų, ir mer
ginų rinktinės, iškovojusios po dvi perga
les per tris turus, žais dėl 9-16 vietų.

Nesėkmingai pasirodymą žaidynėse 
baigė Lietuvos sportinių šokių atstovai - 
komandų varžybose jie su estais pasida
lijo 12-13 vietomis, o Lotynų Amerikos 
šokių varžybose dalyvavę Laimonas 
Žičkus ir Rolanda Meniuškaitė liko 15- 
ti tarp 17 porų.

Jojimo konkūrų komandų varžybose 
Lietuva užėmė 5-ąją vietą.

Lengvaatlečių varžybose 5-tas buvo 
disko metikas Marius Vyšniakovas - 51 
m 92 cm. Šuolininkas į tolį Mindaugas 
Vaitiekūnas užėmė 6-ąją vietą - 6 m 69 
cm. 7-8 vietomis pasidalijo Lietuvos šuo- 
lininkės į aukštį Viktorija Žemaitytė ir 
Karina Vnukova. □' 

svajonė buvo olimpinio čempiono titulas. 
S į tikslą aš pasiekiau, o dabar svajoju apie 
auklėtinių pergales olimpinėse žaidynėse”, 
- pasakojo treneris.

Daugiau nei prieš dešimtmetį nuvy
kusiam į JAV Algimantui Šalnai teko 
pratintis prie visai kitokio mąstymo: 
“Buvo labai sunku persiorientuoti. SSRS 
rinktinėje be žodžių vykdydavome trenerių 
nurodymus. Tas pat buvo ir man tapus so
vietų rinktinės treneriu, o Amerikoje spor
tininkams kiekvieną teiginį turėdavau 
įrodinėti”.

Algimantas Šalna apsilankė ir LKKA 
įrengtame sporto muziejuje, kur maloniai 
nustebo šalia kitų eksponatų aptikęs 
nutapytą savo portretą.

Zigmas Jurevičius ”L.r.”

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Tęsinys, pradžia MP Nr. 24

Šiąja prasme pagal mane pasisakė: 
aps. min. gen. Musteikis, sus. min. Masi
liūnas (šiuo abu ministru pritarė tik pras
mingam pasipriešinimui; Vyriausybė tegu 
tik pasitraukianti iš savo krašto, o ginklu 
nesipriešinti), teis. min. Tamošaitis, šv. 
min. Jokantas, vals. kontr. Šakenis. Kiti 
posėdyje dalyvavę tylėjo arba reiškė abe
jojimų.

Šit jau ir telegrama iššifruota (rodos, 
apie 4vaL). Jos tekstas maždaug atitiko 
telefonu gautą tekstą. Min. pirm pava
duotojas, p. Bizauskas, kurs pirma iš 
posėdžio kambario buvo pasišalinęs, 
staiga prašneko, jog reikia su visais 
Maskvos reikalavimais sutikti, nes jie 
vykdant galima būtų sušvelninti. Tliojau, 
jis sakė, pasikviesti gen. Raštikj ir jam, 
turinčiam Maskvoje gerą vardą, kaip jo 
“personai gratai” pavesti sudaryti naują 
Ministrų Tarybą. Apie kitus du reikala
vimus dar teksią pasikalbėti ir paside
rėti su Maskva dėl naujųjų raudonosios 
armijos įgulų.

Šį min. Bizausko pasiūlymą labai 
parėmė min. pirm Merkys ir min. Au
dėnas. Kiti tylėjo, kiti buvo linkę pritarti. 
Gen. Raštikis atvyko, rodos, apie 5 vai. 
Atpasakojus trumpai bylą, vėl atgijo 
diskusijos: sutikti ar nesutikti su Mask
vos reikalavimais. Ministrai Musteikis ir 
Jokantas ir valst. kontr. Šakenis laikėsi 
savo pirmykštės nuomonės: nesutikti. 
Min. pirm Merkys, jo pavaduotojas Bi
zauskas greitai pasisakė: sutikti su visais 
reikalavimais! Min. Masiliūnas ir min.
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Tamošaitis nė šiaip, nė taip nesiryžo. 
Juodu svyravo, rodos, savo abiejų kolegų 
iš ašies paveikti. Kaip matyti, lemiamos 
reikšmės turėjo min. pirm. Merkio ir 
abiejų kar. vadų, esamojo ir buvusiojo, 
Vitkausko ir Raštikio, nuomonė.

