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Gedulo ir Vilties Diena Adelaidėje Valstybės Diena Lietuvoje

Po Gedulo ir Vilties Dienos minėjimo vaišės - Latvių Namų salėje. Kairėje - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 1990 metų įvykių vaizdų fotografijos. Platesnį Viktoro Baltučio repor
tažų apie šį minėjimą skaitykite “Mūsų Pastogės” psL 3.

VDMiSaS Lietuvos įvykių apžvalga

Smetonos laikai buvę geriausi
(ELTA). Per 750 metų Lietuvą geriausiai 

valdė Antanas Smetona. Algirdas Brazaus
kas ir Vildas Adamkus - tokias netikėtas sim
patijas atskleidė žurnalo “Veidas” užsakymu 
tyrimų studijos “Spinter” atlikta apklausa.

ASmetonai savo balsus atidavė 17.6. 
ABrazauskui-11.8, V. Adamkui-11.3% res
pondentų. Ketvirtojoje vietoje atsidūrė didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Tyrimo 
autoriai spėja, jog lietuviams giliai į atmintį 
įsirėžęs faktas, kad šis valdovas Lietuvos ri
bas buvo praplėtęs iki Juodosios jūros.

Į klausimą “Ar jums patinka gyventi 
Lietuvoje?” - 55.3% atsakė teigiamai, 23.4 
% - neigiamai, o 21.3% atsakymo į šį klau
simą tiesiog neturėjo. Beje, pastebėta, kad 
patriotiškiau nusiteikę vyresnio amžiaus žmo
nės, o skeptiškesnis - jaunimas. Vertindami 
mūsų valstybės raidą, respondentai pasi
skirstė į dvi apylyges grupes -viena įsitiki
nusi, kad nors ir pamažu, bet Lietuva juda į 
priekį (42.3%). Kita mano, kad valstybė 
•žengia ne į priekį, o atgal (35.9%). Dar 6.2 % 
apklaustųjų pareiškė, jog Lietuva po nepri
klausomybės atkūrimo padarė nemažą pažan
gą. 15.6% neturėjo nuomonės.

Į ES - teliko trys problemos
(ELTA). Lietuvai siekiant narystės Euro

pos Sąjungoje liko neišspręstos trys sudėtin
giausios problemos - žemės ūkis, Ignalinos 
atominės jėgainės uždarymas ir Kaliningrado 
srities klausimas. Tokius tris barjerus, kuriuos 
Lietuva turi įveikti siekdama tapti ES nare, 
liepos 4 d. spaudos konferencijoje įvardino 
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas 
ir Europos Komisijos įgaliotinis plėtrai Gūnter 
Vįrheugen.

“Šie klausimai patys sudėtingiausi, tačiau 
nėra labai aštrūs ir, tikiuosi, kad sėkmingai 
juos išspręsime, kadangi turime dar pakan
kamai laiko. Mes labai detaliai kalbėjome 
apie žemės ūkio problemas - apie Konstitu
cijos 47-ojo straipsnio pataisą mūsų tolesnių 

veiksmų eigą pataisų priėmimą bei kitų do
kumentą susijusių su integracija, ypač žemės 
ūkio srityje, priėmimą. Mes prisiminėme ir 
Ignalinos atominę elektrinę ir nemažai laiko 
kalbėjome apie Kaliningrado problemą tai
kant Schengen’o sutarties reikalavimus”, - 
sakė ABrazauskas.

Europos Komisijos pareigūnas Gūnter 
Verheugen vizitą į Lietuvą apibūdino kaip 
apsilankymą pas gerus draugus - valstybėje, 
kuri sėkmingai dalyvavo plėtros procese. 
“Galiu teigti, kad iš tiesųjūs atsidūrėte visiš
kai arti galutinio tikslo ”, - akcentavo Europos 
Komisijos įgaliotinis plėtrai.

Lietuvos grįžimą prie žemės pardavimo 
klausimo EK plėtros komisaras pavadino 
techniniu dalyku, kadangi yra valstybių, su
derėjusių pereinamuosius laikotarpius. Tačiau 
detaliau ką nors komentuoti, neturint oficialių 
dokumentų jis nenorėjo. Kalbėdamas apie Ig
nalinos atominės elektrinės eksploatacijos nu
traukimo finansavimą jis pareiškė, jog Euro
pos Sąjunga tvirtai laikosi pozicijos, kad tai 
yra bendra atsakomybė ne tik šiuo metu, bet 
ir ateinančius dešimtmečius.

Pasak jo. sprendžiant Kaliningrado srities 
problemą nebus kuriamos privilegijos ar 
keičiami Europos Sąjungos teisės principai. 
Problema yra ta, kad kelionei iš Rusijos į Ka
liningrado sritį, ar atvirkščiai, bus reikalinga 
viza, jei Lietuva taptų ES šalimi.

JAV karo akademijose yra 
vietos ir lietuviams

(ELTA). Sveiki, fiziškai stiprūs ir labai 
gerai mokantys anglų kalbą 17-22 metų 
vaikinai bei merginos kviečiami stoti į 
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sausumos 
kariuomenės, karinių oro bei jūrų pajėgų, taip 
pat pakrančių apsaugos akademijas. Sėk
mingai baigę ketvertų metų programą, jie čia 
įgis bakalauro ir karininko laipsnius bei 
privalės ne mažiau kaip 6 metus atitarnauti 
Lietuvos krašto apsaugos sistemoje.

Nukelta į 2 psL

Trakai, liepos 6 d. (ELTA). Trakų pu
siasalio pilyje pasidėjo ketvirtoji viduramžių 
šventė, skirta Valstybės Dienai ir nukelianti į 
senuosius amatų bei karybos laikus. Dviejų 
dienų šventę nuo 1999-ųjų kasmet organizuo
ja Trakų istorijos muziejus ir Kultūros pa
veldo akademija.

Didžiausio žiūrovų dėmesio šventėje 
sulaukia riterių kovos autentiškoje aplinkoje. 
Šįmet riterių turnyruose kovėsi Poznanės ri
terių grupė “Jantar” iš Lenkijos. Savo įgū
džius demonstravo viduramžių cechų amati
ninkai - puodžiai, drožėjai, kabiai. Vyko te
atralizuotas amatų paradas. Šventės žiūrovai 
galėjo išbandyti rankos tvirtumą ir akies 
taiklumą šaudydami iš lanko, svaidydami į 
taikinį ietį arba kovos kirvį, buvo galima 
išbandyti ir archeologų rekonstruotą svai- 
dyklę. Pilies svečius linksmino viduramžių 
dvaro juokdarys, o tvarkos žiūrėjo tikras 
budelis. Šiais metais Trakuose vyko ir raga
nų puota, o Vilniaus teatras “Lėlė” rodė 
spektaklį “Lukošiukas”. Pilies menėse buvo 
galima paragauti įvairių gardumynų pagal 
senovinius receptus, koncertavo senosios 
muzikos ansamblis “Altą Danza”.

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA). Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dieną 
sostinės Katedros aikštėje, šalia^ pradėtų 
Valdovų rūmų statybų, atidengta Lietuvos 
valdovų portretų paroda.

Prie laikinojo Valdovų rūmų paviljono 
išdėstyta 16 iškiliausių Lietuvos valdovų 
portretų, specialia technika atspaustų ant 
patvarios medžiagos. Nors nuo XIII a: iki 
valstybingumo praradimo XVHI a. pabaigoje 
Lietuvą valdė 32 valdovai, istorikai mano, 
kad tie valdovai, kurių portretai ekspo
nuojami, galėjo gyventi Vilniaus žemutinės 
pilies Valdovų rūmuose. Tai - Lietuvos 
valstybės kūrėjas karalius Mindaugas, 
pagoniškosios Lietuvos tvirtintojas Traidenis. 
Lietuvą ir Žemaitiją nuo kryžiuočių apgynęs 
Vytenis. Vilniaus įkūrėjas ir galingos valdovų 
dinastijos pradininkas Gediminas, kunigaikš
čiai Algirdas, Jogaila, Kęstutis, Vytautas 
Didysis, Kazimieras, Aleksandras, Valdovų 
rūmus renesanso stiliumi perstatęs Zig
mantas Senasis, jo sūnus Zigmantas Augus
tas, Vilniaus universiteto įkūrėjas Steponas 
Batoras, Zigmantas Vaza, šv.Kazimiero 
koplyčios statytojas Vladislovas Vaza ir Jo
nas Kazimieras Viza. Portretai pagaminti re
miantis skulptoriaus Vytauto Kašubos meda

Ordinai ir medaliai - nusipelniusiems
(ELTA). Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo - Valstybės Dienos proga LR 
Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytu 
dekretu valstybės apdovanojimai suteikti 
daugiau nei 120 Lietuvos ir užsienio piliečių: 
politikams, diplomatams, apsaugos ir karinių 
struktūrų atstovams, meno, kultūros, mokslo 
veikėjams, sportininkams, pedagogams, žur
nalistams, buvusiems rezistencijos dalyviams, 
kitiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms.

Tarp užsieniečių, apdovanojamų Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi - Europos Tarybos 
generalinis sekretorius Walter Schvvimmcr, 
Europos parlamento lyšių su Lietuva grupės 
vadovas Gary Titley, buvęs Lenkijos užs. reik 
min. Vladislav Bartoševski, Čekijos gynybos 

liais, senovinėmis monetomis, taip pat spe
cialiai šiam tikslui sukurtais piešiniais. 
Atskirame stende išvardijami visi 32 buvę 
Lietuvos valdovai nuo karaliaus Mindaugo.

Portretų ekspoziciją iškilmingai atidengė 
šarvuotų ir ietimis ginkluotų senovės karžy
gių garbės sargyba, buvo skaitoma ištrauka 
iš Justino Marcinkevičiaus dramos “Mindau
gas”. senąsias lietinių dainas atliko Danielius 
Sadauskas, grojo Lietuvos kariuomenės gar
bės sargybos orkestras. Parodą pristatęs jos 
sumanytojas, vienas iš Vtildovų rūmų para
mos fondo steigėjų, rašytojas Kazys Alme
nas sakė, jog ne vien sienų reikia užpildant 
šią Šventaragio slėnyje atsiradusią tuštumą - 
reikia, kad čia apsigyventų pati istorija.

Per iškilmes Katedros aikštėje pirmą kartą 
įteiktos lietuvių išeivio, verslininko dr. Juozo 
Kazicko įsteigtos šešios premijos Lietuvos 
valdovų rūmų atstatymo rėmėjams ir žurna
listams - spaudos publikacijų apie Vtildovų 
rūmus autoriams.

Kiti Valstybės dienos renginiai sostinėje 
tęsėsi iki vėlaus vakaro. Sereikiškių parke 
vyko tarptautinio folkloro festivalio “Baltica 
2002” renginiai, festivalio miestelyje buvo 
pristatomos įvairių tautų dainos, šokiai, 
amatai, tradicijos, nacionaliniai valgiai. 20 
valandą Sereikiškių parko estradoje prasidėjo 
Valstybės Dienai skirtas koncertas “Oi, valioj 
valioj Lietuva!”, kuriame pasirodė saksofo
nininkas Petras Vyšniauskas, dainininkė 
Veronika Povilionienė, grupė “ŽAS”, Mari
jonas Mikutavičius ir kiti atlikėjai.

Panevėžys, liepos 6 d. (ELTA). Pane
vėžio rajone tarnaujantys Karaliaus Mindau
go bataliono privalomosios pradinės karo 
tarnybos kariai Valstybės Dieną davė Min- 
daugiečio priesaiką. Prisiekdami bataliono 
kovinei vėliavai šauktiniai jautėsi ypatingai, 
nes tą pačią dieną 1253 m. buvo karūnuotas 
vienintelis Lietuvos Karalius Mindaugas.

Šia proga Karaliaus Mindaugo motorizuo
tame pėstininkų batalione taip pat buvo atvi
rų durų diena. Į renginį atvyko karių tėvai, 
kurie galėjo pabendrauti su kuopų vadovybe.

Šventės metu vyko kovinis karių pasi
rodymas, buvo demonstruojama ginkluotė ir 
ekipuotė, ryšio ir karinio transporto priemo
nes. Svečiai buvo vaišinami kareiviška koše, 
norintys galėjo apžiūrėti kareivines ir Ramo
vės muziejų. Taip pat buvo galima išbandyti 
savo taiklumą, pasivažinėti karinėmis trans
porto priemonėmis, išmokti suteikti pirmąją 
medicininę pagalbą. □ 

viceministras Stefan Fule bei kiti įvairių šalių 
pareigūnai. Danijos kariuomenės vadui Chris
tian Hvidt. iniciavusiam paramą Lietuvos 
kariuomenei, suteiktas LDK Gedimino ordino 
Komandoro didysis kryžius.

Tarp apdovanojamųjų LDK Gedimino or
dino Karininko arba Riterio kryžiumi bei me
daliu daugiausiai - mokslo, meno, kultūros 
bei kitų visuomenės veikėjų. Tarp jų - Vilniaus 
Dailės akademijos prof. Juozas Adomonis, 
skulptorius Robertas Antinis, žurnalistas 
Algimantas Jurgis Čekuolis, dainininkas 
Vytautas Kernagis, mokslininkas Viktoras 
Algirdas Sniečkus, Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno vyr. redaktorius Vytautas Vitkauskas.

