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Tragiškosios tremties prisiminimui

Narymo taigoje (Tomsko sritis) išlikęs kryžius simbolizuoja šimtus tūkstančių lietu
vių tremtinių, išvežtų ir daugumoje žuvusių Sibiro plotuose. Tik nedidelė dalis 
ištremtųjų išliko ir grįžo Tėvynėn.
Kaip vyko ir kas vykdė trėmimus, sutrauktai aprašoma ištraukoje iš enciklopedinio 
veikalo “Lietuvos naikinimas ir tautos kova”, Vilnius 1999. Žr. šio MPnumerio psl.5.

Sąjūdžiui - 15 metų
Antradienį, birželio 3 dieną, Vilniuje įvyko didžiojo naujosios Lietuvos įvykio — 

“Sąjūdžio” susikūrimo - 15-ųjų metinių minėjimas. Ta proga su to meto Sąjūdžio vadovu 
pro f. Vytautu Landsbergiu apie praeitį kalbėjosi savaitraščio “Atgi
mimas” žurnalistas Ričardas Čekutis Spausdiname kelias ištraukas. Red.

Kazius Lietuvos įvykių apžvalga

Paleis 
omonininką?
Pernai pasienyje su 

Kaliningrado sritimi. 
Lietuvos pareigūnams 
atpažinus jį kaip In
terpolo ieškomą, buvo 
sulaikytas vienas iš 
buvusių OMON Rygos 

būrio milicininkų Igor Gorban.
Jį išduoti paprašė Latvija, kuri jam in

kriminuoja valstybinius nusikaltimus. Lie
tuva to perdavimo nepadarė, įtarusi, kad 
Igor Gorban galėjo būti 1991 metais liepos 
30-31dienomis įvykusių Medininkų žudy
nių dalyvis. Lietuvos teismas buvo leidęs jį 
suimti iki birželio 21 dienos, tačiau jau ge
gužės pabaigoje prokuratūros prašymu 
teismas suėmimą panaikino, atverdamas ke- 
liąjį išduoti Latvijai. Kol dar tvarkomi for
malumai, I. Gorban yra laikomas Lukiškių 
kalėjime.

Paskelbus šį teismo sprendimą, į Seimo 
posėdį grupės parlamentarų buvo pa
kviestas generalinis prokuroras Jonas Kli
mavičius, kad atsakytų į klausimus, susi
jusius su teismo sprendimu. Parlamentarai 
teiravosi, kodėl Medininkų žudynėse nu
kentėjusio Tomo Šerno parodymai ir I. 
Gorban atpažinimas bylą tiriančio proku
roro Rolando Stankevičiaus buvo įvertinti 
kaip nepakankami. Parlamente J. Klimavi
čius apgailestavo dėl nepasitikėjimo proku
ratūra, o Seimo nariai piktinosi prokurorų 
nepagarba Medininkų žudynių liudininkui 
Tomui Šernui, apie kurio liudijimus Gene
ralinės prokuratūros prokuroras Algimantas 
Kliunka yra sakęs: “Jūs ten su tuo Tomu 
Šernu galite guostis ar ne, bet jei man per
šautų galvą ir aš būčiau kelintos grupės 

invalidas, gulėčiau komos būsenoje be 
sąmonės ir man po dešimt metų kažką 
parodytų, gal pataikyčiau, gal ir ne. ” Už 
šį išsišokimą A. Kliunka yra atsiprašęs.

Medininkų žudynių liudininkas Tomas 
Šernas (dabar liuteronų kunigas) prokura
tūros prašė, kad į pažinimo protokolą įra
šytų, kad asmenį pažino iš veido bruožų, 
profilio bei sudėjimo, ir kad jisai yra 99% 
tikras, jog tai tas pats žmogus. Prokuratūrai 
šios procedūros neužteko.

Prokuratūros sprendimu nėra patenkin
tas ir Lietuvos Prezidentas, kuris prašė 
generalinį prokurorą omonininko neper
duoti Latvijai ir šią bylą dar kartą svarstyti 
Lietuvoje.

Sąjūdžio jubiliejaus minėjimas
Birželio 3 dieną Seime įvyko iškilmin

gas posėdis, skirtas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio 15 metų jubiliejaus minėjimui. 
Iškilmingame posėdyje dalyvavo Preziden
tas Rolandas Paksas, Premjeras Algirdas 
Brazauskas, Vyriausybės nariai, Aukščiau
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo depu
tatai, Lietuvos nepriklausomos valstybės 
Atkūrimo Akto signatarai, pirmosios LR 
Vyriausybės nariai. Svečių tarpe buvo dip
lomatinių misijų atstovai, anų dienų Liau
dies frontų atstovai iš Latvijos ir Estijos bei 
kiti garbingi svečiai.

Per minėjimą Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas savo kalboje išryškino Sąjū
džio rolę atgaunant Lietuvos nepriklauso
mybę, tuo duodant Lietuvai naują istorijos 
pradžią. Sąjūdžio raidos etapus apžvelgė 
Seimo narys, Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Atkūrimo 
Akto signataras Vytautas Landsbergis.

Iš Parlamento tribūnos kalbėjo įvairūs
Nukelta į 2 psL

Po Sąjūdžio sukūrimo Lietuvoje veikė 
ir kitos visuomeninės organizacijos - Lie
tuvos laisvės lyga ir pan., turėjusios pa
našių tikslų. Kaip klostėsi Sąjūdžio ir šių 
organizacijų santykiai? Ar nebuvo tam 
tikros kenksmingos konkurencijos bei 
trinties, siekiant svarbiausio tikslo?

Tam tikra konkurencija, matyt, buvo. 
Lietuvos laisvės lyga dažnai bandė peikti 
Sąjūdį - kai kada pagrįstai, kai kada perne
lyg radikalizuotai ar atitrūkus nuo tikrovės. 
Tačiau negalėdavome priimti tokių pasaky
mų. kad Sąjūdis apskritai vykdo klaidingą 
politiką. Pavyzdžiui, smerkimas, kodėl Są
jūdis eina į sovietų parlamento rinkimus, ko
dėl Sąjūdis neskelbia Nepriklausomybės 
tuojau pat, be jokio visuomenės ar tarptau
tinės opinijos parengimo ir pan. Kitaip sa
kant, Laisvės lyga norėjo labai radikalaus, 
maištingo stiliaus, kuris mums neatrodė tuo 
metu priimtinas. Savo ruožtu SSRS šalinin
kai ir Sąjūdį skelbė esant „radikalais”.

Ir šiais laikais tenka girdė*! kalbų, jog 
Sąjūdis buvo inspiruotas tam tikrų išori
nių jėgų, netgi kad tai KGB kūrinys, sie
kiant Lietuvą galutinai pririšti prie So
vietų Sąjungos, įpiršus vadinamąjį „suve
renitetą SSRS sudėtyje”. Kiek tose kal
bose yra tiesos?