Resp. Prezidentas: tik viena koncesija 
būtų galima padaryti: atsistatydinti esa- 
majai vyriausybei ir pavesti naują suda
ryti gen. Raštikiui, kaip patikimam 
(Molotovo žodžiais) Sovietams žmogui. 
Tačiau ir toji koncesija nieko negelbėtų, 
nes, atmetus kitus du jo reikalavimus, vis 
tiek jie pavartotų prieš Lietuvą smurtą. 
Vadinasi, noromis nenoromis turėtume 
visomis galimomis priemonėmis jam 
pasipriešinti. Mūsų pasipriešinimo žygis, 
nors ir neišgelbėtų dabar Lietuvos laisvės, 
tačiau parodytų kai nesenai buvo savy
bėje manoma, lietuviams ir prašalie- 
čiams, jog tauta nori laisva gyventi. Min. 
Bizauskas gynė priešingą savą nuomonę. 
Esą mūsų priešinimasis labai supykintų 
Maskvą ir ji įtūžusi baisiai nuniokotų 
mūsų kraštą. Mūsų kilnus gestas užtrauk
tų žiaurų sovietų smūgį. Taigi, nusileisti, 
sutikti!

Prezidentas: gen. Skučą ir direkt. Po- 
vylaitį atiduoti be jokio teisės pagrindo 
teismui būtų lygu pripažinti teisybė pra
simanytiems Molotovo kaltinimams. 
Gen. Skučas, būdamas vid. reik, ministru, 
niekur nėra prasilenkęs su mūsų sutar
timi duotais pažadais Maskvai ir ėjo 
pareigas Prezidento nurodyta linija. Kaip 
gi dabar Prezidentas galėtų sutikti, kad 
jis būtų atiduotas teismui nubausti. Už 
„ką? Bizauskas argumentavo priešais 

Estijos pavyzdžiu. Esą, raudonosios ar
mijos kareivis užmušęs pasienyje estų 
kareivį, ir vis dėlto Estijos vyriausybė, 
sovietų spiriama, turėjusi pripažinti, jog 
buvę priešingai! Jog estas užmušęs rau
donosios armijos kareivį. Taigi ir mums 
nekaltiems reikią dar prisiimti Maskvos 
primetamą kaltę ir tautos gelbėjimui 
paaukoti gen. Skučą ir direk. Povylaitį. 
Nors p. Bizausko argumentacija buvo 
naivi ir pigi, jai tačiau pritarė pirm. 
Merkys, min. Audėnas, esam, ir buv. kar. 
vadai, - gen. Vitkauskas ir gen. Raštikis. 
Ką jie būtų sakę, jeigu jiems būtų tekę 
tapti vietoje gen. Skučo, vietoje tąja 
išperkamąja auka?...

Pirm. Merkys guodėsi ir kitus guodė, 
esą, vid. reik, ministro ir saug. dep. 
direktoriaus išdavimas ne taipjau baisus 
dalykas. Juk mūsų prokuroras rašysiąs 
jiems kaltinamąjį aktą, mūsų teismas 
spręsiąs jų bylą, tai galįs juodu lengvai 
nubausti arba ir visai išteisinti. Tokia 
paguoda raminosi ir kiti išdavimo šali
ninkai. Jiems neatėjo galvon, jog kaltini
mui nėra jokio teisėto pagrindo, jį tektų 
pramanyti arba sutikti su melu, Maskvos 
pakištu.

Kaip pasielgti Resp. Prezidentui, kai 
min. pirmininkas Merkys, gen. Raštikis, 
kandidatas naujuoju min. pirmininku ir 
esamasis kar. vadas gen. Vitkauskas 
visais reikalavimais nusileidžia Maskvos 
smurtui? Skirti jų vieton naujus. Nebėra 
laiko, nes tuojau reikia duoti ultimatu
mui atsakymas. Ir ką skirti? Iš ko pasi
rinkti?