Dešimt sportininkų nusipelnė Dariaus ir 
Girėno medalių. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

irsžųc
♦ Sušlubavus šveicarų oro kontrolei, liepos 
1 d. ore virš Konstancos ežero susidūrė du 
lėktuvai. Iš Maskvos į Barceloną skridęs rusų 
keleivinis lėktuvas susidūrė su vokiečių pre
kiniu lėktuvu, skridusiu iš Bahrein į Briuselį. 
Abu lėktuvui nėrė žemyn paskutiniu momen
tu, kad išvengti susidūrimo, ir visgi susidūrė. 
Žuvo 71 žmogus, jų tarpe 50 moksleivių iš 
Baškirijos, apdovanotų šia kelione už gerus 
mokslo rezultatus.
♦ Liepos 1 d. amerikiečių karo lėktuvai 
bombardavo 4 kaimus centrinėje Uruzgan 
provincijoje Afganistane. Vienas iš kaimų gal 
bombarduotas per klaidą, vestuvių dalyviams 
šaudant į orą pagal paštun genties tradicijas 
ir taip iššaukiant amerikiečių oro puolimą. 
Žuvo virš 40 civilių. Amerikiečiams buvę 
pranešta, kad kaime slepiasi svarbūs Taliban
lyderiai.
♦ Liepos 1 ir 2 dienomis malūnsparnių 
pagalba evakuoti 78 rusų mokslininkai ir 
dalis įgulos iš vokiečių laivo, įstrigusio 
Antarktikos leduose. Likę 17 įgulos narių 
laukia ledlaužių.
♦ Liepos 4 d, amerikiečiai atšventė savo 
nepriklausomybės dieną, būdami pasiruošę 
teroristų puolimams. Vienintelis teroristinis 
incidentas įvyko Los Angeles tarptautiniame 
oro uoste. Egiptiečių kilmės asmuo, 10 metų 
gyvenęs JAV, nušovė Izraelio oro linijos 
tarnautoją moterį bei vieną asmenį, išlydintį 
išskrendantį draugą. Teroristas egiptietis 
nesidavė nuginkluojamas ir buvo nušautas.
♦ Liepos 6 d. amerikietis Steve Fossett 
nusileido su balionu prie Yamma Yamma 
ežero .Queensland valstijoje, užbaigdamas 
savo skridimą, pradėtą birželio 19 d. Northam 
Vakarinėje Australijoje. Jis pirmasis be nusi
leidimo balionu apskriejo pasaulį. Nuskris- 
damas 32,963 km jis sumušė ir ilgiausios ke
lionės balionu pasaulinį rekordą. Penki

Lietuvos įvykių apžvalga ;
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Į šias mokslo įstaigas priimami tik 
nesukūrę šeimų bei neturintys vaikų jau
nuoliai. Be kitų reikalavimų, jiems taip pat 
būtinos tvirtos matematikos bei fizikos žinios.

Stojantieji pirmiausiai laikys anglų kalbos 
ir pradinį fizinio pasirengimo testą Gen. Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, vėliau 
bus tikrinama jų sveikata Karo medicinos 
tarnyboje. Po šių patikrinimų atrinkti kandi
datai keletą mėnesių Lietuvos karo akade
mijoje rengsis tarptautiniams SAT ir TOEFL 
testams, kuriuos laikys Vilniaus universitete. 
Taip pat Karo akademijoje reikės laikyti pa
grindinį fizinio pasirengimo testą pagal JAV 
karo akademijų standartus

Premijos už gerą darbą
(ELTA). Už labai gerą visų metų darbą ar 

ypatingos svarbos užduoties įvykdymą 
valstybės tarnautojai galės būti skatinami 
atlyginimo dydžio vienkartinėmis išmokomis.

Tokių piniginių išmokų skyrimo ir mokė
jimo tvarką Vyriausybei siūlo įteisinti Socia
linės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekte siūloma, kad tokia išmoka būtų 
skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per 
metus ir nebūtų didesnės už pareiginę algą, 
Vilstybės tarnautojai būtų skatinami iš ins
titucijos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų. 
Piniginės išmokos būtų skiriamos švenčių ir 
jubiliejų progomis, valstybės tarnautojams 
išeinant į pensiją arba įvertinus tarnybinę 
veiklą už kalendorinius metus bei tais atve
jais, kai valstybės tarnautojas atliko vienkar
tinę ypatingos svarbos užduotį. Vienkartinė 
išmoka galės būti skiriama, jei per pastaruo
sius metus tarnautojas nepadarė tarnybinio 
pažeidimo ir jam nepaskirta tarnybinė nuo
bauda.

Padidėjo elektros eksportas
(ELTA). Rekordiškai - beveik penkis
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ankstesni Steve Fossett bandymai apskrieti 
pasaulį pasibaigė nesėkmingai.
♦ Palestiniečių lyderis Jaser Arafat refor
muoja savo administracinį aparatą, atleisda
mas visą eilę saugumo ir policijos viršininkų, 
nepajėgusių ar nenorėjusių sustabdyti pa
lestiniečių teroristinių organizacijų veiklą. 
Atleistųjų tarpe yra policijos vadas generolas 
Ghazi ai Jabali bei saugumo viršininkas Va
kariniame Krante pulkininkas Jibril Rajoub, 
dabar paskirtas Janin gubernatorium. Pales
tiniečių policija turėjo ginklu malšinti riau
šes, kilusias protestuojant prieš pulkininko 
Rajoub atleidimą. Saugumiečiai tvirtina ne
klausysią naujo viršininko Zuher Manafrah, 
iki šiol buvusio Janin gubernatorium
♦ Liepos 6 d. du žudikai su mašina priva
žiavo prie vieno iš Afganistano vicepreziden-
tų įstaigos ir nušovė jį bei jo vairuotoją, su- 
žeisdami keletą kitų palydovų. Žuvęs vice
prezidentas, paštun genties narys Haji Abdul 
Qadir, buvo kartu ir Jalalabad gubernatorius 
bei Afganistano viešųjų darbų ministras. 
Kovojęs prieš rusų okupaciją, vėliau su 
Šiaurine Sąjunga prieš Taliban vyriausybę, jis 
buvo vienas iš nedaugelio paštun genties 
lyderių Šiaurinės Sąjungos eilėse, nes ši Są
junga pilietinio karo metais buvo dominuo
jama tadžikų.
♦ Liepos 7 d. anglų karo laivas HMS 
Nottingham užplaukė ant uolos netoli Lord 
Howe salos, priklausančios NSW valstijai. 
3500 tonų karo laivas su 253 žmonių įgula, 
daužomas 25 mazgų vėjo sukeltų bangų, 
padėjo smarkiai semti vandenį. Jam pasisekė 
nuplaukti nuo uolos ir stabilizuoti padėtį. Ant 
uolos laivas užplaukė bandant į krantą nupluk
dyti sergantį jūreivį.
♦ Liepos 7 d. Australijos min. pirm John 
Howard Romoje aplankė sunkiai Parkinson 
ligos paveikią popiežių Joną Paulių II.

kartus iki 3.457 mlrd. kWh - elektros ener
gijos eksportą per pirmąjį šių metų pusmetį 
išauginusi “Lietuvos energija” iš jo gavo 
apytiksliai 155 mln. litų pajamų. Su Balta
rusijos, Lenkijos ir Kaliningrado rinkomis 
dirbanti Rusijos kompanija “Inter RAO JES” 
tapo stambiausia lietuviškos elektros pirkėja, 
lietuviškos elektros nupirkusią daugiau kaip 
už 120 mln. litų. Per pusmetį “Lietuvos ener
gija” 426 mln. kWh patiekė Latvijai, 93 mln. 
kWh - Estijai, 1.225 mlrd. kWh - Kalinin
grado sričiai, 1.690 mlrd. - Baltarusijai ir 22.9 
mln. kWh - Lenkijai.

Praėjusiais metais tuo pačiu metu elektros 
energijos eksporto apimtys buvo 4.7 karto 
mažesnės ir sudarė 730 mln. kWh.

Pasak įmonės generalinio direktoriaus Ry- 
manto Juozaičio, šių metų elektros energijos 
eksporto rezultatai pranoko visus lūkesčius.

“Užsieniui parduoti dideli kiekiai elek
tros. Tą lėmė sėkmingai pratęstos elektros eks
porto sutartys su “Latvenergo” dėl elektros 
eksporto į Latviją ir “Narva Elektrivork ” dėl 
eksporto į Estiją. Taip pat šių metų kovo pa
baigoje pasirašyta ilgalaikė bendradar
biavimo sutartis su Rusijos bendrove “Inter 
RAO JES’’, kuri numatė galimybes ekspor
tuoti elektrą! Kaliningrado sritį, Baltarusiją 
Lenkiją bei Ukrainą. Jau šių metų birželio 
17 dieną imta veikti dar vienoje eksporto 
rinkoje - elektrąpradėjome tiekti į Lenkiją’’, 
- teigia jis.

Nuo gegužės mėnesio pradžios į Baltaru
siją, Kaliningradą ir Lenkiją elektros energija 
eksportuojama brangiau - jos kainos yra 
pakilusios 10%.

Sraiges eksportuoja jau tonomis
(ELTA). Naujojoje Vilnioje veikianti UAB 

‘’Gudukas” šiemet į Prancūzijos, Italijos, 
Graikijos rinkas eksportuos apie 100 tonų 
perdirbtų sraigių. Tokiam šios egzotiškos pro
dukcijos kiekiui pagaminti per sezoną nuo

ŽVHCJMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Kur dingo vizijos...?
Pasibaigus Antrajam pasauliniui karui, 

Europos vakaruose susitelkė virš 75 000 
lietuvių, kurie atsisakė grįžti į komunistinės 
Rusijos valdomą Lietuvą. Jie žinojo, kad jų 
laukia tremtis ir sunaikinimas. Susibūrę 
įvairiose vietovėse, daugiausia Viikarų Vo
kietijoje, pradėjo organizuotis. Taip buvusiose 
vokiečių kariuomenės patalpose, daugiausia 
stovyklose (lageriuose) susikūrė mažos lie
tuviškos “valstybėlės”, su jas valdančiais 
rinktais komitetais. Susirišusios jos sudarė 
“bendruomenę” be jokių veiklos gairių ar 
statutų.

Išeivijos lietuvių bendruomenės pradžia 
tenka laikyti, kai 1949 birželio 14 VLIK’as 
paskelbė Lietuvių Chartą, tikslu sujungti - 
perimti visas iki tol veikusias lietuviškas 
draugijas ir platesnio masto organizacijas. 
Nors buvo šiek tiek priešinamasi, bet even
tualiai sukurta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė - su Statutu, pritaikytu visiems išeivijo
je gyvenantiems lietuviams, išsibarsčiusiems 
po visą platųjį pasaulį. Tikrumoje tai tautinė 
išeivijoje benduomenė, kuriai be išimties 
priklauso visi lietuviai, gyvenantys už Lie
tuvos krašto ribų, nežiūrint ar jie to nori, ar 
ne. Norint tapti PLB nariu, nereikia jokių 
pareiškimų ar prašymų. Vokietijos lietuvių 
stovyklose išsivystė labai platus ir veiksmin
gas kultūrinis bei visuomeninis gyvenimas, 
kol prasidėjo imigracija į įvairius kraštus.

Atvykus į kitus kraštus, pradėta iš naujo 
kurti lietuviškas savaitgalio moky klas, litua
nistinius kursus, kad mūsų augančiai kartai 
būtų suteikti pagrindiniai lietuviškosios 
sąmonės pradai, iš kurių išsivystytų brandus 
išeivijos lietuvis, pilnai suprantąs savo Tau
tos politinę padėtį ir jos siekius. Šis lietu
viškas švietimas sėkmingai, be jokių didesnių 
sutrikimų, vyko net 15 metų iki neprasidėjo 
išeivijos liga - nutautėjimas. Atsirado tėvų, 
kurie savo vaikus veikiau leido į savaitgaliais 
vykstančias sporto varžybas, negu į lietuviš
kas savaitgalio mokyklas, kurios, mažėjant 
mokinių skaičiui, pradėjo nykti.

JAV gyvenantys lietuviai, kurie yra gau
siausi skaičiumi visame lietuviškos išeivijos 
pasaulyje, 1965 metais sumanė suruošti Jau

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Vaidyba nuoširdžiai sveikina p. Joną Žalkaus- 

kieną gavus Australijos Valstybės apdovanojimą - Order 

of Australia Medal - už ilgametį darbą Australuos Lietuvių 
Bendruomenės labui.

Miela p. Jone, linkime Jums geros sveikatos ir energijos 
tęsiant Jūsų pasiaukojantį darbą.

gegužės iki liepos bendrovė superka apie 500 
tonų sraigių. Daugiausiai jų gyventojai su
renka Ignalinos, Anykščių, Pasvalio, Rokiš
kio. Pakruojo apylinkėse. Iš viso bendrovė 
Lietuvoje yra įsteigusi 130 sraigių supirkimo 
punktų. Už surinktų ne mažesnių kaip 28-40 
milimetrų skersmens sraigių kilogramą moka
ma maždaug nuo 90 et iki lito. Tačiau vien 
vi etinės žaliavos bendrovei nepakanka, todėl 
surinktus moliuskus tenka importuoti iš Lat
vijos, Baltarusijos.

Tokiu egzotišku verslu Lietuvoje užsiima 
tik trys bendrovės. Bendrovė “Gudukas”, 
esanti Naujojoje Vilnioje, yra didžiausia viso
se Baltijos šalyse. Kaip teigia šios bendrovės 
direktorius Arvydas Liutkus, maždaug prieš 
dešimt metų pradėjus šį mūsų šalyje neįprastą 
verslą, teko nemažai investuoti, kad būtų 
įrengtas tinkamas sraigių veislynas. Dabar jų 
užveista beveik visoje Lietuvoje. Sezono metu 
šiuo verslu bendrovėje būna užimti daugiau 
kaip 400 žmonių, nes sraigių apdorojimo 

nimo Kongresą, Pirmasis Jaunimo Kongresas 
įvyko 1966.VL30-VII.3 Čikagoje. Jame daly
vavo net 17 kraštų lietuviško jaunimo atsto
vai. Tai nauja idėja, siekiant patraukti - pa
rnešti jaunimą lietuviškam gyvenimui. Kon
greso programa buvo įvairi ir viliojanti: stu
dijų dienos, konferencijos, diskusijos ir, 
žinoma, poilsiavimas, susipažinimai ir kitos 
linksmos pramogos.