Tos kalbos perdėtos, nes viską rodo galu
tinis rezultatas. Tačiau laikui bėgant atsisklei
džia kai kurie ženklai. Sovietų Sąjungos 
valdžios struktūros, įskaitant KGB, tikėjosi 
valdyti Sąjūdį, jį kontroliuoti ir laikyti „po 
savimi” kaip iš esmės nepavojingą organi
zaciją. šiek tiek prisidedančią prie vidinių 
sovietijos reformų. Mums tai atvirai siūlė 
LKP CK. Kitaip sakant, mes turėjome „padė
ti partijai”, ir už tai būtume pagerbti, apdo
vanoti, nepatirtume jokių nemalonumų. 
Žinoma, judėjimas kūrėsi kitais pagrindais. 
Sąjūdis gimė iš įvairiųjudėjimų, iš protesto, 
nepasitenkinimo, permainų reikalavimų, ku
rie buvo susiję ir su disidentiniu pogrin-- 
džiu, ir su reformistinėmis idėjomis, kurios 
jau anksčiau pasireiškė Čekoslovakijoje ar
ba Lenkijoje. Buvo einama į priešpriešą su 
komunistine santvarka ne fiziniu maištu, o 
reikalaujant ryžtingų pokyčių: į demokra
tiją, į apsisprendimo teisę. Mūsų atveju tai 
reiškė ir valstybės nepriklausomybę.

Sąjūdžio mitingai daugeliui palikdavo 
gana keistą įspūdį - tik vienas kitas iš
drįsdavo aiškiau pasisakyti už Nepriklau
somybės atkūrimą, ko susirinkusieji 
žmonės išties labai laukė. Dauguma kalbų 
buvo gana nekonkrečios arba M.Gorba- 
čiovo dvasia: kažkoks persitvarkymas, kaip 
ir laisvėjimas ar ūkiskaita ir pan. Ar taip 
buvo šnekama, siekiant išlaikyti judėji
mą, kad jis nebūtų užgniaužtas jau pačio
je pradžioje, ar tiesiog tuo metu daugu
ma Sąjūdžio žmonių tikrai rimtai negal
vojo apie Nepriklausomybės atgavimą?

Sunku pasakyti, ką tuo metu galvojo 
visi. Apie Nepriklausomybę, be abejo, buvo 
galvojama, tačiau tikriausiai įvairiai. Ne

šūkauti ta tema buvo taktikos dalykas, ta
čiau jau 1989 m. pavasarį rinkimų kampa
nijoje nepriklausomybė buvo konkretūs 
Sąjūdžio kandidatų įsipareigojimai rinkė
jams, bemaž priesaikos.

Kai kalbama apie nekonfrontavimą su 
LKP, negalėčiau pasakyti, kad tai buvo ko
kia ilgalaikė taktika. Gana greit jau teko kon
frontuoti ir įvardyti save kaip politinę opozi
ciją. Tai įvyko po garsiojo Aukščiausiosios 
Tarybos posėdžio 1988-ųjų lapkričio 18 d. 
Sąjūdis buvo apgautas, ir jam teko staigiai 
susivokti, kad daugiau žaidimų nebus. 
Rodėme Sąjūdžio kaip masinės organizaci
jos jėgą ir įtaką, su tuo komunistinė adminis
tracija jau skaitėsi, nors jai vis dar svarbiau 
buvo Maskvos nuomonė ir signalai. Šie 
signalai mums buvo perduoti A.Brazausko, 
todėl žinojome, kad LKP nepajėgs žengti 
radikalesnio žingsnio, kaip tuometinė Esti
jos AT. tačiau buvome susitarę, kad minėta
me posėdyje bent paskelbs teikiamus daly
kus, kaip antai Lietuvos įstatymų viršenybę.

Tačiau LKP mus apgavo, ir Sąjūdis stojo 
į visokeriopą opoziciją. Apie tą pirmąjį lai
kotarpį galima kalbėti kaip apie „prisižiūrė- 
jimą” vienų į kitus ir aiškinimąsi, ko kas iš 
tikrųjų siekia ir kas yra kas. Dabar labai 
gerai matome, kad Nepriklausomybę tikrai 
ne visi vienodai suprato. Štai ir dabar yra 
vadinamoji Nepriklausomų Valstybių San
drauga, ir galbūt kai kas iš tuomet remian
čių Lietuvos nepriklausomybę apskritai 
matė valstybės ateitį būtent tokią - šiek tiek 
nepriklausomą kraštą, autonomiškesnį, 
tačiau nenutolusį nuo Rusijos vyravimo ir 
jos maitinimo šaltinių...

Laimėjęs rinkimus į AT Sąjūdis pra
dėjo byrėti ir skaidytis. Kiek tam įtakos 
turėjo skirtingos nuomonės bei požiūriai 
judėjimo viduje, o kiek kokie nors kiti 
veiksniai - pvz., naujos idėjos ir besiklos
tanti nauja politinė situacija?

Tai buvo užprogramuota paties Sąjūdžio 
tiksluose. Juk vienas jų buvo sukurti daugia
partinę parlamentinę demokratiją. Sąjūdis 
ne tik skatino bei moraliai rėmė partijų 
kūrimąsi, bet ir finansavo. Tai buvo supran
tama kaip natūralus kelias į demokratiją. 
Kitaip elgdamasis Sąjūdis būtų stabdęs is
torijos vyksmą ir nuėjęs prieš natūralią 
srovę, t.y. prieš savo paties valią. Sąjūdis 
buvo natūralių demokratinių procesų ša
lininkas. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Taikos misijai 
atskridęs į Egiptą, 
JAV prezidentas 
George W. Bush 
birželio 3 d. Sharm 
el-Sheikh kurorte 
susitiko su arabų 
lyderiais. Pasita
rimuose dalyvavo 
Egipto prezidentas

Hosni Mubarak, Jordano karalius Abdullah, 
Saudi Arabijos sosto įpėdinis princas 
Abdullah. Bahrein karalius Hamad ir 
palestiniečių min. pirmininkas Mahmoud 
Abbas.
♦ Birželio 4 d. Aqaba mieste Jordane 
George W. Bush tarėsi su Izraelio min. pirm. 
Ariel Šaron ir palestiniečių min. pirm. Mah
moud Abbas, išgaudamas iš abiejų pažadus 
“Road Map” taikos plano įgyvendinimui. 
Izraelis pažadėjo pašalinti nelegaliai po 2001 
m. Vakariniame Krante įkurtas žydų sodybas, 
gi palestiniečiai pažadėjo nutraukti smurto ir 
teroro kampaniją. Palestiniečių teroristinė 
Hamas organizacija pažadėjo paliaubas, jei 
JAV užtikrins Izraelio pasitraukimą iš užimtos 
arabų teritorijos. Šį pažadą Hamas lyderiai 
atšaukė birželio 7 d., nepatenkinti Izraelio 
pažadų formulavimu.
♦ Birželio 4 d. Europos Sąjunga. Jungtinių 
Tautų Organizacijos prašoma, pažadėjo nu
siųsti 1400 taikos palaikymo karių į Kongo 
Respublikos rytines provincijas, kur per po
rą savaičių etninėse tarpusavio kovose žuvo 
virš 500 civilių. Ekspedicijai vadovaus 
prancūzai bet taikdarių kariuomenės eilėse 
dalyvaus ir britai, belgai bei kitų Europos 
Sąjungos narių kariai.
♦ Birželio 5 d. Liberijos prezidentas Char
les Taylor suėmė savo viceprezidentą Moses 
,Blah. apkaltinęs jį bandymu pravesti karinį 
t

^Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio inicia
tyvinės grupės nariai. Tarp jų Atkūrimo 
Akto signataras Romualdas Ozolas apgai
lestavo. kad dabar asmeniniai interesai 
iškeliami aukščiau valstybės, turtiniai - 
aukščiau visko. Jo žodžiais '‘Pradėję tiesos 
sakymu ir tiesa, šiandien gyvename naudos 
ieškojimu ir nauda. "

Iniciatyvinės grupės narys, poetas 
Justinas Marcinkevičius pavadino para
doksu tai. kad Baltijos kelyje dvasiškai, 
moraliai buvome laisvesni nei dabar. Poeto 
žodžiais "... buvome laisvi nuo politinio ir 
socialinio egoizmo, nuo neapykantos, pyk
čio, pavydo, keršto, nuo karjerizmo ir smur
to, nuo melo ir demagogijos ir nuo daugelio 
kitų juodų dalykų. ” Jo teigimu, greit bus 
sunku įtikinti jaunesnę kartą, kad buvo toks 
Sąjūdis, “kuris laisvę ir nepriklausomybę 
svėrė ne gramais, o suvereniteto absoliutu. ”

Iniciatyvinės grupės narė Meilė Lukšie
nė Lietuvos dabartį ir ateitį matė optimis
tiškiau, galvodama, kad Lietuvos ateitis - 
narystė Europos Sąjungoje yra svarbi ne dėl 
piniginių, bet dėl dvasinių vertybių įsigi
jimo. Jinai kvietė tikėti, kad "... Baltijos 
kelias tebesitęsia ir tebesi tęs. ”

Seimo rūmų fojė veikia paroda skirta 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo 
jubiliejui.

Vilniuje perrinks merą
Pagal birželio 6 d. paskelbtą Vilniaus 

apygardos administracinio teismo spren
dimą, balandžio mėnesį įvykęs Vilniaus 
miesto tarybos sprendimas išrenkant so
cialdemokratą Gediminą Paviržį miesto 
meru ir paskyrimas Juozo Imbraso mero 
pavaduotoju yra neteisėti. Šiuo miesto
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Trumpai iš visur Vilnius ruošiasi Valstybės 
jubiliejaus minėjimui

perversmą. Visgi birželio 8 d. sukilėlių pajėgos 
artėjo prie Liberijos sostinės Monrovijos, gi 
Jungtinių Tautų Organizacija reikalauja 
areštuoti prezidentą Charles Taylor kaip ka
ro nusikaltėlį.
♦ Birželio 5 d. Šiaurės Osetijoje žuvo bent 
16 rusų karo lakūnų, kai juos vežęs autobu
sas sulėtino greitį, važiuodamas per geležin
kelio pervažą. Prie autobuso pribėgusi mo
teris susisprogdino.
♦ Birželio 6 d. Indijoje prasidėjo sezoniniai 
monsuno lietūs, užbaigdami tris savaites 
trukusią karščių bangą, nuo kurios mirė virš 
1400 žmonių.
♦ Birželio 6 d. popiežius Jonas Paulius II 
pradėjo savo 100-ąją kelionę už Vatikano ri
bų. Šį kartąjis aplankė Kroatiją, atlaikydamas 
šv. Mišias Dubrovnik mieste.
♦ Birželio 6 d. netoli Christchurch, Nau
jojoje Zelandijoje, sudužo lėktuvas, kuriuo 
skrido N.Z. mokslininkai, grįždami iš kon
ferencijos. Žuvo 8 asmenys, tik du išliko gy
vi, nors sulaužytais kaulais.
♦ Taliban šalininkai pradėjo smarkiau 
veikti Afganistane. Birželio 6 d. jie puolė 
valstybinę įstaigą Loy Karez vietovėje, Pa
kistano pasienyje. Žuvo 40 Taliban kovoto
jų, bet nukauti ir 7 Afganistano kariai.

Birželio 7 d. Taliban savižudys susisprog
dino mašinoje, prisiartinęs prie autobuso, 
važiavusio iš Kabulo į oro uostą. Žuvo 3 
tarptautiniai taikdariai, vokiečių kariai, bei 
trys civiliai, 11 asmenų sužeisti.
♦ Birželio 4 dieną per klaidą Indonezijos 
kariai Aceh provincijoje nušovė vokietį 
turistą, o jo žmonai peršovė koją.
Abu turistai dviračiais keliavo apie pasau
lį, kelionę pradėję 2001 metais. į Aceh pro
vinciją jie atvyko balandžio 16 dieną, dar 
prieš prasidedant Indonezijos karo veiks
mams prieš separatistus sukilėlius. □ 

tarybos sprendimu iš mero pareigų buvo 
pašalintas liberalas Artūras Zuokas.

Šį sprendimą teismas priėmė Konstitu
ciniam Teismui išaiškinus, kad parlamen
tarų dalyvavimas tarybos balsavime, kaip 
įvyko per G. Paviržio rinkimus, prieštarauja 
Konstitucijai. Teismas taip pat paaiškino, 
kad per Vilniaus taryboje įvykusius rinki
mus G. Paviržis dar buvo Vilniaus apskri
ties viršininkas ir tuo būdu negalėjo būti 
renkamas. G. Paviržis nelaukdamas, bet 
numatydamas teismo sprendimą, iš mero 
pareigų atsistatydino.

Seimo daugumos - socialdemokratų ir 
socialliberalų koalicijos atstovai siūlo šią 
savivaldybės krizę spręsti taryboje suda
rant naują “plačią” koaliciją, liberalams at
sisakant A. Zuoko kandidatūros.

Prezidentui jau 100 dienų
Birželio 5 dienos straipsnyje “Laiko 

ženklai” laikraštis “Lietuvos rytas” gan 
neigiamai įvertina pirmąjį šimtą dienų 
Prezidento Rolando Pakso vadovybės.

Sarkastiškai, geriausiu Prezidento pasie
kimu įvertina jo nebandymą įvykdyti savo 
populistinių rinkimų pažadų, tuo leidžiant 
šaliai išlaikyti politinį stabilumą. Laikraštis 
pagirdamas pastebi, kad prieš stojimo į Eu
ropos Sąjungą referendumą iš Lietuvos 
vadovų Prezidentas vienintelis keliavo po 
Lietuvą ir agitavo žmones už šalies narystę 
Europos Sąjungoje.

Prezidento pasiekimų nesėkmė, laikraš
čio nuomone, prasidėjo per pačią inaugu
raciją, kai tarp garbingiausių svečių atsira
do R. Pakso pergalę pranašavusi aiškiaregė 
Lena Lolišvili. Dėl R. Pakso šeimos drau
gystės su burtininke, kartais pasišaipo ir pa
saulio didžioji žiniasklaida.