Taip esant, Prezidentui teko ryžtis: 
teko, kaip jau minėta, vis dėlto laikytis 
savo skirtingos nuomonės. Jis pavedė 
gen. Raštikiui sudaryti naują vyriausybę 
ir pareiškė kitų dviejų Maskvos reika

lavimų svarstyme nebedalyvaušiąs, nors 
posėdyje paliksiąs, pats, kaip jam Kons
titucija leidžia, arba atsistatydinsiąs, arba 
pavešiąs savo pareigas laikinai eiti min. 
pirmininkui. Toks jo nusistatymas turįs 
būti įrašytas posėdžio protokolam Visi 
posėdžio dalyviai pasisakė už tai, kad 
Prezidentas neatsistatydintų, o kad tik 
kurį laiką atostogų paimtų. Prezidento 
atostogomis, rodės, buvo labai patenkin
tas ministras Bizauskas ir Audėnas.

Šia proga ne pro šalį būtų mažas 
ekskursas. Krikščionių demokratų tarpe 
būta žmonių, kaip tekdavo nugirsti, ku
rie laiko tautininkus sau pavojingesnius 
už bolševikus. Kai paleidžiant gen. 
Černiaus ir darant p. Merkio Tarybą, 
buvo kalbinamas prof. Jurgutis finansų 
ministru, profesorius išsižodo: Merkys 
neturi gero vardo, todėl neičiau jo tary
bom Jo taryba teišsilaikytų vieną kitą 
savaitę. Ją nuverstų liaudininkų, krikš
čionių demokratų ir bolševikų (komu
nistų) opozicija. Panašiai tuomet pasisa
kė ir kar. vadas gen. Raštikis. Jo nuo
mone (Prezidentui pasakyta), Ministrų 
Tarybon reikia būtinai įsileisti liaudi
ninkai ir kr. demokratai, nes, jų neįsi- 
leidus, dargi kr. demokratai nevengtų 
talkos su komunistais prieš vyriausybę. 
Ar taip tikrai būtų buvę, - nesiimu spėti. 
Viena buvo žinoma - Tautininkų Są
jungos Šefas, Resp. Prezidentas, buvo 
labai nemėgstamas kr. demokratų. Taigi, 
dabar, išėjus jam atostogų, gal būt, 
švytėjo Ašiai viltis, kad jos politinė linija 
ims viršų vyriausybėje.

Kodėl prezidentas ryžosi pasišalinti, 
- bus dar plačiau paaiškinta. Dabar apie 
tai, kaip buvo diskutuojamas atsakymas 
Maskvos ultimatumui.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

6



Smagus turgus
Birželio 23 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube vyko turgus. Gausiai susirinkusius 
tautiečius gražiu žodžiu pasveikino ir 
turguje dalyvauti pakvietė Klubo 
pirmininkas Alis Migus. Tingaus prog
ramą vedė Spaudos Dienoje šauniai 
pasirodęs Lietuvos TV žurnalistas 
Aurelijus Šliavas. Kaip visuomet, prizus 
turgui “parinko” ir bilietus platino Lolita 
Kalėda, Veronika Kaminskienė ir Bronė 
Sidarienė. Loterijos eigą organizavo ilgą 
šio darbo patirtį turintis Pranas 
Andriukaitis. Smagią nuotaiką Klube 
gyvino ir neseniai iš Lietuvos atvykusios 
viešnios, Jadvygos Dambrauskienės 
dukra Giedrė ir anūkė Urtė. Taip pat 
jaunų skautų veidai. Laimėtojai prizus 
galėjo pasirinkti iš šešių rūšių sudarytų 
maisto produktų krepšelių, o pokerio 
mašinų žaidikai - iš įvairių buitinių 
daiktų. Tbrguje buvo traukiamas laimin-

Dalyvių akį traukė turgaus laimikiai.
Nuotrauka Dauny Kalėdos.

gas Klubo nario bilietas. Per šį renginį 
ištrauktas numeris buvo 312, jo savinin
kas - Aistis Bieri. Deja, jis nedalyvavo, 
tad ir prizo - $100 - nelaimėjo. Iki kito 
turgaus. L.K.