Visa Pasaulio Lietuvių Bendruomenė leng
viau atsiduso. Pagaliau rastas būdas sudo
minti mūsų jaunąją kartą. Kiekvienam kraštui 
buvo nustatytas Kongreso dalyvių skaičius, 
berods vienas atstovas nuo tūkstančio, 
panašiai, kaip ir dabartiniame Pasaulio Lie
tuvių Seime. Kadangi jaunimas turėjo dalinai 
pasirūpinti kelionės ir kitomis išlaidomis, 
prasidėjo iki tol neregėta lietuviško jaunimo 
veikla. Buvo rengiami koncertai, pobūviai, 
loterijos ir visokie renginiai, sutelkti lėšas 
vykstančiam į Kongresą jaunimui finan
suoti. Visi džiaugėsi jaunimo atgijimu ir 
negailėjo “investuoti” sunkiai uždirbtus centus 
į Bendruomenės ateitį. Pradžioje Kongresai 
buvo kuklesnės apimties, bet vėliau jie išsi
plėtė: Kongreso pradžia vienoje vietoje, 
pabaiga - kitoje, trečioje - stovykla, ekskur
sijos ir kiti ekstravagantiški renginiai.

Pasibaigus Kongresui, jaunimas plačiai 
informuodavo ir pranešdavo apie Kongrese 
svarstytus lietuvybės išlaikymo klausimus. 
Pranešimuose nuskambėjo ir “pastabos” dėl 
vyresniųjų sustabarėjimo, beveik prilygstan
čio Brežnevo laikų stagnacijai. Iškeltos vyres
niųjų “nuodėmės” - stoka jaunimo veiklos ir 
polėkių supratimo, pasaulinės pažangos vi
sose gyvenimo srityse ignoravimas, ateities 
vizijos visiškas neturėjimas. Net ALB Tarybos 
narių suvažiavimuose jaunimas kalbėjo apie 
vizijas, kurios glūdi jų mąstysenoje, tik reikia 
jas įgyvendinti. Bet kokios tai vizijos? -. nepa
sakė. Dešimt jaunimo Kongresų turėjo išau
ginti naujus, pilnus vizijos mūsų Bendruo
menės vadovus. Deja, vis dar jų laukiame. 
Kur dingo vizijos, kur dingo Jaunimo Kon
greso “augintiniai”? Vos vienas kitas liko 
Bendruomenės veikloje. Kyla mintys, kad 
visos vizijos buvo tiktai laikinas susidomė
jimas lietuvybės idealais, norint dalyvauti 
Kongrese ir turėti “gerą laiką”.

Gal reikia ieškoti naujų kelių, kurie išva
duotų juos iš “vizijų” ir grąžintų į lietuviš
kos išeivijos visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo veiklą?

Viktoras Baltutis

procesuose reikia daug rankų darbo.
Prancūzijos rinkoje paruoštos sraigių mė

sos kilogramas parduodama maždaug už 5-6 
eurus (apie 17-21 litą). Tačiau pilvakojų mo
liuskų pardavimo kaina kasmet svyruoja.
Juozas Petraitis spaudos dėmesyje

Kaip praneša Lietuvos spauda, kandidatas 
į prezidento postą Australijos lietuvis Juozas 
Petraitis vėl turi nemalonumų. Skunduose tei
giama, jog jis vengia mokesčių, samdydamas 
nelegalius darbuotojus. Jo įmonę neseniai 
tikrino Vilniaus darbo inspektoriai, o prieš tai 
šie pareigūnai buvo apsupę Vilniuje statomus 
būsimus Juozo Petraičio rūmus. Jie statomi 
Antakalnyje, ant Neries šlaito, tarp Danijos 
ambasados ir Vatikano nunciatūros. Paties 
Juozo Petraičio teigimu, prasidėję patikrini
mai gali būti politinių konkurentų darbas. Be 
to, jis bylinėjasi su Vilniaus statybos inspek
cijos viršininku.
Rengiant apžvalgą naudotas. Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BAR U OJE Ir Melbourne...
Gedulo ir Vilties Diena Adelaidėje...

Prabėgo jau virš 60 metų, kai Sovietų 
Sąjunga, okupavusi Lietuvą, 1940 metais 
pradėjo Lietuvos gyventojų naikinimą. 
Tikslas - kuo greičiau išnaikinti lietuvių 
tautą ir jos vieton apgyvendinti rusus arba 
azijiečius, kad sovietinės imperijos ribos 
pasistumtų į vakarus.

Sovietai smurtu ir apgaule okupavę 
Lietuvą 1940 birželio viduryje, tuoj pradėjo 
savo politinę veiklą, kurioje pagrindinis 
tikslas - užimtus plotus apgyvendinti jiems 
ištikimais žmonėmis. Lietuviai, išgyvenę 22 
metus laisvėje, suprato okupantų kėslus ir 
stengėsi priešintis, bet pagalbos nesulaukė 
nė iš vieno Europos krašto ar valstybės. 
Panašioje situacijoje atsidūrė ir Latvija su 
Estija. Vokiečiai, 1941 birželio 22 išviję 
sovietus, irgi ėmėsi savo politikos įgyven
dinimo, neatsižvelgdami į lietuvių siekius. 
Dvi okupacijos nualino Lietuvą, ir daug jos 
gyventojų buvo išgabenti į tolimą Sibirą, 
nukankinti, uždaryti kalėjimuose, kiti, 
vengdami sunaikinimo, pasitraukė.

Jau 50 metų, kai lietuviai ir estai, va
dovaujami Baltų Tarybos, ruošia išvežimų 
minėjimus, į juos pakviesdami Australijos 
įtakingus asmenis ir politikus. Pradžioje 
minėjimai vyko didžiojoje Adelaidės miesto 
salėje. Jie buvo gausiai pabaltiečių lanko
mi. Minėjimų programos buvo labai gerai 
paruoštos, o pagrindiniai kalbėtojai - įta
kingi Australijos politinio ir visuomeninio 
gyvenimo asmenys. Vėliau persikelta į ma
žesnes patalpas, nes jėgos silpo ir buvo 
sunku sudaryti Baltų Tarybą.

Jau kelinti metai minėjimai ruošiami 
latvių evangelikų liuteronų bažnyčioje, ne
toli nuo Latvių Namų Wayville. Tai nors 
nedidelė, bet graži bažnyčia, talpinanti virš 
200 žmonių. Šiais metais minėjimas įvyko 
liepos 16 d. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
italų kilmės parlamentaras Julian Stefani 
OAM, MLC. Jis savo kalboje trumpai pa
minėjo lietuvių, latvių ir estų tautų kančias 
sovietinėje priespaudoje ir pabaltiečių įna
šą Pietų Australijos kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime.

Religinę minėjimo dalį - maldas už 
žuvusius - skaitė Adelaidės lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas Juozas 
Petraitis MIC, latvių pastorius M. Luka- 
sevics ir estų pastorius Andres Palm.

Parlamentarui Julian Stefani dovaną įtei
kia Baltų Tarybos pirmininkė (latvė) Jo
lanta Lūšis.

Meninę dalį atliko lietuvių ir latvių 
chorai. Estai jau senokai nebeturi savo 
choro. Čelistas Janis Laurs, padedant 
pianistui David Lockett, labai virtuoziškai 
pagrojo D. Shostakovich sukurtą sonatą, 
kuri nuostabiai gražiai įsipynė į minėjimo 
nuotaiką, nes sonatos autorius ją rašė-kū- 
rė laukdamas suėmimo Maskvoje. Pabaigoje 
sugiedoti lietuvių, latvių ir estų himnai.

Minėjime dalyvavo virš 200 vyresnio
sios kartos pabaltiečių, nes jaunimas (iki 50 
metų) nesidomi savo tėvų pergyvenimais ir 
nesupranta, o galbūt net nenori gilintis 
praeitin. Po minėjimo Latvių Namų salėje 
laukė gražiai paruošti stalai su vynu ir 
užkandžiais. Baltų Tarybos pirmininkė latvė 
įteikė dovaną parlamentarui Julian Stefani, 
kuris labai palankus pabaltiečių reikalams 
ir niekuomet neatsisako jiems padėti.

Baltų Taryba pavargo ir jau buvo nuta
rusi minėjimų daugiau neberuošti, bet po 
šių metų sėkmingo ir gausaus dalyvių ap
silankymo, atrodo, dar pagalvos ir tikima
si, kad neatsisakys šį mums visiems svarbų 
minėjimą ruošti ir ateityje.

Baltų Taryboje lietuviams atstovauja 
Lucia Vhičiulcvičius ir Janina Vabolienė 
OAM.

Viktoras Baltutis

Ir Hobart’e...

Hobart’o pabaltiečiai birželio 15 dieną susirinko šv. Jono bažnyčioje, Glenorehy, kur 
paminint Gedulo ir Vilties Dieną vyko Trėmimų pamaldos. Šia proga pamokslą sakė 
Glenorehy parapijos klebonas tėvas Elio Proeitto SDB.
Nuotraukoje - pirmąjį skaitymą šv. Jono bažnyčioje šv. Mišių metu atlieka Tasmanijos 
estų bendruomenės pirmininkas dr. K.Kruup.

įkaity k “Tttusu^&astogę" — viską žinosi!

Paminėdami Gedulo dieną Melboumo 
lietuviai birželio 16d. 11 vai. šv. Mišioms 
susirinko šv. Marijos Jūros Žvaigždės baž
nyčioje.

Po pietų Lietuvių Namuose įvyko mi
nėjimas. Į Lietuvą išvykusių eiles užpildė 
lietuviai, autobusu atvykę iš Geelong’o. Tuo 
apsižiaugėsi melboumiškiai ir jiems padė
kojo. Minėjimą pravedė Melboumo Apy
linkės Valdyba. Pradžioje buvo garbingai 
įneštos Lietuvos ir Australijos vėliavos. A 
Sližys pakvietė kun. Egidijų Amašių pra
vesti invokaciją. Sekė garbės konsulo 
Melbourne Andriaus Žilinsko žodis.

Šiai Gedulo Dienai pritaikytą paskaitą 
skaitė Tasmanijos Universiteto “Lithuanian 
Papers” redaktorius Algimantas Taškūnas. 
(Sutrumpintai pateikiame dalį šios paskai
tos. Red.):

Tarp 1941 m. ir 1953m. iš trijų milijonų 
tautos, išvežė arba nužudė kas šeštą lietuvį. 
Ar verta minėti išvežimus, kurie įvyko taip 
seniai? Ne tik verta, brangieji, bet ir reikia, 
nes išvežimo pasekmes mes matome ir 
šiandien. Nenusiminkime, jei pasaulis nu
sisuko nuo mūsų ir bando ignoruoti so
vietinių išvežimų siaubą. Mes jų nepa
miršime, ir kol mūsų širdys plaka, mes nuo
lat kelsime aikštėn šitą kruviną neteisybę. 
Juk mes, vyresnioji karta, esame gyvi šių 
baisių įvykių liudininkai Išvežimai pagimdė 
eiles didvyrių, bet ir ne mažiau išdavikų. O 
kiek tokių išdavikų mes iškėlėme dienos 
švieson? Tremtis įdiegė baimę. Grįžę į tė
vynę tremtiniai ir toliau turėjo vargti. Se
nieji draugai vengė jų. Tiek iškentėję Sibire 
jie liko paženklinti ne didvyriais, bet 
“sibiriokais.”

Ir mes čia Australijoje iš pradžių taip 
įspūdingai demonstravome Whitlamo 
laikais. Taip iškilmingai iškėlėme Lietuvos 
vardą, Australijos visuomenėje, parlamente. 
Bet kodėl nuleidome rankas ir toliau skelbti 
pasauliui mūsų pačių ir mūsų tautos trage
diją? Tauta, kur kas šeštas žmogus buvo 
nužudytas ar išvežtas, blogį atsakė gerumu. 
Lietuviai nevyko į Rusiją atkeršyti, bet vie
toje to, keliavo į Rusiją rizikuodami arešto, 
slapta skleisti Kristaus žodį - apaštalauti. 
Apie tai buvo aprašyta “Lithuanian Papers” 
paskutinėje laidoje.

Per išvežimus buvo nemažai žydų, kurie 
talkininkavo rusams. Kaip jiems atlygino 
lietuviai? Vos keletą mėnesių po išvežimų 
jie rizikavo savo gyvybę ir šoko gelbėti žy
dus nuo vokiečių sušaudymo. Lietuviai iš
gelbėjo tūkstančius žydų. Ne vieną gera
širdį lietuvį vokiečiai pagavo ir sušaudė. Ir 
vis dar nepaminėti lieka šimtai... tūkstan
čiai... didvyriškų darbų.

Gal ne supuolimas, kad pora savaičių 
prieš šių metų išvežimų minėjimą vėl 
nuskambėjo per laikraščius, radiją ir TV kad 
22 naciai, žmogžudžiai, kadaise nusikaltę 
Lietuvoje, dabar gyvena Australijoje.