Prezidento įvaizdžio nepagerino ir tai,

Vilnius, birželio 5 d. (ELTA). Likus 
mėnesiui iki Lietuvos valstybės - karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 metų jubilie
jaus, Vilniuje baigiami didieji šiai iškiliai 
sukakčiai skirti darbai, o archeologai at
randa vis naujų sensacijų.

Gegužės 5 dieną Vyriausybės rūmuose 
vykusioje spaudos konferencijoje infor
muota. kad iki birželio 28 dienos numatoma 
užbaigti Karaliaus Mindaugo tilto apdailos 
darbus, sutvarkyti jo prieigas, priešais Na
cionalinį muziejų pastatyti paminklą Ka
raliui Mindaugui, Pasaulio lietuvių dainų 
šventei sutvarkyti Vingio ir Kalnų parkų 
estradas, užbaigti Gedimino prospekto ir 
Savivaldybės aikštės rekonstrukcijos dar
bus, prie Nacionalinio operos ir baleto teatro 
įrengti vienintelį naktį šviesiantį fontaną.

Jubiliejui jau išleistas skulptoriaus Juo
zo Kalinausko sukurtas proginis medalis, 
kurio averse iškaltas Karaliaus Mindaugo 
portretas profiliu, o reverse - Mindaugo ir 
Mortos vainikavimo ceremonijos vaizdas. 
Šis suvenyrinis medalis, kaip ir Dainų šven
tei skirtasis, bus dovanojamas į šventinius 
renginius atvyksiantiems Vilniaus svečiams.

Archeologas Vytautas Urbanavičius pa
teikė apytikrį kasinėjimų radinių skaičių - 
senovinių monetų ir papuošalų - XVI-XX 
a. žiedų, įvairių pakabukų - surinkta apie 
800 vienetų. Dešiniajame Neries krante, prie 
naujojo tilto atramų, buvusiose kapinėse 
surasta apie 750 žmonių palaikų - kaulų 
nuolaužų, o kairiajame krante - penkių so
vietinės armijos karių palaikai su medaliais 

kad daug lėšų paaukojęs Prezidento rin
kiminei kampanijai, bendrovės “Avia 
Baltika” prezidentas J. Borisov išimties 
tvarka ir žaibiškai greitai atgavo anksčiau 
atsisakytą Lietuvos pilietybę. (Lietuvos pi
lietybės atsisakė gaunant Rusijos pilietybę).

Abejonių kelia ir prezidento patarėjų 
atranka, kur, anot prezidento patarėjo G. 
Šurkaus, svarbiausia yra ne protas, suge
bėjimas ar reikalo išmanymas, o ištikimybė 
R. Paksui.

Neigiamai įvertinti R. Pakso įsivėlimai 
į vidinius, partinius ar politinius kivirčus, 
kaip pavyzdžiui, rėmimas buvusio vidaus 
reikalų ministro J. Bematonio, kuris nesėk
mingai siekė nušalinti policijos vadovą V. 
Grigaravičių. Nepritariama ir R. Pakso para
ma demokratų partijai, kai liberalas Z. Zuo
kas buvo nustumiamas iš Vilniaus mero posto.

Laikraštis pateisina savo kritiką teigi
mu. kad atsikurianti valstybė negali leisti 
sau tokios prabangos, kurią sau leidžia JAV, 
kur per pirmą šimtadienį prezidentas iš viso 
nėra kritikuojamas.

Vėl pirks lėktuvą?
Dienraščio “Respublika” žiniomis, Lie

tuvos Vyriausybė planuoja įsigyti vyriau
sybinį lėktuvą, kuriuo valstybiniais reika
lais galėtų skraidyti Prezidentas, Ministras 
Pirmininkas ir kiti aukšti pareigūnai.

Pagal Prezidento atstovą spaudai Ros- 
valdą Gorbačiovą, skraidyti vyriausybiniu 
lėktuvu būtų žymiai pigiau negu užsako
mais lėktuvų skrydžiais.

Dienraščio žiniomis, šiam tikslui galėtų 
būti skirtas “Lietuvos Avialinijoms” pri
klausantis Boeing 737-200 lėktuvas, kurio 
perdaug triukšmingi varikliai draudžia ji 
naudoti Europos Sąjungos komercinių 
skrydžių erdvėje.

Priėmus tokį sprendimą, šis 1982 metais 
pagamintas lėktuvas būtų remontuojamas 
ir pritaikytas Vyriausybės bei Krašto ap
saugos reikalams. Prisiminta, kad panašiais 
sumetimais 1994 metais, Prezidento Algir
do Brazausko iniciatyva, buvo nupirktas 
devynių vietų ir 21 metų senumo “Jetstar” 
orlaivis. Lietuva už lėktuvą sumokėjo 10 

ir kariniais ženklais.
Kaip sakė archeologas Gediminas Vait

kevičius, įdomių dalykų surasta buvusiame 
patrankų liejyklos, vadinamosios “Puškar- 
nės”, priemiesčio teritorijoje, tarpŠv. Jurgio 
bažnyčios ir Kongresų rūmų. Šis priemies
tis sunyko XVII ir XVIII amžių sąvartoje, 
karų su Rusija ir Švedija bei maro metu. 
Archeologų radiniai liudija, kad čia liedin- 
tiems šaunamiesiems ginklams buvo nau
dojama ne Lietuvoje iškasta daug fosforo 
turinti žaliava, o atgabenta iš Vakarų ir Vi
durio Europos šalių, kurioje fosforo buvo 
iki dešimties kartų mažiau. Be to, archeolo
gai išsiaiškino, kad jau XVI amžiuje lie
jyklose pačių kalvių buvo “kniaukiama” 
kokybiškesnė ginklams naudota žaliava - 
kasinėjimų metu ginklams liedinti naudo
tų užsieninių lydinių gabalų buvo rasta toli 
už tuometinio liejyklos priemiesčio ribų.

Kita staigmena - netoli buvusios “Vai
kų pasaulio” parduotuvės surastos nume
ruotos plytos su unikaliu užrašu “Dom 
Jahiely” (Jogailos namas). Pasak G. Vaitke
vičiaus, tokių plytų analogų archeologai 
niekur nebuvo matę, tik vėliau atsitokėję 
surado 1938 m. Katedros aikštėje vykdytų 
kasinėjimų metu rastas plytas su tokiu pat 
užrašu. Siekiant išsiaiškinti šių plytų kilmę 
ir amžių, bus atliekama daktiloskopija, mat 
ant plytų yra išlikę jų gamintojų pirštų 
atspaudai. Visi metus trukusių kasinėjimų 
laikotarpiu surasti archeologiniai radiniai 
bus eksponuojami būsimuose Valdovų 
rūmuose ir Nacionaliniame muziejuje.

milijonų litų, nors jo rinkos vertė buvo per 
pusę mažesnė. Lėktuvas buvo parduotas 
2000 metų pradžioje už mažesnę nei liku
tinę kainą.

Nesurinko pakankamai parašų
tyriausioji rinkimų komisija (VRK) 

birželio 3 d. konstatavo, kad privalomojo 
referendumo dėl Seimo rinkimų sistemos 
keitimo iniciatoriai nesurinko pakankamai 
parašų jam surengti. Referendumo iniciato
riai turėjo per tris mėnesius iki gegužės 19 
d. surinkti ne mažiau kaip 300 000 parašų, 
remiančių šią iniciatyvą.