In memoriam
Mirė prelatas Ladas Tulaba

Roma. (ELTA). Sulaukęs 90-ties 
metų, naktį iš birželio 15 į 16 dieną Ro
moje mirė iškilus išeivijos lietuvių dva
sininkas prelatas Ladas Tulaba.

Perdavęs šią skaudžią žinią Eltai, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Vytautas Kamantas pabrėžia, kad 
prelatas Ladas Ttilaba savo gyvenimu, 
mintimis ir darbais buvo unikali as
menybė. "Daugelis jį pažinojome iš su
sitikimų, pasikalbėjimų, iš jo straipsnių. 
Liūdime jo netekę", - rašo VKamantas.

Ladas Tulaba gimė 1912 metais 
Alytaus apskrityje. Baigė Vilkaviškio 
Kunigų Seminariją, studijavo teologiją 
Vytauto Didžiojo Universitete, studijas 
tęsė Romoje. 1942 metais buvo paskirtas 

perorganizuojamos Vilniaus Kunigų Se
minarijos rektoriumi, 1944 metais - 
Eichstatt’o (Vokietija) Kunigų Semina
rijos lietuvių klierikų rektoriumi ir auk
lėtoju. Tačiau netrukus Ladui Tulabai 
buvo pavesta rūpintis Šv. Kazimiero Lie
tuvių Kolegijos Romoje steigimu. Nuo 
1945 metų gruodžio 4 dienos jis buvo šios 
Kolegijos rektorius. Kartu turėjo ir kito
kių pareigų, tyrinėjo kentėjimų proble
mą, yra paskelbęs studijų, dalyvavo Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos veik
loje, rūpinosi Lietuvos vyskupų - kanki
nių beatifikacijos byla.

Prelatas Ladas Tulaba palaidotas Ro
moje. Laidotuvių pamaldos įvyko birželio 
19-osios rytą Romos Šv. Petro Bazilikoje.

Padėka
Sofija Vinevičienė ir Julija Lašaitienė su šeima nuoširdžiai dėkoja 

visiems, kurie dalyvavo a.a. Antano Vineviciaiis 
laidotuvėse, giedojo ir atsisveikindami tarė jautrius žodžius.

Taip pat širdingai dėkojame visiems šeimos draugams ir pažįstamiems, kurie 
išreiškė užuojautą žodžiu, raštu ir atsiuntė gėles šios mums skaudžios netekties 
metu.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Liucijos Samsonienės 
atminimui:
$25 Regina & Audrius Balbatai

Toni & Rimantas Balbatai
$20 Z. Pranckūnienė ( $470)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas.

Menininkų dėmesiui
Interneto svetainė ARTFILES, kurią, tarp kitų vyriausybinių organizacijų, remia 

NSW Menų Ministerija (NSW Ministry for the Arts), pakartotinai kreipiasi į ne 
anglosaksų kilmės menininkus ir kūrėjus, kviesdami juos/jas užsiregistruoti tam tikslui 
sukurtame registre. Kvietimo ištrauką perduodame angliškai:

Artfiles, the only comprehensive arts directory and website for Western Sydney 
artists, is making the final call to all non-English speaking artists in Western Sydney 
to be part of this widely used resource which has been successful in linking Western 
Sydney artists locally, nationally and internationally.

The deadline for listings is July 31 and listings are free for artists who live, work, 
study or have a connection (such as Indigenous ancestry) to any of the Greater 
Western Sydney areas including: Auburn, Bankstown, Baulkham Hills, Blacktown, 
Blue Mountains, Camden, Campbelltown, Fairfield, Hawkesbury, Holroyd, Liverpool, 
Parramatta, Penrith and Wollondilly.

For more information on how to get listed, contact Mouna Zaylah on 9683 2173 
(ext 2) or visit www.artfiles.com.au/belisted.html Email: artfiles@pnc.com.au

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

49-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė 
Kretinga, 2002.08.04 - 2002.08.10 

PROGRAMA
Rugpjūčio 4 d.
Rugpjūčio 5 d.