Kokia gyvenimo ironija! Mes bėgome 
nuo trėmimų, žudikų, o dabar mus pačius

Ir Perth’e..
Perth’o Apylinkės Valdybos ruoštas 

Trėmimų minėjimas įvyko birželio 16 d. Jis 
prasidėjo 11 vai. lietuvių lankomoje šv. 
Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukojo kun. Ričardas Rutkauskas, 
jam patarnavo A.Malinauskas, skaitinius 
skaitė D.Francienė. Po šv. Mišių visi daly
vavusieji vyko į Lietuvių Namus papietauti 
ir dalyvauti tai dienai numatytoje prog
ramoje. Po pietų Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas AČižeika pasveikino susirinkusius 
ir, pranešęs dienos programą, perskaitė 
Juozo Jaudegio šiai dienai paruoštą paskai
tą. 15 minučių trukusi paskaita vaizdžiai 
nušvietė pirmųjų trėmimų dienas, vykdy
tojus bei užsakovus, partizanų didvyriškumą 
ir po to sekusį tautos tragizmą.

Paskaitą jis baigė sakydamas, kad šian
dien žmonės daugiausia trokšta ramaus gy

apšaukia žudikais. Nejaugi mūsų broliai 
sesės, tiek iškentėję tremtyje, nešė Sibiro 
jungą tik tam, kad visa lietuvių tauta būtų 
pavadinta žydšaudžių tauta. Šio vardo ga
lima atsikratyti, bet savaime tas neatsitiks, 
reikės padirbėti visiems vieningai.

Darbų dirvonai platūs
1. Paprašykime ir įgaliokime mūsų 

Bendruomenės vadus, kad jie nedelsdami 
trauktų į teismą: laikraščius, TV stotis ir 
kitas žiniasklaidas, kai jie šmeižia mus, 
Australijos lietuvius.

2. Smarkiau platinkime lietuvių spaudą 
anglų kalboje. Australijoje turime tik vieną 
tokį leidinį - “Lithuanian Papers” žurnalą. 
Užsisakykime jį sau, savo vaikams, drau
gams, mokytojams, parlamentarams, žurna
listams. Perskaitę būtinai duokite kitiems.

3. Vietinėje bibliotekoje prašykite knygų 
apie išyežimus, prašykite kitų knygų anglų 
kalba apie Lietuvą. Duokite knygų pavadi
nimus ir autorių pavardes (pvz. “Frozen 
Inferno” knygutės gale yra surašyta knygų 
sąrašas).

4. Remkime naujų patikimų knygų lei
dinius, ypač apie Lietuvą anglų kalba.

5. Dalyvaukime žodžių kare! Rašykime 
į laikraščius, dalyvaukime radijo pasišnekė
jimo (talkback) programose.

6. Darykime viską, kad išvengtume tokių 
žmonijos tragedijų ateityje. Darykime viską, 
kad žmonės išmoktų gyventi kaip broliai, o 
ne kaip žvėrys.

Baigdamas noriu padėkoti Jums visiems 
už paramą Lietuvos Studijų Sambūriui, Tas
manijos Universitete. Jau 15 metų be jūsų 
pagalbos mūsų mažytė grupė neišsiverstų.

♦ ♦ ♦
Po paskaitos ALKT pirmininkė Birutė 

Prašmutaitė padėkojo Algimantui Taškūnui 
ir įteikė $500 - “Lithuanian Papers” žur
nalui bei $1000 - “Lithuanian Papers” 
laikraščio stipendijai paremti.

MLA vardu I.Vilkišienė įteikė ATaš- 
kūnui $100 nuo MLA Valdybos ir $500 su
aukojo čia susirinkę tautiečiai kaip auką 
“Lithuanian Papers” laikraščiui.

Pianistas P. Šurna paskambino vieną dalį 
religinio kūrinio, kurį sukūrė modemus 
kompozitorius Messiaen Oliver. Šis kūrinys 
susideda iš dvidešimties dalių ir yra skirtas 
Kūdikėlio Jėzaus garbei.

Kun. E. Amašius paskambino gitara ir 
padainavo “Ant manęs dangus dar nusileis” 
(žodžiai Sibiro tremtinio A Cibulskio, muzi
ka E. Amašiaus).

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Po 
penkių minučių pertraukos M.Kozlovskis, 
kaip ir visada, parodė mums video filmą 
“Sugrįžimas - Sibiro Lietuva.”

Tremtinių artimieji ieškojo savo šeimos 
kankinių kaulų, o gyvieji tremtiniai pasako
jo apie tų dienų okupantų žiaurumus. Tai 
širdį veriantis filmas.

Gedulo Dienos minėjimą pabaigėme su 
ašaromis akyse...

Aldona Vyšniauskienė

venimo, laisvės, paremtos teisingumu, kad 
kiekvienas pilietis jaustųsi saugus ir gerbia
mas tėvynėje. Daug ką nusinešė istorijos 
užmarštis. Dešimtmečių žole apaugo kapai 
ir vardai, bet tikėkime ir turėkime vilties, 
kad praeities baisusis birželis nepasikartos 
ir Lietuva taikaus sugyvenimo keliu sieks 
geresnės ateities ir bus atsakinga už busi
mųjų kartų laisvę.

Po paskaitos pirmininkas pakvietė Valę 
Repševičienę paskaityti B.Steckio šiai die
nai pritaikytą eilėraštį. Po to visi buvo papra
šyti tylos minute atsistojus pagerbti žuvu
sius tremtinius. Sugiedojus Tautos Himną 
Trėmimų minėjimas buvo baigtas ir, pagal 
progfarhą tęsiamas neužbaigtas Metinis 
bendruomenėrnarių susirinkimas.

Sutrumpinta iš “Žinutės”
__ __________________________________
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Lietuviai pasaulyje _____
Mažoji Lietuva

Lietuvių yra ir čia
Šioje liūdnai garsėjančioje srityje neseniai su ekskursija iš Lietuvos lankėsi vilnietė 

žurnalistė Virginija SKUČAITĖ. Jos įspūdžius spausdiname sutrumpintai. Red.

Per pusę amžiaus neatpažįstamai pasi
keitė Karaliaučiaus krašto gyventojų sudė
tis. Dabar čia gyvenantys lietuviai - viena 
iš tautinių mažumų, nors prieš 300 metų, 
iki baisiojo maro ir bado (1709 - 1711) čia 
gyveno beveik vieni lietuviai. Šiuo metu 
net 70% gyventojų yra rusai.

Dabar tai labai militarizuotas kraštas. 
Trečdalis gyventojų - kariškiai, o žemdir
byste užsiima tik šeštadalis gyventojų, kurie 
gyvena skurdžiai. Gal todėl čia labai daug 
dirvonuojančios žemės. Vidutinis gyventojų 
amžius: vyrų - 57 metai, moterų - 62 metai, 
todėl net 70% pensininkų yra moterys. 
Vidutinė jų mėnesinė pensija - 30 JAV 
dolerių. Į pensiją išeina moterys, sulauku
sios 55, o vyrai - 60 metų. Bet tik šios pri
vilegijos ir, beje, draugiškumo tegalime pa
vydėti Karaliaučiaus srityje gyvenantiems 
lietuviams. Visa kita - sunki buitis, didėjan
tis Lietuvos valdžios abejingumas čia gyve
nančių lietuvių tautiškumo puoselėjimui, 
pamažu nykstantys lietuvybės pėdsakai.

Kybartai nuo seno neakivaizdžiai va
dinami kontrabandininkų miestu. Ir tai 
suprantama. Juk ties šiuo miesteliu Lietu
vos siena nekinta gal pusę tūkstančio me
tų. Tad tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės 
visada buvo mėginama per sieną perga
benti ir draudžiamų, ir ribojamų prekių. Šį 
kartą lietuvių turistų grupė irgi tapo kontra
bandininke, nes nelegaliai vežėsi lietuviškų 
laikraščių. Tiesa, šį kartą pasienio muitinėje 
niekas neatkreipė ypatingo dėmesio į be 
specialaus Karaliaučiaus valdžios leidimo 
vežtą spaudą, bet turistai, kol autobusas 
įveikė sieną, išgyveno lyg caro laikų 
knygnešiai.

Ne mažiau, matyt, jaudinosi ir kiti lie

tuviai, stovėję eilėje ant pėsčiųjų tiltelio, 
laukdami leidimo grįžti į Lietuvą. Tačiau 
jie krepšiuose tikriausiai nešėsi ne knygas 
ar laikraščius, o degtinę, kuri Karaliaučiaus 
srityje yra itin pigi. Pro autobuso langą bu
vo matyti, kad jaudinosi ir katinas, paleng
va pėdinęs tilteliu Lietuvos kryptimi. Mat, 
vos pasiekęs Lietuvos žemę, nukūrė neat
sisukdamas. Tai prajuokino turistus, tačiau 
jie kaip mat nuščiuvo, kai autobusas stab
telėjo prie paskutinės pasienio kontrolės 
punkto užtvaros. Mat ant jos rusiškai ir 
lietuviškai buvo užrašyta: “Prieiti prie ato- 
tvaros ir bendrauti draudžiama”. Netrukus 
visų dėmesį patraukė dar vienas užrašas - į 
nediduką baltų plytų statinį raudonomis 
plytomis įmūrytas šūkis “Šlovė Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijai”.

Autobusas įriedėjo į Karaliaučiaus sritį.
Eitkūnai, kaip ir visi kiti lietuviški vie

tovardžiai, 1946 m. buvo pervadinti ir tapo 
Čemyševskoje. Per šią artimiausią pasieniui 
su Lietuva vietovę spaudos draudimo lai
kotarpiu buvo gabenami nelegalūs lietuviš
ki raštai. Prieš karą čia gyveno apie 7 000 
žmonių, o dabar - apie 700. Trečdalis jų - 
lietuviai. Vaikai eina mokytis lietuviškai į 
Stalupėnus arba į Kybartus, tačiau jų tėvai 
jau nerimauja dėl ateities, kai bus įvestas 
vizų režimas. “Iš kur mes pinigų paimsim 
toms vizoms?” - retoriškai klausė Eitkū
nuose gyvenanti lietuvė, kurios sūnus eina 
mokytis į Kybartus.

Moteris apgailestavo, kad Lietuvos val
džia dabar labai nenoriai suteikia pilietybę 
lietuviams, gyvenantiems šitame krašte. 
“Kodėl ji taip daro? Kodėl mus laiko posū
niais ir podukromis, neturinčiais teisės 
gauti Lietuvos pilietybę? Kai įves vizas, tai 

ir artimųjų 
kapų nebeap- 
lankysime. 
Juk vizos bus 
brangios. Be
je, jau ir da
bar palaidoti 
savo artimųjų 
Lietuvoje be
veik niekas iš 
čia gyvenan
čių lietuvių 
negali, nes su
grįžti net ir 
mirusiajam į 
tėvų žemę la
bai brangiai 
kainuoja - apie 
2 000 dolerių. 
Tai didžiulė su-

Lietuvių vaikai Gumbinės (dabar Gusev) centre. Čia 1714 m. buvo 
įregistruotas Kristijono Donelaičio gimimas.

ma, todėl gal tik kas dvidešimtas mirusysis 
palaidojamas Lietuvoje ”, - liūdnai kalbėjo 
moteriškė.

Į Kristijono Donelaičio Tolminkiemį 
(dabar Čistyje Prudy) autobusas riedėjo 
medžiais apsodintais keliais, nes Prūsijos 
laikais buvo tradicija netuokti poros, jei ši 
nėra medžio prie kelio pasodinusi. Beje, 
dabartiniai gyventojai labai draugiškai 
sutinka turistinius autobusus - suaugę ir 
vaikai mojuoja sveikindamiesi.

Tolminkiemyje K.Donelaičio muziejus 
buvo užrakintas - pietų metas. Tačiau jo 
vedėja Liudmila Pavlovna Silova, palikusi 
namuose nebaigtą valyti didžiulę žuvį, at
skubėjo prie Kristijono Donelaičio laikus 
menančios bažnyčios. Liudmila Pavlovna 
jau ketvirtis amžiaus vadovauja čia vei
kiančiam K.Donelaičio muziejui. “Aš atra
kinu jį atvažiavusiems žmonėms bet kuriuo 
metu ”, - aiškino ji, ieškodama kišenėje 
rakto. “Juk ekskursantai iš kažin kur at
važiuoja. Bet to nenori suprasti nei mūsų, 
nei jūsų pasieniečiai. Aš turiu galvoje ilgas 
laukimo valandas pasienyje, kai karštyje 
kankinami maži vaikai, važiuojantys čionai 
su mokytojais. įsivaizduojate, šį karštą pa
vasarį pralaikė pirmąjį autobusą su vaikais 
pasienyje 5 valandas. Tai keli iš jų, atva
žiavę čionai, nualpo. Vargsta ir suaugusieji 

turistai. Tad ko stebėtis, kad nepaprastai 
sumažėjo ekskursantų. Jei 1989 metais čia 
apsilankė 74 000 žmonių, tai pernai — vos 
4 000. Todėl ir bilietus pabranginti teko”.

Liudmila Pavlovna išdidžiai prisipaži
no, kad LR Prezidentas Valdas Adamkus, 
lankydamasis čia, muziejuje, įteikėjai Gedi
mino ordiną. Tikriausiai ši moteris - vienin
telė Karaliaučiaus apskrities rusų tautybės 
gyventoja, pelniusi tokį apdovanojimą.