Iniciatoriai teigė, kad jie surinko ir VRK 
įteikė net net 335 000 parašų.

VRK atidžiai patikrinus parašų rinkinį, 
juos sutikrinant su įrašais gyventojų regis
tre, didelis skaičius parašų buvo išbraukti. 
Jų tarpe rasta mirusių, mažamečių ir “dub
liuotų” parašų. VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas mano, kad tinkamų parašų yra 
tarp 207 ir 240 000. Prileidus galimybę, kad 
dalis parašų buvo suklastoti, VRK kreipėsi 
į Generalinę prokuratūrą.

Vienas iš referendumo iniciatorių, so
cialliberalas Viktor Uspaskich negalvoja, 
kad iniciatyvinė grupė klastojo parašus. Jis 
teigia, kad “...užparašus nebuvo mokama, 
todėl nebuvo prasmės juos padirbinėti... ” 
Tačiau jis neatmeta provokacijos galimybės.

Referendumo pataisose buvo siūloma 71 
parlamentarą rinkti vienodą skaičių turin
čiose vienmandatinėse apygardose bei dar 
po vieną parlamentarą rinkti kiekvienoje iš 
60 savivaldybių.

Opozicijos Liberalų ir Centro sąjungos 
atstovai siūlė iškelti baudžiamąsias bylas 
už parašų klastojimą ir ragino Naująją są
jungą (socialliberalus) apsispręsti, ar V. 
Uspaskich gali ir toliau eiti Ekonomikos 
komiteto pirmininko pareigas.

Referendumą rėmė ir Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, 
buvęs Vilniaus universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Tėvynė — Tėviškė — Namai...

Meno paroda ir nauja knyga

Tos tiys sąvokos dažnai susipina į gy
vas diskusijas ir gana sunku rasti “modus 
vivendi” imigrantų tarpe. Pasiskaičiau 
trečiąją Alės Liubinas knygą “Home No 
More”. Lyg ir aiškiau galvoje radosi.

Alę, kaip rašytoją, pristatyti jau nerei
kia. Jos pirmoji knyga “Avietė And After” 
turėjo didelį pasisekimą ir buvo “Mūsų Pa
stogėje” atkarpomis spausdinta. Antroji - 
“Under Eucalypts” - verčiama į lietuvių 
kalbą ir pasirodys “Tėviškės Aiduose”. Pa
skutinę knygą lietuviškai pavadinčiau “Jau 
ne namai”. Joje neradau Alės humoro ir 
linksmo “pasišokinėjimo”. Tai pusšimčio 
metų svajonių ir sapnų sujungimas su 
realybe.

1992 m. Alė su vyru skrenda aplankyti 
išsiilgtos tėvynės ir plačios giminės.

Knygos pradžioje glaustai aprašyta Lie
tuvos istorija, Baltijos tautų bendra trage
dija. Tragiškų Birželio įvykių minėjimai ir 
demonstracijos prieš sovietų okupaciją. 
Glaustai, beveik kondensuotai, Alė aprašo 
kelionę, gimines, tėvų namus, prabočių ka
pus ir tą dvasinę, šventišką nuotaiką: kad 
pasimeldė prie mylimos močiutės kapo ir 
papuošė jį gėlėmis. Labai įžvalgi rašytoja 
pastebi irto nelemtojo sovietmečio palikimą 
- meilę “ Vodkai”! Giminaitės virtuvėje pri
reikė taisyti vandens vamzdį, tai du vyrai 
tris dienas stiklinėmis tuštino “Vodkos” bu
telius, kol pagaliau priėjo prie “pabaigtuvių”. 
Giminaitė paaiškino, kad taip visur yra. Be 
“Vodkos” net nepradės dirbti. Iš aplūžusių 
namukų kyla užraugtos “brogos” dūmeliai, 
o rugių neužtenka duonai kasdieninei.

Alė negali atsidžiaugti gamtos grožy
bėmis, gėrisi meno kūriniais, lanko bažny
čias, galerijas, istorijoje minimas pilis ir 
rūmus. Neišdildomą įspūdį palieka vienin
telis toks pasaulyje Kryžių kalnas... Pro
tarpiais vėl grįžta liūdesys dėl sunaikintos 
mylimos tėviškės, dėl jos vyro tėvų nu
griauto namo Kaune ir jo vietoje pastatyto 
daugiabučio laužo okupantų kariams ir jų 
šeimoms.

Mažo formato knygelėje aprašytas ne 
tik mamos rožių darželis, dilgėlėmis ap
leistas, bet ir tėvo sodinto vaisių sodo nė

Motinos Dienos minėjimas Geelonge
“Mūsų Pastogėje” 

Nr. 21, 3 psl. tilpo R. 
Skrebienės Motinos 
Dienos minėjimo Gee
longe aprašymas. Dr. 
Edward Reilly “M.P.” 
redakcijai atsiuntė nuo
trauką (žiūr. dešinėje), 
kurioje stovi Jūratės 
Reilly suorganizuoto 
“Madų parado”, kuris 
vyko po minėjimo, da- 
lyvės-modeliai.

Nuotraukoje iš kairės: “Madų parado pranešėja Faye, S.Lipšienė, S. Kisielienė, 
R. Obeliūnienė, T. Šutienė, J. Vitkūnaitė-Reilly, E. Ratajczek ir J. Starinskicnė.

Graži parama saviems lietuviams
Prieš keletą metų Tasmanijoje mirusi 

Elena Petravičienė dalį savo nuosavybės 
paliko “Tasmanijos lietuvių gerbūviui”. Jos 
testamentą vykdžiusi valstybinė Public 
Trustee įstaiga atsiklausė Hobarto lietuvių 
bendruomenės ir velionės paliktą sumą 
išdalino žemiau išvardintiems tikslams.

Vienas iš jų buvo nemokamas lietuvių 
kalbos mokymas visiems 2003 metams. 
Pamokos prasidėjo kovo 5 dieną ir pritrau
kė net 12 mokinių.

Iš šio Elenos Petravičienės palikimo taip 
pat buvo apmokėtos žurnalo “Lithuanian

Alė Liubinienė.

žymės nelikę. Sutalpinta daug istorinių 
žinių, gamtovaizdžių, žmonių charakteris
tikų. Taip! Mūsų tėvynė gražiausia pa
saulyje, bet tėviškės ir gimtųjų namų at
minimas jau ne toks žavingas. Pailsėjus po 
kelionės, Alė aplanko Melbourne palaidotų 
tėvų kapus ir, berdama iš tėviškės atvežtą 
rožių darželio žemės saują, nubraukia ašarą 
ir pajunta, kad Australija tapo namais. Čia 
įmintos tėvų pėdos. Užauginti sūnūs. Au
ga gražūs anūkėliai.

Iš širdies siunčiu Alei pagyrimą, kad 
sugeba tiek daug apsakyti mažoje knyge
lėje. Daugumai rašančių būtų prireikę kelių 
tomų viskam sutalpinti.