Rugpjūčio 6 d.
V

Aukos per “Šalpos Būrelį” paremti partizaną 
Klemensą Širvį - Sakalą

MLKM Draugija $ 50.00
J. Bruožis $ 20.00
A Ramanauskas $ 20.00
A Vaičiulis $ 10.00
P. Šaulys $ 10.00
G. Baltutytė $ 10.00
J. Vilkišienė $ 20.00
E. Šumienė $ 20.00

A Muciniekas $ 20.00
Z. Augaitis $ 21.00
A Vyšniauskienė $ 20.00
S. Sikorskis $ 10.00
S. Ribačiauskienė $100.00
M. Prašmutienė $ 50.00
V. Vaitiekūnienė $ 20.00

Iš viso: $401.00

K. Širvio vardu dėkoju visiems aukotojams. Aukos įdėtos į sąskaitą TALKOJE. 
Aukas galima siųsti iš visos Australijos į SA “Talkos” sąskaitą Nr. 8154, Adelaide. 
Humanitarian Aid Committee, 6-8 Eastry Street, Norwood, SA 5066 arba čia, Vikto
rijoje: A. Vyšniauskienė, 6 Alfred Crt., Bundoora, 3083 Vic., tek: 9467 4945.

Aukos “Mūsų Pastogei”
L.Kramilienė (Spaudos
Dienos Aukciono proga) NSW $ 10.00
Mrs. D. Jankus SA $ 20.00
V. Šeštokas VIC $ 10.00
A Srutis NSW $ 5.00
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Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” Administracija
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A ir O. Kapočiai NSW $ 15.00
J. Penkaitienė NSW $ 15.00
V. Palavikas VIC $ 15.00
Mrs. R. Umber VIC $ 15.00

Rugpjūčio 7 d.

Rugpjūčio 8 d.

Rugpjūčio 9 d.

Rugpjūčio 10 d.

Atvykimas
Ką mums žada nauji prezidentai? Darius Kuolys (Lietuvos 
Prezidento patarėjas). “Prezidento rinkimai: problemos ir prog
nozės”. Virginijus Savukynas (Vilnius). “Kiek valdžia atitrūkus 
nuo tautos?”
Regioninė Europos politika. Leonidas Donskis “Nacionalizmas ir 
globalizacija. XX amžiaus pasaulio iššūkiai Lietuvai.” Klaus 
Fuchs (Kaunas - Heidelberg). “Ar virs Europos Sąjunga naujų 
tautų lydymo katilu?”
Religijos pasikalbėjimas su Lietuva. Daiva Kuzmickaitė (Kaunas). 
“Vienuolijos šiandienos visuomenėje.” Simpoziumas “Ar Lietuva 
katalikiškas kraštas?”. Dalyvauja sės. Daiva Kuzmickaitė, kun. 
Benediktas Jurčys, kun.Julius Norvilas.
Užmiršti istorijos puslapiai. Žavinta Sidabraitė (Kretinga). “Milkų 
šeimos vieta lietuvių raštijoje” (remiantis naujai atrastais doku
mentais). Joachim Tauber (Luneburg). “1941 m. birželio įvykių 
lietuvių ir žydų atminties traumos”.
Kultūros pasieniai. Arthur Hermann (Heidelberg). Klaipėdos 
krašto Evangelikų bažnyčia XX amžiuje“. Veronika Povilionienė
(Kaunas). „Profesionalizmo ir liaudiškumo santykis dabartinėje 
kultūroje.“
Pabaiga.

Rengėjai: Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių Išeivijos Institutas

Vieta: Kretinga, VDU Šv. Antano religijos studijų institutas, Vilniaus g.6

Moderatoriai: Egidijus Aleksandravičius (Kaunas), Arthur Hermann (Heidelberg) 
Dalyvio mokestis - 300 Lt (studentams ir moksleiviams -100 Lt).

Informacija ir registracija:
Linas Saldukas (Lietuvių Išeivijos Institutas), tel./faks. (370 37) 32 36 89 
e-paštas: linas saldukas@fc.vdu.lt
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Valstybės Šventė Adelaidėje
įvyks sekmadienį, liepos 7 dieną, sekančia tvarka:
10 vaL ryto Vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose, Lietuvių Katalikų

Centre.
11 vaL ryto Išmaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Organizacijos

kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
130 vaL p.p. Minėjimas Lietuvių Namuose.