Vedėja sakė, kad Tolminkiemyje dabar 
gyvena apie 1300 žmonių. Lietuvių nedaug 
- gal kelios dešimtys šeimų. Dalis jų ateina 
į muziejuje rengiamas poezijos šventes, 
koncertus. “Čia net jūsiškio poezijos pa
vasario dalyviai atvažiuoja. Ypač populiari 
Biblijos šventė, kuri vyksta kasmet antrąjį 
rugsėjo sekmadienį. Tuomet atvažiuoja daug 
evangelikų iš Lietuvos, tačiau vietiniai lie
tuviai nėra aktyvūs. Čia nėra jokios jų draugi
jos ar bent ansamblio. Žodžiu, nėra bendruo
menė s”, - pranešė liūdną žinią apie Done
laičio žemėje dabar gyvenančius lietuvius 
Liudmila Pavlovna.

Autobusų stotelėje sėdėjo du vyriškiai. 
Abu gliaudė saulėgrąžas ir spjaudė ant že
mės. Tikėtina, kad vienas iš jų - buvęs 
lietuvis, praradęs ryšį su savo tautos kultū
ra, paskendęs pilkoje kasdienybėje ir mū
sų abejingume. □

Lietuvių turizmo rūšis - yra ir tokia
Kol aštuoniuose Tiuringijos miestuose 

(Vokietija) vyko Lietuvos kultūros dienos, 
devintame miestelyje - Zahmburg netoli 
Jenos - nemažą sąmyšį sukėlė iš Lietuvos 
atvykę vagys.

Vieną rytą Zahmburg’o gyventoja Birgit 
Wilke, kuri kartu su vyru Matthias miestelyje 
turi raktų dirbtuvę bei dviračių parduotuvę, 
pastebėjo du svetimšalius. Vienas iš vyrų 
susidomėjo dviračiais, kitas tuo pačiu metu 
sugebėjo įsibrauti į butą tame pačiame name 
ir pavogė moters piniginę.

Netrukus paaiškėjo, kad vyrams ši va
gystė buvo ne pirmoji: policija konfiskavo jų 
visureigį, kuriame aptiko vogtų daiktų. Buš o 
sulaikytas ir automobilio vairuotojas, 27 metų 
Lietuvos pilietis. Antras vyriškis pabėgo.

Pastaruoju metu nedidelių Vokietijos 
miestų policijos suvestinės mirga praneši
mais apie vagystes, kurias įvykdė Lietuvos 
piliečiai. Net jeigu lietuvio pavardė protoko
luose neįrašoma, vagystės vietoje esantiems 
vokiečiams dažnai krinta į akis automobilis 
lietuviškais numeriais.

Neseniai Giessen’o mieste policijos parei
gūnai sulaikė tris 21,23 ir 25 metų lietuvius 
įvykio vietoje: vyriškiai bandė įsilaužti į 
mažiausiai penkis automobilius, stovinčius 
automobilių aikštelėje prie parduotuvės 
“Obi”. Grobikams nepasisekė - ši aikštelė 
yra tiesioginėje policijos skyriaus stebėjimo 
zonoje.

Prieš porą mėnesių nepasisekė ir 26 metų 
lietuviui Goldbach’o miestelyje netoli 
Aschaffenburg’o. Vyriškis norėjo išvengti 
policijos patikrinimo ir dideliu greičiu pasi

leido per miestelį, tačiau netrukus atsidūrė 
aklagatvyje. Palikęs automobilį, jis bandė 
pabėgti pėsčias, tačiau pareigūnai už kelių 
metrų jį sugavo. Lietuvis striukės kišenėse 
turėjo įrankių, kuriais paprastai laužiamasi į 
automobilius. Po poros minučių vyriškis ne
teko ir automobilio: šokdamas iš jo, jis ne
spėjo truktelėti rankinio stabdžio rankenėlės, 
mašina ėmė riedėti gatve ir atsitrenkė į 
policijos automobilį.

Weiden’o miestelio gyventojai iki šiol juo
kiasi iš lietuvių, kurie praėjusių metų vasarą 
policijos pareigūnams paliko ne tik dalį grobio 
ir automobilį, bet ir savo nuotraukas. Perkrau
dami vogtus daiktus, vagys buvo priversti 
sprukti ir pamiršo automobilyje krepšį su 20 
automobilinių radijo imtuvų bei neišryškinta 
fotojuosta. Ją išryškinę policijos pareigūnai 
aptiko, kad lietuviai fotografavo visą savo 
kelionę po Bavariją. Policijos manymu, praė

jusių metų pavasarį miesteliuose tarp Wei
den’o ir Ingolstadt’o vyrai išplėšė ne mažiau 
kaip 40 automobilių ir pavogė radijo imtuvus. 
Kai netrukus Roth’o miestelyje netoli 
Nūmberg’o pasirodė automobilis lietuviškais 
numeriais, policijos pareigūnai žvilgtelėjo 
atidžiau ir neapsiriko: prie vairo sėdėjo 21 
metų lietuvis, užfiksuotas nuotraukose.

Mobiliųjų telefonų vagių gaujas Vokie
tijos policija dažniausiai aptinka po to, kai 
bent vienas plėšikų susigundo galimybe 
paskambinti į Lietuvą. Yra buvę atvejų, kai 
lietuviai visiškai atsitiktinai pateko į polici
jos pareigūnų ryšio sistemą. Essen’o teisme 
buvo teisiami trys 22,23 ir 27 metų lietuviai, 
kaltinami iš kompiuterių parduotuvės pa
vogę 27 000 eurų vertės prekių. Įsilaužti į 
parduotuvę jiems kainavo daug fizinių pa
stangų: perėję garažų stogais, jie nuėjo per
lipti aukštą sieną ir išplėšti grotas iš 
parduotuvės lango.

“Žala galėjo būti dar didesnė - jie pali
ko parduotuvėje atvirą dėžę su 
naujutėliais kompiuteriais ir 
daugybe brangios įrangos”, - 
teisme išgirdę tokius parduo
tuvės savininko žodžius, vagys 
truėjo nusigraužti pirštus. Įsi
laužimo planus lietuviai apta
rinėjo mobiliuoju telefonu. Tai 
juos ir pražudė: vagys atsitik
tinai pateko į policijos telefono 
pokalbių klausymosi tinklą. 
Pareigūnai nustatė, kad per 
septynias įsilaužimo operacijas 
Ruhr regione gaujai pavyko 
pavogti daugybę mobiliųjų te
lefonų ir išankstinio mokėjimo 
kortelių. Jų padaryta žala siekia

150 000 eurų.
Neapdairumo viršūne policijos pareigūnai 

pavadino 21 metų Vaido R., 18 metų Mariaus 
ir 20 metų Kirilo R poelgį: Lietuvos piliečiai 
pasirodė savo draugo teisme, kur juos atpaži
no teisėjas. Vagių kvartetas darbavosi vie
noje Dusseldorf o gatvėje. Tačiau įsilaužus į 
automobilį nepavyko jo pavogfi, nes neįsi
jungė variklis. Tokius lietuvių veiksmus ste
bėjo vietinis gyventojas ir netrukus paskam
bino policijai.

Trims vagims pavyko pasprukti, o 22 
metų Alenas G. buvo sulaikytas. Paėmus jo 
DNR duomenis, paaiškėjo, kad jau anksčiau 
lietuvis Hamm’o miestelyje buvo pavogęs 
automobilį “Volkswagen Golf’. Teisme 
Alenas G. pripažino savo kaltę, tačiau nei
gė pažinojęs kitus tris vyriškius. Bet kai šie 
pasirodė teismo salėje, teisėjas sukluso - jie 
pasirodė panašūs į liudytojo aprašytuosius. 
Alenas G. buvo nuteistas pusantrų metų 
laisvės atėmimo.

Nepaisant kelių sėkmingų atvejų, di
džioji dalis vagysčių iš automobilių Vo
kietijoje lieka neatskleistos. Atšilus orams 
vis didėjantis vagysčių skaičius ir toliau 
gąsdina vokiečius.

“Matome naują turizmo rūšį - plėšimų 
turizmą”, - liūdnai juokavo kalbėdamasis su 
lietuve žurnaliste Euten’o miestelio Bavarijoje 
kriminalinės tyrimų tarnybos vadovas Uwe 
Homes. Pareigūnas prisipažino, kad Vokie
tijos policija negali profesionaliai pasiprie
šinti vagims, kadangi trūksta žmonių ir 
technikos - visai apskričiai pastaruoju me
tu paskirti vos du policijos automobiliai.

Jolita Venckutė
”L.r.”
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Hliuūtės Kampelis
XIX a. Prūsų Lietuvoj gyvenęs mokytojas Eduardas 

Gizevijus yra aprašęs daug “lietuvninkų ” (taip save vadino 
vietos lietuviai) papročių.

Prūsai šoka

Ii REDAKCIJOS PAŠTO

“...Pagaliau atėjo labai laukiamas muzikantas, kurį su dideliu džiaugsmu 
pasitiko šokių pasiilgusios merginos. Bet joms rodės nelengva gauti šokėją, jos 
pačios turėjo kviesti, ir dažnai tik meilavimais ir užgėrimu pavykdavo joms 
išjudinti kokį nužiūrėtą vaikiną, kad malonėtų atsikelti nuo kėdės, kurioj drybsojo 
visu savo centneriniu svoriu, o tik tada jis tik meškiškai ištrypdavo visą nesudėtin
gą šokio mechaniką su tokia surūgusia niekuo neišjudinamo abejingumo išraiška 
veide, kad man ta visiška tikrojo šokio priešginybė teikė savotiškai komišką vaizdą. 
Visa šokančiųjų krūva judėjo nedideliame plote po ketvirtį valandos per kiekvieną 
šokį, nesiliesdami vieni su kitais alkūnėmis ir nemindami ant kulnų, krypuodami 
ir šokčiodami toje pat vietoje, išjos nepasislinkdami, o tačiau, šokiui pasibaigus, 
dar tuojau užtraukdavo iš visos krūtinės skambią dainą, lyg plaučiai šokant visai 
nebūtų turėję darbo.

Man paprašius, merginos pašoko nacionalinį šokį “kepurinį”, kuris nudangino 
mane iš kaimiečių pasaulio. Iš jų nevaržomai laisvų judesių prabilo toks grakštu
mas ir dailus orumas, jog stačiai gavau stebėtis tais įgimtais gabumais. Juoba 
mane sužavėjo pasisveikinimas kepurėmis, lydimas dainos ir gracingų mostų”.

Kitas to laikotarpio autorius aprašo lietuviškų vestuvių šokius:
“...Paminėtinas tačiau daugelio šokėjų pamėgtas kvietimas šokti. Dar iš gana 

tolimo atstumo šokėjas leidžiasi į šokio judesį, vis patrepsėdamas kojomis. 
Mojuodamas į taktą rankomis, niūniuodamas šokio melodiją, palinkęs į priekį, 
akimis įsistebelijęs į pasirinktąją - šitaip jis priartėja prie jos per du ar tris 
žingsnius. Tada sustoja, ne, jis pašoka valandėlę vienoje vietoje, trepteli kelis 
syk ir pamoja. Šis kvietimas yra itin atsainus, su puikybės atspalviu, kad dama 
suprastų, jog nėmaž ne dėl jos jis šoka, o tik kad šoktų! Vis dėlto ji atsistoja jo 
pamota ir, nugręžusi veidą, tarsi tik iš malonės slenka į jį ir tuo tariasi atsikeršijanti 
už gana aiškiai parodytą nepagarbumą”.

Viešas atsiprašymas
“Tėviškės Aiduose” Nr. 8, 2002 balan

džio 3 d. laidoje išspausdintame straipsny
je “Nutautėjimo priežastys”, pasirašytame 
dr. Alfonsas Viliūnas, yra šmeižiamas ir 
įžeidžiamas Sydnėjaus Lietuvių Bendruo
menės, visoje Australijoje lietuvių ben
druomenių gerbiamas iškilus ir veiklus 
narys Mr. Laurence Cox PhC MPS ir jo 
šeima. Už šiuos šmeižtus, Mr. Laurence Cox 
ir jo šeimą “Tėviškės Aidai” atsiprašome.

“T.A.” atsiprašome už spausdinimą 
straipsnių, kurių turinyje pažeminama 
Sydnėjaus Lietuvių Bem-druomenė ir 
Sydnėjaus Lietuvių Bendruo^-menės 
Valdyba.

“T.A.” užtikrina, kad neleis daugiau 
naudotis “Tėviškės Aidų” puslapiais 
šmeižtui Mr. L.Cox bei jo šeimos narių.

“Tėviškės Aidai” nesutinka su mintimi, 
kad žmogaus rasinė kilmė gali būti prie

žastis pašalinimui nario iš Lietuvių Ben
druomenės.

“T.A.” nekaltina Mr. Laurence Cox są
mokslu pakenkti lietuvių bendruomenei 
Sydnėjuje.

“T. Aidams” nėra žinoma, kad kada nors 
Mr. L. Cox būtų kaltinęs lietuvius ar lietuvį 
karo nusikaltimais, arba sakęs, kad Lietuva 
yra žydų naikintojų šalis.

“T. Aidams” nėra žinoma, kad Mr. 
Laurence Cox kada nors būtų kritikavęs 
asmenis, dalyvavusius lietuvių sukilime 
prieš sovietų armiją jiems traukiantis iš 
Lietuvos 1941 metais.

Visi šie “Tėviškės Aidų” pasisakymai 
yra nuoširdus atsiprašymas visų asmenų, 
kurie jautėsi vienaip ar kitaip įžeisti “Tė
viškės Aiduose” spausdintais straipsniais. 
Tai nebuvo daroma su tikslu ką nors paže
minti.

“Tėviškės Aidai”

Sodyba

Nuotraukoje - Lietuvių Sodybos Engadine bendras vaizdas.