Nuostabios “Home no More” prista
tymas vyko 2003 gegužės 24 dieną 412 
Whitehorse Rd., Balwyn Community Hall.

Knygą bus galima įsigyti Melboumo 
Lietuvių Namų bibliotekoje ir populiariose 
knygų parduotuvėse.

Kaina $10 plius pašto išlaidos.
T. K.

Papers” trejų metų prenumeratos visiems 
Tasmanijos lietuviams ir jų šeimoms bei 
palikuoniams.

Jau kovo pradžioje naujausias šio žur
nalo numeris buvo išsiuntinėtas visiems 
lietuviams, kurių adresus turėjo Apylin
kės Valdyba, įskaitant ir toliau gyvenan
čius ir su kitais lietuviais nebendraujan
čius tautiečius.

A.a. Elenos Petravičienės dosnumas 
stipriai parėmė lietuvių tautinę veiklą 
Tasmanijoje.

Algimantas Taškūnas.

Nežiūrint bauginimų dėl lietaus iš oro 
biuro, šeštadienio rytas prasidėjo su saule, 
kuri per visą dieną maloniai šildė rengėjus 
ir svečius, atvykusius į Reginos Mačienės 
meno parodą, pavadintą “Mystic Dreams”, 
kur kartu su ja savo fotografinius gabumus 
parodė Paul Mosig. Jau ne pirmą kartą man 
tenka lankytis Reginos parodoje, kur ji 
pristato savo įvairių temų ir spalvų tapy
bą. Ji tapo-spalvuoja ir atvirutes, kurias ji 
parduoda labai prieinama kaina. Jos yra 
puiki dovana draugams.

Labai apgailestauju, kad nespėjau at
vykti į Alės Liubinienės trečios knygos 
“Home No More” pristatymą, kurį pravedė 
Alės kolegė iš rašytojų klubo Robin 
Dethridge, priklausanti Australian 
Education Association. Girdėjau iš dauge
lio, kad ji labai gerai įvertino Alės knygą, 
kuri yra nedidelio formato ir lengvai telpa į 
rankinuką nusinešti į kavinę ir praleisti 
laiką skaitant ją tarp draugų. Viena draugė 
gyrėsi, kad parsinešus knygą namo, ji jos 
nepadėjo, kol neperskaitė.

Alė yra parašius ir išleidus jau dvi auto
biografines knygas, “Avietė And After” ir 
“Under Eucalypts”. Naujoje knygoje ji 
aprašo apsilankymą Lietuvoje po keturias
dešimt aštuonerių metų. Kadangi jos stilius 
yra vaizdingas, o grįžus ji neberado vai
kystės ir jaunystės vaizdų, turėjo savo 
nusivylimą kompensuoti džiaugsmingais 
susitikimais su seniai matytais giminaičiais 
ir pažįstamais.

Pagerbta lietuvaitė abiturientė
Šių metų kovo 3 d. Melboumo Univer

siteto Copland auditorijoje įvyko iškil
mingas vakaras, kuriame buvo įteikti pa
žymėjimai ir premijos geriausiai egzami
nus išlaikiusiems 250 abiturientams, 
lankiusiems Viktorijos kalbų mokyklą. 
Lietuvaitė abiturientė Giedrė Krivickaitė- 
Kellet taip pat buvo pakviesta dalyvauti.

Mokyklos direktorius Frank Merlino, 
Mokyklos tarybos pirmininkė Bruną Pasqua 
ir Švietimo Ministerijos atstovė Liz Beattie 
MP savo kalbose pabrėžė mokėjimo kalbėti 
kitomis kalbomis svarbą. Žinojimas kitų 
kalbų yra kaip nutiestas tiltas tarp skirtingų 
žmonių ir kultūrų, kuris veda į supratimą, 
tolerantiškumą, draugiškumą ir taiką. Kiti 
dalyvavę svečiai atstovavo įvairias peda
gogines organizacijas ir institucijas, o Ki
nijos, Vokietijos, Indonezijos ir Turkijos 
konsulai įteikė premijas savo tautiečiams.

Giedrei, C.B. A. banko dėka, buvo skirta 
išskirtinė ir ypatinga paskatinimo premija. 
Ši abiturientė, kuri kas šeštadienį atvyk
davo 160 km iš Traralgon, buvo parinkta 
kaip pasišventimo ir stiprios valios pavyz
dys kitiems būsimiems moksleiviams. Ją 
gausiai sveikino garbingi svečiai, moks>-

Verta buvo taip toli važiuoti!
Neseniai užbaigiau dvyliktą klasę, ir 

manęs paprašė parašyti straipsnelį, tikintis 
paskatinti kitus moksleivius studijuoti lie
tuvių kalbą. Esu įsitikinusi, kad kalbos mo
kėjimas praturtina gyvenimą. Kalba - mūsų 
kasdieninio bendravimo šaltinis - tad. kas 
galėtų būti svarbiau, kaip puoselėti savo 
kalbos dovaną, išmokti kalbą tikrai gerai?

Mane kalbos mokslai išversdavo iš lo
vos 5.30val. - kiekvieną šeštadienio rytą. 
(Sudie penktadienio vakarai draugų būre
lyje!) Šiais šaltais, tamsiais rytais aš eida
vau į geležinkelio stotį, kur vos rytui švin
tant, laukdavau “V-Line” traukinio, kuris 
veždavo mane per pievų ir miškų žalumą į 
miesto pilkumą, sukardamas 160 kilometrų 
per porą valandų - iki Flinders gatvės sto
ties. Dar po pusvalandžio - aš jau klasėje, 
ir jaučiu, kad verta buvo taip toli važiuoti.

Šios šeštadieninės pamokos ne tik pa

Regina Mačienė (kairėje) ir Alė Liubi
nienė (dešinėje). . ,. ,,tA

Gera buvo parodoje matyti virš Šimto 
įvairių tautybių žmonių ir man širdyje 
pasidarė gera, kad Alė ir Regina garsina 
lietuvių gerą vardą tarp kitataučių.

Svečiai šią gražią dieną ne tik akis 
paganė Reginos paveiksluose, ir Paul fo
tografijose, bet susitiko daug pažįstamų bei 
pasivaišino skaniais ir turtingais užkan
džiais bei gėrimais, kuriuos paruošė Regi
nos graži šeima.

Linkiu ir toliau šioms bitelėms kurti su 
geru ūpu ir puoselėti naujas idėjas.

Monika Sodaitienė

Mokytoja Rūta Švambarytė-Kenny su 
abituriente Giedre Krivickaite-Kellet.

leiviai ir jų tėvai. Giedrę sveikiname ir mes, 
lietuviai, su puikiai užbaigtas mokslo 
metais, ir linkime tolimesnės visokeriopos 
sėkmės!

R.K.

dėdavo mums geriau kalbėti “užsienio” 
kalba, bet taip pat atverdavo galimybę 
paliesti savo kultūrines šaknis, sužinoti 
daugiau apie Lietuvą ir jos istoriją. ;

Mes daug išmokome apie Lietuvos kul
tūrą ir liaudies meną. Skaitėme įžymių lie
tuvių rašytojų prozą ir poeziją. Mes taip pat 
patobulinome savo rašto ir kalbos - 'žinias 
ir galėjome pabendrauti su kitaislietuviais.