Programoje dalyvaus teatras “Vaidila”, choras “Lituania”, 
tautinių šokių grupė “Žilvinas” bei “Branda”.
Kartu veiks tautodailės parodėlė.

Po minėjimo -vėliavų nuleidimas Lietuvių Namų sodelyje. Vėliavų pakėlimą 
ir nuleidimą praveda LKVS “Ramovė”. Tautiečiai labai laukiami.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Valstybės Šventė Melbourne
Sekmadienį, liepos 7 dieną minėsime Valstybės Šventę. Programoje:

11 vaL šv. Mišios Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Prašome
organizacijas dalyvauti su savo vėliavomis.

130 vaL p.p. Minėjimas Melboumo Lietuvių Namų Koncertų salėje. 
Paskaitą skaitys ALB Krašto Valdybos pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė.
Seks meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti minėjime.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Valstybės Šventė Canberroje
Sekmadienį, liepos 14 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett, įvyks 

Valstybės Šventės minėjimas.
Tinkamą žodį šiai progai lietuvių ir anglų kalbomis tars ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos pirmininkas dr. Ramutis Zakarevičius.
Po to seks Lietuvos Baleto Bičiulių rodoma video juosta - baletas 

“Carmen” su Egle Špokaite, Edvardu Smalakiu, Mindaugu Baužiu ir kt. 
Pasibaigus filmui dalyvius prašome pabendrauti prie užkandžių, pyragų, vyno 
ir kavos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 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 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vaL iki 4 vaL po pietų rodomi lietuviški filmai

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.

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.
■awaoaaisaiaoaBaawaaBaaaawaaamMaaaa va aaaaaaoaowwaoMaaaaa waaaBaaaaaaoaaiMMKamaiaaaM

Liepos mėnesio gale bus organizuojamas

“Pižamų. Galius”.
Platesnė informacija - kitame MP numeryje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Karaliaus Mindaugo Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

Karaliaus Mindaugo Šventės proga maloniai kviečia visus i šventę,
kurioje vyks linksmi ir smagūs

Karališki lietūs
šeštadienį, liepos 6 dieną, 1.00-3.00 vai. p.p. 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, “Pas Aldoną” 
valgykloje.

Per pietus bus trumpa programa, prie kurios prisidės
Aurelijus Šliavas.

Trijų patiekalų “Karališki ^Pietūs“ su gėrimais - 
I tik $15 asmeniui!!
Norintys užsisakyti vietą, prašomi skambinti Ramučiui
tel.: (02) 9875 2641 iki ketvirtadienio, liepos 4 dienos.

Dėmesio NSW lietuviams
Kaip jau pranešta, Sydnėjaus Lietuvių Klubas gavo solidžią NSW valstijos 

$13 200paramą (grant) elektroninio tinklo įrengimui. Informacijos centras, kuris 
sutrumpintai turbūt vadinsis SLIC (Sydney Lithuanian Information Centre) 
šiomis dienomis jau įsigijo kompiuterius bei kitą reikalingą įrangą ir netrukus 
pradės darbą.

Pakartotinai prašome Sydnėjaus ir NSW lietuvių organizacijas (jei jos dar 
neatsiliepė į kvietimą) kaip galima greičiau pristatyti savo dabarties veiklos bei 
trumpą istorinę apžvalgą - po 2 lapus lietuviškai ir angliškai Pageidautina ir 2- 
3 nuotraukos. Koordinatorius: dr. Vytautas Doniela, PO. Box 189, Bankstown 
1885 (teL: 9796 3314). Apžvalgą galima jam palikti ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
raštinėje. SLIC

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks liepos 9 dieną, antradienį. Melboumo Universiteto 

profesorius (akių specialistas) Algirdas Vingrys maloniai sutiko mums papasakoti 
apie akių ligas senatvėje. Prašome atvykti jau prieš 11 vaL Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI
[ “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ? j

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.lt/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.

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti 
prenumeratos kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės 
prenumeratos mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje 
Zelandijoje. Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos 
mokestį į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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