Kaip ta mūsų Sodyba gražėja! Kai čia 
persikėliau prieš penkerius metus, tai ir 
nemaniau, kad taip būtų galima ją su
tvarkyti. Darnumas ir gražus išplanavimas 
yra Birutės forte. Gėles ir dekoratyvinius 
augalus bei krūmelius parenka daugiausiai 
Danutė. Ji tikra augalų žinovė, tad ir spal
vų derinimas veria akį. Ojų talkininkė vi
suose darbuose yra mūsų seniūnė Olga. 
Žinoma, kiek gali ir turi jėgų padeda ir ki
tos sodybietės ir palaisto gėlynus prie būs
tų. Aleksutė ir Valė S. dar paaukoja pinigų 
savo sodelių pagražinimui. O kadangi dar
bininkėms reikia ir fizines jėgas pastiprinti, 
tad mūsų kulinarė Valė S. nepamiršta ska
niais pietumis jas pavaišinti. Vyrai irgi ne
atsilieka: Jonas nučiupęs šluotą “kovoja” su 
lapais, o David “kalnus” verčia. Tikrai, ne
juokauju - kalnus piktžolių, šakų ir sudžiū
vusių kamienų vis tempia, tempia ir krauna 
Vytautui susmulkinti (“sušačkavoti” - ar 
nebus tik jo sugalvotas naujadaras?) naujai 
įsigytu prietaisu. O tas kaip “slibinas” viską 
ryte ryja. Man tai tiesiog baugu, kaip tas 
mūsų Vytelis ranką beveik iki alkūnės kiša 
į “slibino” žiaunas ir stumia šakas. Žinoma, 
“šačkavojimu” pastarasis nesitenkina. Tad 
ir sumanė iš tų susmulkintų atliekų, šakų, 
kamienų ir piktžolių galybės padaryti nau
ją terasą. Aišku, Birutė sumaniai apdailins 
vyro darbą. Juokai juokais, bet Sodybos 
pakalnė jau žymiai geriau atrodo. Tad ir 
“pasivaikščioti” ten galima, nes David pra
skynė taką ir išbaidė visokius “rėplioto- 

jus”. Be jų ir kitokių radinių “kemsynėje” 
netrūko. Rasti buvo akiniai, pilnoje tvar
koje, sulūžęs “pištalietas” (gal ten kadaise 
dvikova vyko? Romantiškai nusiteikę se
nukai “kovojo” dėl širdies damos?), galybės 
šukių ir apdaužyti whisky buteliai (lietu
viai, kaip mūrai, tik taurius gėrimėlius 
sriubčioja).

O du nepaprasti įvy kiai tikrą šurmulėlį 
sukėlė: vienas buvo penkių nemažų rud
mėsių, devynių kazlėkėlių ir vienos ūmė- 
dėlės radimas. O koks skanus buvo tas gry
bų patiekalas! Na, o kita staigmena, tai 
gandai, negandai, bet atrodo, kad prie kai 
kurių Sodybos namų pristatys dar vieną 
kambarį. Tad keli butai turės po tris kam
barius ir dar erdvią kamaraitę. Tai jau į 
atsargą išėjusiai porai bus tikrai pakan
kamai vietos. Nors tie sodybiečiai, kurie 
kamaraitę pertvarkė į kambarį, jau ir dabar 
negali skųstis dėl vietos stokos.

Neseniai atvykę svečiai iš Viktorijos 
nepagailėjo mums komplimentų. Su pasi
didžiavimu aprodėme visas gražybes ir, 
aišku, kvietėme ir vėl apsilankyti, o gal... 
ir persikelti į Sodybą. Kas dar nematė So
dybos, kai žydi kamelijos (turime ir kvap
niųjų kamelijų), azalijos, gardenijos ir kiti 
žydintys krūmai bei krūmokšniai, tai 
kviečiame būtinai atvykti mus aplankyti ir 
patiems įsitikinti, kaip čia gražu ir ramu. 
O jei dar iš anksto mums pranešite, tai 
pavaišinsime skaniu varškiniu pyragu.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Anksti rytą vėsiam ore, 
Tik lengvai papusryčiavę, 
Jie pamiškę apkeliavo, 
O tų grybų kiek tik nori! 
Tik valanda gal praslinko, 
Keturias dėžes pririnko!

Loreta sušukus “o, mama!” 
Nuo kalvelės atgabeno 
Grybą trijų kilogramų.
Grybas toks šviežias, toks kietas: 
“Kur padėt jį rasim vietos?
Ar bus skanūs iš jo pietūs?”

Loretą ramiai stovėt pastatęs, 
Dulkė čiupo foto aparatą. 
Įdavęs jai grybą-čempioną, 
Tarė jis Loretai maloniai: 
“Šitą foto kai parvažiuosim, 
Laikraščiams brangiai parduosim!”

Pijus ne visai girdėjo, 
Ko Loreta iš jo norėjo; 
Kol baisus smūgis į sėdynę, 
Sukrėtė jį lig smegeninės: 
“Aš taip aukštai - taip žemai tvora, 
Kodėl neklausiau Loretos noro?” 

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje 
Gen* Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija

SPORTAS
Tęsinys iŠ AfPNr. 26.

O kokia yra kariūno ateitis?
Baigus akademiją yra gaunamas leite

nanto laipsnis ir lygiai toks pats, kaip ir 
prieškarinėje Lietuvoje, karininko ženklas. 
Esi paskiriamas į kariuomenės dalinį. Jeigu 
nori, tai gali mokintis toliau ir tęsti studijas 
universitete. Tai yra skatinama ir labai re
miama, suteikiant visas nemokamas gali
mybes. Akademijoje nėra jokių partijų ir 
niekas joms nepriklauso.

Ar nesigaili įstojęs į akademiją?
Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad pasi

rinkau šią Karo mokyklą. Nors pradžioje ir 
buvo labai sunku, bet dabar tikrai yra labai 
gera ir miela būti čia ir manau, kad tai yra 
vienas iš įdomiausių mokslų. Aš manau, 
kad kiekvienas jaunuolis turėtų atitarnauti 
kariuomenėje, nes jaunam žmogui tai yra 
gyvenimo mokykla. Čia mokoma geros 
tvarkos, yra geras fizinis pasiruošimas ir 
išmokstama daug bei įdomių dalykų. Taigi, 
aš manau, kad visiems jaunuoliams tai 
turėtų būti privaloma.

Akademijoje yra kariūnių merginų, 
kaip jūs sugyvenate su jomis?

Su merginom kariūnėm esame vienoje 
kuopoje. Pas mus jų yra šešios, nors kitose 
akademijos kuopose yra ir daugiau. Tarpu
savio santykiai yra geri, nors pradžioje mer
ginas matyti uniformoje buvo labai keista, 
bet dabar jos ir mes esame patenkinti. Jos 
turi savo atskirus tualeto kambarius, dušus 
ir kita. Daugumoje pratimai yra tie patys ir 
sunkūs, tačiau kartais vadai padaro joms ir 
išimčių. Iki šiol jos visos sąžiningai atlieka 
savo, nors ir sunkias, užduotis ir dar nė vie
na iš akademijos nepabėgo. Pirmajame kur
se buvo mokinama ir šokti, kad karininkas 
nepasirodytų kvailai, nemokėdamas nei 
šokti, nei būti iškilminguose renginiuose.

O kokia tavo nuomonė apie ateities

Lietuvą?
Aš tikrai manau, kad kuo toliau, tuo 

Lietuvos ateitis bus geresnė. Žiūrint kariškio 
akimis, įstojus į NATO atsivers daugiau ga
limybių, pati Lietuva bus saugesnė ir vis 
arčiau bus einama šalia senesnių valstybių, 
kurios jau turi daug didesnes savo valsty
bines ir karines tradicijas. Jau ir dabar yra 
siunčiama daug Lietuvos karininkų į įvai
rias geriausias pasaulio karines mokyklas, 
kur gaunama labai daug naujos patirties, ją 
visą vėliau perduodant Lietuvai. Panašiai 
bus ir su Europos Sąjunga, nors pačioj pra
džioj gal per daug to ir nepajusime, tačiau 
ateitis bus tikrai skaidresnė.

Ir dabar akademijoje yra skiriamas labai 
didelis dėmesys anglų kalbai. Kariūnai vi
są laiką ją studijuoja, kad baigus būtų 
galima laisvai bendrauti anglų kalboje.

Dėkodamas mielam jaunam kariūnui 
Ryčiui už tokį įdomų pasikalbėjimą, aš 
linkiu jam laimingai ir sėkmingai baigti 
akademiją ir, tapus Lietuvos karininku, 
gražiai reprezentuoti mūsų kariuomenę 
bei pačią Lietuvą. Antanas Laukaitis

Olimpiados prestižas - nedidelis
Šiauliuose neseniai pasibaigusi III Lie

tuvos Tautinė olimpiada parodė, kad šio 
renginio populiarumas išblėso. Kai kurių 
sporto šakų atstovai medalius gavo vien už 
atvykimą - jie nesulaukė varžovų.

Po visą pasaulį išsibarsčiusius lietu
vius atletus suvienyti turėjusi sporto šven
tė pritraukė mažai užsieniečių - iš per 2000 
sportininkų buvo tik 15 svečių.

Nemaža dalis varžybų pasirodė žemo 
lygio. Olimpiados prestižą kilstelėjo puoš
mena tapę dviratininkų, baidarių ir kanojų 
irkluotojų bei plaukikų startai. Žiūrovams 
rūpėjo, kaip sekasi pasaulyje Lietuvą garsi
nantiems dviratininkams Remigijui Lupei- 
kiui, Sauliui Ruškiui, Raimondui Vilčins
kui, Mindaugui Gončarui, Editai Pučins
kaitei, Zitai Urbonaitei, Editai Kubelskie- 
nei, Erikai Vilimaitei, irkluotojams Alvydui 
Duonėlai, Egidijui Balčiūnui. Bet šie atletai 
atvyko į Tautinę olimpiadą tik todėl, kad 
kartu vyko ir Lietuvos čempionatai.

“Rangers” nepagailėjo D.Kasparaičiui 25 milijonų
Darius Kasparaitis gavo tai, ko siekė. 

Garsusis ledo ritulininkas iš Lietuvos pa
sirašė šešerių metų 25.5 mln. dolerių vertės 
sutartį su NHL klubu “New York Rangers”. 
Tai yra didžiausias kontraktas 29 metų 
D.Kasparaičio karjeroje NHL. Per sezoną 
gynėjo uždarbis sieks apie 4.25 mln. 
dolerių.

Pastarąjį čempionatą lietuvis baigė 
“Colorado Avalanche” klube, į kurį kovo 
mėnesį perėjo iš “Pittsburgh Penguins”. 
Praėjusį sezoną lietuvis uždirbo 1.15 mln. 
dolerių. Jo alga buvo mažesnė nei vidutinis 
lygos atlyginimas. Pagal NHL taisykles, 10 
metų lygoje praleidęs žaidėjas, uždirbantis 
mažiau nei vidutinė alga, gali tapti nepri

Apie tautinių olimpiadų ateitį diskutavo 
šalies bei užsienio lietuvių sporto vadovai. 
Svetur gyvenančių sportininkų domėjima
sis šiomis varžybomis smarkiai sumažėjo. 
Todėl nutarta koreguoti jų rengimo formą. 
Vienas iškilusios problemos sprendimo bū
dų - sujungti Lietuvos Tautinę olimpiadą 
ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Šiuos 
renginius kartu organizuoti 2006 m. preten
duoja Panevėžys.

Per olimpiadą buvo pagerinti du Lie
tuvos rekordai, kurių vienas gyvavo net 37 
metus. Jį pasiekė raitelis kaunietis Zigman
tas Šarka, su žirgu Sir Saliut įveikęs į 209 
cm aukštį pakeltą kartelę. Lietuvos rekor
dininku tapo ir klaipėdietis sunkiaatletis 
Aurimas Bulauskas (svorio kategorija per 
105 kg), išstūmęs 203 kg štangą. Trenerio 
Broniaus Vyšniausko auklėtinis 0,5 kg pa
gerino trejus metus gyvavusį Vitalijaus Udrai- 
čio rezultatą.

Gintaras Siuparys, ”L.r.”

klausomu laisvuoju agentu. Gynėjas siekė 
per sezoną gauti apie 5 mln. dolerių.

“Rangers” yra viena geriausių NHL 
komandų, rungtyniauja vienoje gražiausių 
arenų - “Madison Square Garden”, - kalbė
jo D. Kasparaitis. “Rangers” - ne vienintelis 
NHL klubas, siekęs pasirašyti sutartį su lie
pos 1-ąją nepriklausomu laisvuoju agentu 
tapusiu gynėju iš Lietuvos. Pasikviesti Da
rių Kasparaitį norėjo ir NHL čempionas 
“Detroit Red Wings”, taip pat “Florida 
Panthers”, “Islanders”, “Toronto Maple 
Leafs”. Iš viso per karjerą NHL lietuvis 
žaidė 729 dvikovas, per jas pelnė 23 įvar
čius, atliko 118 rezultatyvių perdavimų, 
gavo 1226 baudos minutes. “L. r.”

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
kys ir aps. min. Musteikis tarė sukti į Ma-Tęsinys, pradžia AfPNr. 24

Ruošti kariuomenę pasipriešinimui rei
kia ne paskutinę valandą, o daug anksčiau 
visą laiką ruošti, lygiuojantis į vyriausią 
krašto vadovybę, o ne vien į kariuomenės 
vadą.