Be viso to, kaip priedą prie antros kal
bos mokėjimo. VCE studentai, kurienėbijo 
padirbėti paskutiniaisiais mokslo metais, 
gauna daug geresnį “ENTER” rezultatą, 
paky lėdami jį net 10%. Jau vien dėl to yra 
verta pasistengti, tuo pačiu praplečiant'sa1- 
vo žinias, kalbos įspūdžius, geriau pažįs
tant pasaulį: užsidirbsite geresnį VCE rezul
tatą. ir puikiai praleisite laiką! -■•; : cm

Giedrė Kellett: 1Ž klasė
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Lietuva iš arti
Ar laimėta kova dėl moteriškų pavardžių?

Devyni iš dešimties lietuvių balsavo už 
narystę Europos Sąjungoje, nors greičiausiai 
dauguma tautos gana miglotai įsivaizdavo 
tą narystę. Šiaip ar taip, dar net neturėdami 
rankose Europos bilieto, lietuviai pasirodė 
jau pasirengę lipti į Europos traukinį.

Tačiau tuo pat metu, „Lietuvos ryte“ 
diskutuodami dėl moterų pavardžių, daug 
tautiečių, ypač vyrai, parodė savo vidur
amžišką tamsumą. kultūrinį neišprusimą ar 
net vulgarumą. Užtenka pateikti tuos epi
tetus. kuriais buvo išvadintos moterys, 
panorėjusios turėti europietiškos konstruk
cijos pavardes.

Jos - vienadienės meilės ieškotojos, ge
gutės, senmergės, menininkės - kupinos 
kvailų minčių, feministės, o tai tolygu nar
komanijai arba palaidam gyvenimo būdui, 
belytės pabaisos, emancipuotos raganos. 
Vakarų sekskultūrtrėgerių kišamos prosti- 
tucinės kultūros atstovės Lietuvoje, pus
laukinių šeimų veisėjos, trumpalaikių atsi
tiktinių vyrų ir moterų santykių populia
rintojos, moterų diskriminacijos skatintojos, 
apsišaukėlės. kažkokios kampuotos, sek
sualiai frustruotos būtybės plaukuotomis 
kojomis, traukiančios machorką, nemylin
čios žmogaus ir moters, kovotojos su vėjo 
malūnais ir pan.

Po tokios tirados, manyčiau, kad jei šių 
minčių reiškėjai ir reiškėjos turėtų po ranka 
kokį akmenį, tai jį su malonumu šveistų tų 
emancipuotųjų pusėn.

Kaip ir daugelyje tokių diskusijų, pagal 
stilių - prasčiausio turgaus barnio lygio, taip 
ir šioje turbūt visi pamiršo, dėl ko kilo 
ginčas. O jis kilo štai dėl ko.

Lietuvių mergaičių ir lietuvių moterų 
pavardes skiriasi priesagomis. Mergaičių 
pavardės turi mažybines priesagas -aite. - 
utė. -ytė. Jos padarytos, remiantis lietuvių 
kalbos žodžių darybos formantų sistema, 
pvz.. žuvis - žuvytė ir Dervinis - Dervinytė, 
skepeta - skepetaitė ir Venclova - Xfenclovai- 
tč. smalsus - smalsutė ir Jurkus - Jurkutė.

Lietuvių moterų pavardėms yra pride
dama priesaga -ienė. pvz., Urbonienė. Šis 
lietuvių kalbos formantas dažniausiai var
tojamas valgių. ypač sriubų pavadinimuose: 
kopūstienė, kruopienė. pautienė, uogienė ar 
kituose dalykuose, pvz.. makalienė.

Kiti šios priesagos vediniai žymi gyvulių 
bei paukščių pateles: vilkienė, asilienė. Riš
kienė. tačiau kalbos praktikoje, į tai irgi ver
ta atkreipti dėmesį, vis dėlto dažniau vartoja
mos trumpesnės jų formos - vilkė, asilė, kiškė.

Palanga pajaunės 100 metų
įPalanga susipainiojo švęsdama savo 

miesto jubiliejaus datas. Iki šiol miesto 
istoriją skaičiavęs nuo 1161 metų ir 820 bei 
830 metų sukaktis jau minėjęs kurortas 
staiga atjaunėjo beveik šimtu metų.

Šiemet Palangos valdžia nusprendė 
švęsti 750 metų jubiliejų, kuris skaičiuoja
mas nuo 1253 m. balandžio 5 d. Tada buvo 
pasirašytas Kuršo teritorijų dalybų aktas tarp 
vyskupo ir Livonijos ordino. Šiame akte pir
mą kartą ir buvo paminėta Palanga. Ši data 
yra laikoma oficialia miesto įkūrimo data, ku
ri paminėta ir prieš ketverius metus išleis
toje mokslinėje studijoje „Palangos istorija“.

Svarbiausieji 750-mečiui skirti renginiai 
vyks vasarą. Tai - vasaros sezono atidary
mo šventė, tarptautinis pučiamųjų orkes
trų festivalis „Pajūrio dūdos“, tarptautinės 
automobilių 1000 kilometrų lenktynės, kla
sikinės muzikos koncertai Botanikos parke.

Didžiausia jubiliejinio kurorto puošme
na turi tapti palangiškių sumanyti Jūratės 
gintaro rūmai. Tai turi būti beveik 8 m
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Lietuvos moterys nenori šių pavardžių 
ne dėl jų mažybinės, „sriubinės“ ar „pate- 
linės“ prigimties, bet dėl aiškiai jose iš
reikšto šeimos statuso - ar moteris ištekė
jusi. ar ne. Ne paskutinėje vietoje ir pavar
džių ilgumas. Mūsų žinoma dainininkė, 
aiškindama, kodėl ji susitrumpino pavardę, 
primindavo užsieniečių reakciją į jos bu
vusią šešių skiemenų ir 13 raidžių pavardę: 
„Nuo ketvirto mano ištariamos pavardės 
skiemens jie pradėdavo juoktis, o pavardę 
pakartoti net nesistengdavo “. (Red. pasta
ba: autorė turi omenyje dabar Europoje 
garsėjančią operos solistę Violetą Urma- 
navičiūtę. kuri savo pavardę sutrumpino į 
“Urmana.)

Kalbininkai aiškina, kad ir Lietuvos vy
rai kai kur turėdavę berniukams ir nevedu- 
siems vyrams kitokią pavardę - su priesa
gomis -ėkas, -okas, pvz., Prazauskiokas, 
Laksiokas. kadangi gali būti arklys - ark
liokas. Jos nebuvo įteisintos, pasak kalbi
ninkų, vien dėl to. kad buvo išplitusios „ne 
visame lietuvių kalbos plote Tiesą sakant, 
būtų įdomu, ar XXI amžiaus Lietuvos vyrai 
būtų kėlę triukšmą dėl tokių pavardžių, ar 
irgi būtų priversti jas laikyti „ lietuvių is
torijos bei kultūros paveldo dalimi “1

Kokia bus tolesnė moterų pavardžių 
bylos eiga?