Vertas yra gen. Skučas, kad apie jį sky
rium pakalbėtume. Kai Min. Taryba buvo 
nusistačiusi dėl Maskvos reikalavimų, Pre
zidentas jį išsikvietė ir trumpai išdėjo visą 
bylą, taip skaudžiai jį palietusią. Supratęs, 
kaip ir kas atsitiko, baisiai nustebo. Akys 
jam kiek pasruvo ašaromis. Patylėjęs kiek 
pasakė: Naktis nemiegodavau, kad kiti, ma
no bendradarbiai, galėtų miegoti, o dabar 
mane išdavė. Gal taip reikėjo. Iš kito kam
bario atėjo min. pirm. Merkys ir ėmė aiš
kintis, guosdamas gen. Skučą. Esą mūsų 
prokuroras jį kaltinsiąs, mūsų teismas tei
siąs, tai nesą ko nusiminti. Generolas: Ži
nau... Neturiu jokių iliuzijų. Minios teismas 
kaltins, minia teis, kaip Maskva norės. Tuos 
žodžius girdėjo min. Musteikis ir gen. Raš
tikis, kurie paskum irgi buvo atėję. Išėjus 
kitiems, Prezidentas patarė Skučui nieko 
nelaukiant bėgti iš Lietuvos su šeima. Tru
putį pagalvojęs jis atsakė: Nebėgsiu. Išbė
gus man, kiti turės atsakyti. Aš ir Povylai- 
čiui pasakiau, kad nebėgtų. Kaip bus, taip 
bus, - palieku. Prezidentas: kitų neišgelbėsi. 
Būsi bergždia auka.

Kelionės ruoša
In kur? Kai dar anksti rytą buvo linksta

ma priešintis Maskvai, Prezidento kelionės 
linkmė buvo nurodyta į Smalininkus. In ten 
buvo sakęs ir savo žmonai skubintis iš. Užu- 
girio kiemo. Dabar, virtus kitaip, farm. Mer-
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rijampolę. Mat ten mūsų kariuomenės įgula, 
9 pulkas, ten geriau sustoti ir nakvoti, iš 
ten stebėti, kas bus toliau. Ir iš viso, mąstė 
pirm. Merkys, nesą ko skubintis Preziden
tui. Kol bolševikai čia susidairysią, tai dar 
nemaža laiko išeisią. Ar ne geriau būtų 
kelionę į vakarą atidėti?

Man toks noras delsti nepatiko, dėl to 
raginau veikiau parūpinti pasus kam reikia 
ir svetimos valiutos. Trumpu laiku buvo 
sunku visa kas reikia atlikti. Pirmininko 
buvo įsakyta p. Žilinskui susirūpinti pasais. 
Pasirodė ne taip lengvas reikalas: vieniems 
trūksta fotografijų, kitiems reikia įveikti 
visokių formalumų. Taigi, nei šoferis, nei 
saugumo žmonės, nei karininkai, lydėjusie
ji Prezidentą (pik. Žukaitis, mjr. Kasiūnas, 
Itn. Mikaliūnas) nespėjo gauti pasų, vyko 
be jų. Jų niekas ir neruošė.

Vokiečių Pasiuntinybė nesutiko visuoti 
Prezidentui diplomatinio paso (laissez- 
passer). Jam, kaip ir kitiems, vizavo tik 
paprastą pasą. Svetimos valiutos gavimas 
irgi nesklandžiai ėjo. Kai tekdavo seniau 
kalbėti apie Prezidento išvykimą pavojaus 
metu užusienin, tai pirm. Merkys sutikda
vo, kad jam reikia gauti didesnė suma. Juk 
reiks užsienyje rūpintis pabėgusiais valdi
ninkais ir aukštais pareigonimis, kurių be 
abejo, bus pabėgusių iš savo krašto, teks ir 
šiaip kas Prezidentui veikti, spiesti reika
lingi žmonės politikos darbui. Visam tam 
reikia kiek daugiau lėšų. Jau gerokai popiet, 
o valiutos kaip nėr taip nėr. Pirmininkas 
tikina, jog tuojau būsianti. Prezidentūroje 
suirutė, skubotai renka, krauna daiktus ke
lionei, žmonės sielvarto varginami bėgioja 

šen ir ten.
Min. pirm. Merkys visai nusiminęs ir 

sukniužęs vaikščioja po kambarį ir kažin 
ką galvoja. Pakalba kiek ir su kuo telefonu, 
pasisuka kiek ir kalbina mane, kad nebeva
žiuočiau iš Lietuvos. Be manęs būsią čia 
labai sunku. Maldaujančiu balsu man sako: 
Nevažiuok, palikus bus geriau. Labai nuste
bau tokia jo staigia atmaina, atpasakojau 
savo argumentaciją už mano išvykimą. Su 
ja juk jis pats ir visa Taryba sutiko. Aš bu
vau, priminiau jam, už tai, kad priešintis 
Maskvai, o pats su kitais, kad nesipriešinti. 
Tai kaip man būtų paties rolė vaidinti, ku
rios nemokėčiau? Kaip galėčiau daryti kas 
prieš mano įsitikinimą? Taip kalbėdamas, 
priminiau gen. Skučo bylą. Sakau pirm. 
Merkiui: Gen. išdavimas bolševikams kris 
sunkia našta ant mūsų sąžinės. Tada pirmi
ninkas: Aš jį su Povylaičiu išsiunčiau auto
mobiliu į Žygaičius. Juodu lydi du parei
gūnai. Pasienis arti... Lengva bus pabėgti.

Pirm, man pasakė, kai su kažin kuo buvo 
pasikalbėjęs, jog šiandien 1/24 (16 vai.) 
lėktuvu atskrendąs iš Maskvos Kaunan 
Dekanozovas, Molotovo padėjėjas ir pa
vaduotojas. Toji žinia įvarė man baimės ir 
nerimo. O ko jam čia reikia?., Vadinasi, 
bolševikai vykdys savo sumanymus Lietu
voje greitu spartu. O kaip bus, jei nelauktas 
svečias užtiks mane dar Kaune ir, išlipęs iš 
lėktuvo, įsimanys mane aplankyti. Tos savo 
baimės nepaslėpiau ir pirmininkui. Juk aš 
tapčiau to svečio belaisviu? Tai nieko, - 
atsakė pirmininkas. - Ko jis čia eis! Dar 
yra laiko. Prašau neskubinti ir palaukti 
vakaro Kaune.

Neįtikino manęs pirmininkas. Šit paga
liau ateina Lietuvos Banko valdytojas p. 
Paknys, vidutinio didumo lagaminu neši
nas, išbalęs, pageltęs. Lagaminas pridėtas 
sv. ster., švedinių kronų ir dolarų. Gavau 

dolarais ir tik kelintą dalį to, kas pirma 
mano buvo sutarta su pirmininku. Bet ir ją 
gavęs džiaugiaus, liek to, bet tik nebedelsti.

Skubotai dedant daiktus, kaip paskum 
pasirodė, daug kas reikalinga buvo įsidėti 
pamiršta. Atsisveikinau su visais, kurie 
buvo Prezidentūroje. Visi buvo sielvarto 
prislėgti. Kelios mašinos paruoštos. Viena 
- sunkiasvoris - daiktams vežti, parūpinta 
aps. ministro. Išvažiavome, vieni per Pane
munės, kiti per Vytauto Didžiojo tiltą. Buvo 
jau 4 vai. 40 min. (16 vai. 40 min.).

Nuo Kauno iki Kybartų
Sustoti ar nesustoti Marijampolėje? Su- 

simąstėm važiuodami. Jei Dekanozovas 
atskrenda Kaunan, tai “nesprosta”, kaip 
rusai pasakytų. Sulaužę sutartį, mus apga- 
vę, Maskvos valdovai čiupo savo nužiūrėtą 
auką greičiau, nei kas mūsųjų, tingiai nusi
teikusių, mane ir save ramino. Kartą pasi
ryžę, jie staiga ardys visą Lietuvos tvarką. 
Pirmučiausia gal užims radiją, telefonus, 
telegrafus ir geležinkelius, kad sparčiau 
galėtų paraližuoti mūsų valstybės aparatą. 
Vadinasi, ne tik kelių dienų, ne tik vienos 
dienos, bet nė kelių valandų nereikia likti 
Marijampolėje. Jei važiuoti, tai jau važiuoti 
ligi pat pasienio ir ten, jei bus galima, stebėti 
Lietuvos įvykius.

Nestojome Marijampolėje, nė Vilkaviš
kyje, o drožėme ligi Virbalio, o iš ten, pa
buvę, arbatos pagėrę stotyje, atsidūrėme 
Kybartuose. Valdininkai ir šiaip gyventojai 
buvo ramūs, tik tiek nustebę, jog Preziden
tas čia atsirado. Stotyje prie mūsų priėjo 
burmistras, gimnazijos direktorius ir dar 
kurie vietos inteligentai. Jiems trumpai nu
pasakojome, kas atsitiko Kaune, kam ir kur 
važiuojame. Mums buvo pranešta, jog ar 
prieš valandą p. Turauskas niekur nesusto
damas perėjęs sieną ir jau esąs Eitkūnuose.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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“Antikomunistinis kongresas..."
Šių metų pavasarį išeiviją pasiekė 

stambus 926 psl. kietais viršeliais įrištas 
leidinys “Antikomunistinis kongresas ir 
tribunolo procesas” - komunizmo nusikal
simų įvertinimas. Tai dviejų dalių knyga, 
kurios pirmąją dalį spaudai parengė doc. 
dr. Arvydas Anušauskas, o antrąją - Vytau
tas Zabiela ir Vytautas Raudeliūnas. Kal
bos redaktorės - Danutė Ulčinskaitė (I d.) 
ir Milda Lučinskienė (II d.). Išleido leidyk
la “Ramona”, Vytauto gatvė 32, LT-4520, 
Marijampolė, įrišo AB spaustuvė “Spindu
lys” Kaune; tiražas 2 000 egz.

Leidinio turinį sudaro pratarmė, įvadas, 
padėka, kongreso komiteto narių sąrašas, 
posėdžių protokolai, dokumentai, nuotrau
kos bei lentelės. Faktai ir liudininkų pra
nešimai atskleidžia komunistų padarytą 
žalą bei turėtą įtaką daugelyje kraštų. Iš
vardintos 25 valstybės, kurių parodymai 
patvirtina komunistinės sistemos nusikal
timus žmonijai. Knygoje daug pareiškimų, 
kurie atskleidžia tos sistemos esmę.

“Komunizmas nėra ideologija, o tik 
karinių bei Icriminalinių nusikaltimų 
pateisinimas’’ (Zita Sličytė).

Albanijos atstovas teigė: “Nusikalti
mai buvo nukreipti prieš albanų tautą. 
Sunaikino visas religines institucijas, ribo
jo asmens sąžinės laisvę. ”

Ukrainietis sakė, kad kompartijos nu
sikalstamą veiklą sąlygojo jos imperinė 
ideologija, teroras - bendroji visuomenės 
l•  

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

pagal6ą šeimininkėms
Raudonskruosčiai 

obuoliai— t e • ...

, Graikų mitologijoje dievas Dionizas lai
kytas obuolių kūrėju. Net ir vėlesniais am
žiais aukso obuolys laikomas gyvenimo sim
boliu. Dovanoti obuolį - reiškė linkėti svei
katos, stiprybės.

Laukinių obelų (Pyrus malus) yra išlikę 
iki šių laikų, jos auga visame Šiaurės pus- 
rutulyje. Jų randama Kaukazo regione, Nor
vegijos šiaurėje, Anglijoje. Anglai gaminosi 
iš laukinių obuoliukų vyną (cider) XV-tame 
šimtmetyje. Shakespeare laikais jau buvo 
.įskiepytos 37 obelų rūšys. Laukinės obelys 
yra labai atsparios klimatinėm sąlygom, 
-lengvai priima skiepūgius. Per šimtmečius 
skiepijant, obelys taip iškultivuotos, kad 
dabar jau priskaičiuojama iki 2000 rūšių. 
Kultivuotos obelys auginamos beveik vi
suose kontinentuose.

Lietuvos soduose nuo seniausių laikų 
noksta: alyviniai, antaniniai, gintariniai, va
sariniai, pepinai, graipšteinai, rojiniai, žie
miniai ir kitų rūšių obuoliai. Australijos 
.parduotuvėse parduodami panašių rūšių 
obuoliai, tik kitais pavadinimais.
■ Obuoliai žmonių mityboje užima dau
giareikšmę vietą. Obuolių organinė rūgštis 
pranašesnė už tropikų vaisiuose esančias 
rūgštis. Saulės dėka, obuoliai sukaupia įvai
rių organinių medžiagų bei vitaminų. Nuo 
rūšies ir laikymo sąlygų obuoliai, palyginti 
su kitais vaisiais, mažiausiai netenka su
luptų mineralinių medžiagų ir vitaminų. 
Šviežių obuolių vidinė sudėtis: vandens 83- 
88%, cukraus - nuo 7.3 iki 14.2%. Vita
minai: Bl, B2, C, PP, E. Mineralai: kalis 
(potassium), natris (natrium,sodium), 
manganas (manganese), kalcis (calcium), 
jodas (iodine).

Modernusis mitybos (diet) mokslas 
nurodo, kad daugeliu atvejų obuoliai gali 
būti pagrindiniu maisto produktu, jei pri
dėsime prie jų nedaug kitų produktų, tu
rinčių kitų organizmui būtinų medžiagų. 
Turbūt niekas nesiginčys, kad obuolių vy
nas pakelia nuotaiką prie lietuviškų vaišių 

valdymo forma: bado aukų skaičius Uk
rainoje - iki 11 milijonų žmonių.

Rumunijos atstovas teigė, kad baisiau
si komunizmo nusikaltimai - psichinė ir 
moralinė agresija prieš žmogaus prigimtį.

Pokarinis Nttmbergo teismas pasauliui 
parodė, kaip vienas nusikaltėlis teisia kitą. 
Šiandien jau įsitvirtinęs “pergalės teisin
gumo” sindromas. Knygos pratarmėje sa
koma, kad “komunistiniai nusikaltėliai iki 
šiol ne tik nenubausti, bet netgi neįvardy
ti ”. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas kongresą, pareiškė, kad 
“žiauri statistika (...) ateinančias kartas 
turi perspėti ir mokyti kitokio gyvenimo: 
žmogiško, moralaus, solidaraus’’.

Leidinio spalvotų nuotraukų dalyje (iš 
viso 8 psl.), pavadintoje “Antikomunisti
nio kongreso akimirkos”, matome kongre
so atidarymą, buvusį Lenkijos prezidentą 
Lech Walęsą, Albanijos delegaciją, Rusijos 
parlamentarą S. Kovaliovą, kitus kongreso 
dalyvius, antikomunistinę eiseną, daly
vaujančių šalių vėliavas, tribunolo teisėjus 
ir kt. Nespalvotų nuotraukų dalyje - ko
munistinio teroro aukos, kruviniausių nu
sikaltimų organizatoriai ir vykdytojai.

Tarptautinis kongresas “Komunizmo 
- nusikaltimų įvertinimas” vyko 2000 metų 
birželio 12-14 dienomis Vilniuje. Sveikin
tina plati šio kongreso apžvalga, kaip is
torinis dokumentas, pasirodžiusi po dvejų 
metų. . Snk. (“T.Ž.”) 

stalo.
Labai svarbu yra žinoti (jei įmanoma), 

kiek laiko “raudonskruosčiai” yra išbuvę 
sandėliuose, kol patenka ant pietų stalo. 
Nors ir geriausiai išsaugoti, obuoliai ir lai
komi komerciniuose šaldytuvuose (šiame 
klimate), vaisių skonis labai pakinta. Be to, 
sumažėja jų maisto medžiagų - cukraus ir 
kai kurių rūgščių. Ilgai laikomi sandėliuo
se obuoliai išgarina daug vandens, per
noksią, dalis pektino pavirsta rūgštimi. Par
duotuvėse tenka matyti obuolius praradu
sius spalvą, jų odelė išmarginta taškučiais. 
Jei perpjausite tokį obuolį, jo vidus bus 
gelsvos spalvos, nekvapnus - labiau pana
šus į kempinę. Tokių obuolių nereikia pirkti, 
jie neturi maistingumo vertės.

Yra nuomonių, kad obuolių konservai, 
ypač pagaminti sterilizuojant, maistingumo 
savybes išlaiko pakankamai gerai. Tikėki
mės, kad, ne obuolių sezono metu, konser
vai yra gera pakaita.

Skanus tortas su obuoliais
250 gr. sviesto arba margarino 
150 gr. sukraus
3 kiaušiniai
250 gr. miltų
0.5 stiklinės grietinės
0.5 šaukštelio sodos
0.5 kg. obuolių, cukraus, cinamono, 
miltinio sukraus.
Sviestą su cukrumi išsukti iki purios 

masės, tada sudėti po vieną kiaušinių 
trynius, masę visą laiką sukant. Į grietinę 
suberti sodą, išmaišyti ir supilti į masę. 
Suberti išsijotus miltus, gerai išmaišyti ir 
tada sudėti išplaktus baltymus.

Dabar jau tešlą atsargiai išmaišyti ir 
sukrėsti į riebalais išteptą arba išklotą 
pargamentu torto formą, kiršų gražiai 
prismaigstyti vienodų obuolių skiltelių. 
Apibarstyti cukrumi ir maltu cinamonu. 
Kepti vidutinio karštumo orkaitėje 30 - 40 
min. Iškepusį apibarstyti miltiniu cukrumi.

Gero apetito!
Maistingumo lentelė paimta iš knygų: 

“Sodo derlius virtuvėje” ir “Modem Herbai”
Palionija

Ir sumainė aukso žiedus

Jaunieji - Marija ir Algis Rentai (centre) su vestuvių svečiais.

Brisbanėje gyvenantys lietuviai Marija ir 
Algis Reutai, ilgai ieškoję vienas kito ir 
suradę, š.m. birželio mėnesį sumainė aukso 
žiedelius. Vestuvių apeigos vyko jų gražių 
namų aplinkoje - išpuoštoje gėlėmis terasoje, 
dalyvaujant giminėms, artimiesiems ir sve
čiams net ir iš Sydnėjaus miesto. Jaunieji 
atrodė labai nuostabiai: švytėjo laime ir 
džiaugsmu. Nors taip greitai pabėgo metai, 
bet jų širdyse dar ne ruduo...

Po vestuvių ceremonijų visi svečiai buvo 
pakviesti prie gausaus vaišių stalo, kur pirš- 
lienė pravedė ir linksmino svečius pagal visas 
lietuviškas tradicijas. Visi linkėjo laimės, sakė 
gražias kalbas ir kėlė tostus už laimingą jau
nųjų gyvenimą. Saldžiam stalui sydnėjiškė 
Danutė įnešė didelį raguolį, jos pačios iškep
tą ir palinkėjo tiek laimingų, džiaugsmingų 
metų, kiek raguolyje buvo ragučių. Jauna
vedžiai sušoko jaunųjų valsą. Jaunasis Algis 
Reutaęvisiems gerai žinomas kaip labai geras 
šokėjas,, o tuo pačiu ir jaunoji MarijaRentas. 
Tai buvo šaunios, linksmos, tikros lietuviš
kos vestuvės, kurias dar ilgai prisiminsime.

Nauja interneto svetainė - Lietuvos gydytojams
(ELTA). Daug vertingos informacijos 

šalies gydytojai ir kiti šia sritimi besido
mintys dabar galės rasti Lietuvos gydytojų 
sąjungos (LGS) interneto svetainėje

www.lgs.lt
Svetainėje pateikta išsami informacija 

apie Lietuvos gydytojų sąjungą, jos veiklą 
koordinuojančius įstatymus, LGS struk
tūrą, istoriją, apie numatomas konferen
cijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, kitus 
renginius.

“Seniai jautėme poreikį aktyviau ben
drauti su visais šalies gydytojais, tad dabar 
džiaugiamės galėdami jiems pristatyti mū

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductable) — .

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithųanianvg, 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

* i i i ‘ J

Mes, sydnėjiškiaį, esame nuoširdžiai dė
kingi Eliutei ir Baliui Malinauskams, kurie 
mus priėmė į savo jaukius namus, aprūpino 
nakvyne, prižiūrėjo ir bę galo vaiširio, vaiši
no. ,. Taip pat esame dėkingi Margaret ir \\tui 
Liorensams. pas kuriuos buvome pakviesti 
pietums. Po skanių ir iškilmingų pietų \fytas 
Liorensas parodė savo elektroninius kūrinius 
- maketus, tankus, raketas ir 1.1 Jis juos de
monstruoja Brisbane miesto parodose. Būtų 
įdomu tai pamatyti ir Sydnėjaus lietuviams, 
kad yra ir mūsų tautiečių tarpe tokių gabių 
žmonių. Be savo stebinančių kūrinių p. Vytas 
mums dainavo mėgiamas dainas savo paties 
patobulintu elektroniniu pianinu. Tokio malo
naus laiko praleidimo pas brisbaniečius mes 
nesitikėjome. Pasijutome tartum esame Lie
tuvoje. Mes, sydnėjiškiai, norime palinkėti 
brisbaniečiams geros sveikatos ir toliau to
kios nenuilstamos energijos jų gyvenime. 
Liekame su dideliu dėkingumu ir noru vėl 
susitikti, pabendrauti praleidžiant taip 
maloniai laiką kartu.

Danutė Svaldenienė

sų interneto svetainę”,- sakė LGS prezi
dentas Liutauras Labanauskas. Ir pridūrė, 
kad svetainės šeimininkai laukia elektro
ninių laiškų su gydytojų pageidavimais ir 
pasiūlymais, į kuriuos bus atsižvelgiama.

Pasak Liutauro Labanausko, interneto 
svetainė bus nuolat tobulinama ir atnau
jinama. Šiuo metu joje galima perskaityti 
ir LGS leidinių - “Gydytojų žinios” ir 
“Medicina”- naujausius numerius.

Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) 
įsteigta 1924 metais, o atkurta 1989 metais. 
Šiuo metu ji turi 7000 narių; tai yra 5t7% 
visų Lietuvos gydytojų.
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Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO ŠKĖMOJ KŪRYBA
Įvadas-Elenos Jonaitienės. Prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris.

Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”.
Režisierė Onutė Maksvytienė
Vaidina: J.Barila, R.Bukevičius, A Danusas

O. Maksvytienė, J. Šalkauskas.

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

Dėmesio skautininkai
Šių metų liepos 27 dieną Lietuvių Klubo patalpose Bankstown’e šaukiamas 

lietuvių skautininkų Sydnėjuje neeilinis susirinkimas, susidedantis iš dviejų dalių:
1. Naujų skautininkų įžodis.
2. Steigiamoji skautininkų Ramovės sueiga.

Tad, sesės ir broliai skautininkai, įsidėmėkite šią datą- liepos 27 dieną (šeštadienį), 
pradžia 1 vai. p.p. (laikas atkeltas dėl susidėjusių aplinkybių).

Atsižvelgiant į sueigos/susirinkimo svarbą, atvykstama pilnoje uniformoje.
Iniciatorių vardu nuoširdžiai kviečiu dalyvauti EN MASSE!

s. Teodoras J. Rotcas

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški filmai

Raginame visus Lietuvių Klubo narius sumokėti nario
mokestį už 2002-03 metus ir paraginti savo artimuosius ar draugus 
papildyti narių gretas.

TURGUS vyks liepos 28 dieną 2 vai. po pietų.

Poilsis Kuršių Nerijoje
UAB “Neringos Vilnis” ištisus metus siūlo poilsį Kuršių Nerijoje, Nidoje, poilsio 

namuose “VILNELĖ”
“VILNELĖ” yra Nidos miesto centre, ramioje vietoje šalia pušyno.
Mūsų poilsio namuose yra 20 naujai suremontuotų įvairių kambarių. Priklausomai 

nuo kambario tipo sezono metu (birželio - rugpjūčio mėnesiais) kainos svyruoja nuo 80 
Lt iki 280 Lt. Taikomos įvairios nuolaidos.

Geros kokybės maistas kavinėje “Vilnelė” tiks bet kuriam gurmanui.
Skubėkite jau šiandien iš anksto užsisakyti kambarius mūsų poilsio namuose.
Mūsų adresas: G.D.Kuverto 9, LT-5872 Neringa, Lithuania.
Telefonai pasiteiravimui ir kambarių rezervavimui: 8-259-52854, 86-82-16621
Faksas: 8-259-52960

Direktorė Irma Zukienė

Laukiame visų atvykstant.

Rugpjūčio 17 dieną vyks

“&ižamu, Galius "
Organizatorių tarpe ne tik Klubo Valdybos nariai - sutiko padėti Elena 
Erzikov ir Laura Belkus. Turime daug pasiūlymų, patarimų iš “Ozzie 
pyjama parties”, “Sarah-Marie” ir Lietuvoje organizuojamų “Pižamų balių”. 
Nustebinsim, be abejo, lauksim atvykstant, salė bus apšildyta...

Leidinys turistams anglų kalba “Vilnius On Foot” 
(“Vilnius pėsčiomis”) neseniai buvo išleistas 20 000 tiražu. Dalis jų bus platinama nemo
kamai tarptautinėse turizmo parodose, Lietuvos ambasadose ir atstovybėse, informacijos 
centruose, turizmo agentūrose, viešbučiuose, restoranuose bei verslo įmonėse. Leidinyje 
pateikiami trys maršrutai (Vilniaus senamiestis, Vilniaus barokas ir Vilnius - Lietuvos 
sostinė), kurių lankytinos vietos pažymėtos specialiame žemėlapyje. Jame gausu spalvotų 
nuotraukų, lankytinų vietų aprašymų ir nurodytos maršrutų trukmės. Šis turistinis vado
vas skirtas pavieniams užsienio turistams, norintiems savarankiškai susipažinti su miestu 
ir pageidaujantiems išsamesnės informacijos apie Vilniaus kultūrinį paveldą. Vadovą pa
rengė ir išleido savivaldybės įmonė “Vilniaus turizmo centras” ir Turizmo skyrius. Taip 
pat yra paruošta ir leidinio elektroninė versija Interneto svetainėje www.vilnius.lt

Virtuvė P 3 S Aldoną dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Aukos “Mūsų Pastogei”
S.Tamošaitis VIC $ 5.00
S.Kairys ACT $ 20.00
P.Kušleikienė NSW $ 15.00
J. Vaičius NSW $ 20.00
Dr. A.Kabaila ACT $ 5.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” Administracija

TA. Žurauskas SA $ 10.00
J.Baikovas NSW $ 10.00
A.Jablonsktenė NSW $ 5.00
B.Mazgelis NSW $ 5.00
C.Protienė NSW $ 20.00

Position Vacant. Electronics Repair Technician permanent position,
excellent money. We have a position available in Mascot for a repair technician. This 
position involves repairing items such as DVD’s, VCR’s, TV’s, radio’s etc. Brands f.e. 
are Luxman, Singer, Diamond, Šansui, XMS.
If you have experience in repairing electronic devices and you are a permanent resident in 
Australia, please call Nikki or Charlotte 9369 2866.

Menininkų dėmesiui
Interneto svetainė ARTFILES 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

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, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: liepos 28 d., 

rugpjūčio 11 <L, rugsėjo 8 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
_______________________________________ Praneša Parapijos Komitetas
A/ūsų Pastogė Nr.28, 2002.07.15, psl. 8

“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.com/mpastoge 
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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