„Lietuvos ryte“, man rodos, pernelyg 
optimistiškai įvertinta padėtis: „feministės 
išsikovojo pavardes be priesagų Kol kas 
laimėta tik tiek, kad Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolierė pasiūlė papildyti lie
tuvių kalbos taisykles, parenkant tinkamą 
naujų lietuvių moterų pavardžių formą. Ta
čiau iki šių pasiūlymų įgyvendinimo, matyt, 
nutekės dar daug vandens. Lietuvių kalbos 
komisija, žinant jos nuomonių susiskaldy
mą ne vien šiuo klausimu, kaip ir prieš ket
verius metus gali pasakyti kategorišką „ne“.

Vis dėlto yra tam tikrų vilčių ir dėl ki
tokio sprendimo. Lietuvos ratifikuoti Jung
tinių Tautų ir Europos Sąjungos dokumentai 
dėl moterų diskriminacijos, pagaliau mūsų 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įsta
tymas, ginantis piliečio privatų gyvenimą 
(tuoktuvės yra 100% privatus žmogaus 
reikalas), leistų manyti, kad kalbininkai irgi 
atsižvelgs į naujai susiklosčiusią situaciją. 
Per kelias ateinančias savaites jie turėtų pa
skelbti savo, tikėkimės, europietiškų ver
diktą.

Kristina BARTULĖ,
Vilnius

šių metų va
sario 15 dieną 
Lietuvos paš
tas į apyvartą 
išleido pašto 
ženklą su Pa
langos mieso 
herbu.
Miestų herbai 
yra aprobuoti 
Heraldikos

komisijos ir patvirtinti LR Prezidento.

aukščio ir apie 13 m ilgio vien iš stiklo 
pagamintas statinys, kuris turėtų būti de
koruotas puse tonos gintaro. Permatomų 
stiklinių rūmų statybai bus panaudota 13 
tonų stiklo. Statinio viduje planuojamoje 
įrengti apie 10 kvadratinių metrų ploto 
patalpoje veiks kompiuterizuotas miesto 
jubiliejaus informacinis centras. Gintaro 
rūmų statyba kainuos apie 200 000 litų, 
kuriuos žadama surinkti iš rėmėjų.

Alvydas Ziabkus (“L.r.”)

Žilvino Beliausko nuotr. visų - ir vietinių ir turistų - pamėgta Laisvės alėja Kaune.

Kaip malonu..!
Malonu pasiskaityti apie iškilius tau

tiečius iš gilios senovės laikų. Atskridęs laiš
kutis elektroniniu paštu mane informuoja, kad 
Vilniaus universitete neseniai buvo paminė
tas Ignas Domeika, kuris drauge su Adomu 
Mickevičium dalyvavo sukilime prieš caris- 
tinės Rusijos valdžią. Kaip ir nemažam būriui 
sukilime dalyvavusių, jam pavyko pabėgti į 
Paryžių, o iš ten į Čilę. Čia jis įsteigė kalnaka
sybos institutą Serena mieste.

Melpomene ir Thalia dar neapleido 
mūsų teatrų. Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre gegužės mėn. gale įvyko Europos teat
rų konvencijos (ETC) generalinė asamblėja. 
“Veido” (Nr.22) reporterė R. Baltrušaitytė ra
šo, kad "... Tai pirmas toks Europos teatralų 
susitikimas mūsų šalyje. Asamblėjas savo 
narių teatruose ETC rengia pavasarį ir rude
nį - du kart per metus. Dieninėse darbo se
sijose aptariami bendri projektai, biudžeto 
reikalai, pristatomi nauji nariai, o vakarais 
svečiai turi galimybę pamatyti teatro - šeimi
ninko spektaklius. ” Tokiomis progomis maž
daug 50 svečių atvyksta iš 21 šalies. Lietuviai 
režisieriai Adolfas Večerskis, Jonas Mekas, 
Jonas Vaitkus, Valentinas Masalskis ir Rimas 
Morkūnas rodys svečiams savo pastatymus.

Eimunto Nekrošiaus spektaklis “Pra
džia. K. Donelaitis. Metai” pirmą kartą buvo 
pastatytas “Baltiškų dom” Sankt Petersburge. 
kur režisieriaus meniniai reitingai prilygina 
jį pranašui. Po to Porto mieste Portugalijoje 
"spektakliai praėjo puikiai, tenykščiams 
žiūrovams nekilo jokių sunkumų dėl kal
bos ”. Reporterė dar priduria, kad "... spektak
lio pabaigoje to siautėjimo (kaip vestuvių ir 
kitose scenose anksčiau) daugiausiai. " Matyt, 
"... senstantis Donelaitis prarado viltį "patai
syti” parapijoms pamokslais. ”

Įdomu būtų pamatyti ir naująjį “Anti
gone” pastatymą. Kiek supratau iš kritikos, 
interpretacija artimesnė Sofoklio tragedijai, 
kaip moderniai Jean Anouilh dramai. Pagrin
dinę Antigonės rolę vaidina aktorė Birutė Mar. 
Ji tvirtina, kad "...spektaklyje svarbią vietą 
užima videorežisierius Andrius Jakušionis, 
kompozitorius Antanas Kučinskas, kostiu
mų kūrėja Jolanta Rimkutė ir kiti ”

Chm... Antigene su video vaizdais scenos 
fone ir muzika? O gal ir įdomus pastatymas?

“Lietuvos ryto” reporterė Aušra Pi
laitienė rašo, kad "... Prancūzijos studija 
"Studio International” Nidoje kūrė keturių 
dalių televizijos serialą apie meilę "Koletės 
istorija"”. Manyčiau, kad reporterė turbūt 
rašo apie prancūzų rašytoją Gabrielle-Sidonie 
Colette (1873-1954), kuri pagarsėjo romano 
serialais “Claudine”, o 1943 sukurtu “ Gigi” 
romanu. Įdomu tai, kad "kartu su prancūzų 
aktoriais Nidoje filmavosi lietuvių aktorė 
Daiva Rudytė ir studentė Renata Cikanaitė, 
o vėliau dar ir prisijungs Dalia Michelevičiū- 
tė ir Andrius Žebrauskas”. Anot reporterės, 
“Koletės istorija” bus filmuojama ir kituose 
Lietuvos miestuose Kretingoje, Palangoje, 
Vilniuje. Taigi, mes jau Europoje!

Rašytoja Zita Čepaitė parašė romaną 

"Moters istorija”. Romano tematika nūdienė 
parašyta tradicine forma. Reporterė gerai ir 
išsamiai įvertina romaną savo kritikoje ir 
pastebi, kad "...Ji - Zita Čepaitė - retenybė 
mūsų šiandienių rašytojų bendrijoje dar vie
nu požiūriu: apie žurnalistiką nekalba iš 
aukšto ir savo žurnalistinio darbo metus va
dina įdomiausiu gyvenimo etapu. ” Įdomu 
būtų paskaityti romaną, nes rašytojos pasisa
kymas apie žmones ir ypač moteris gan intri
guojantis: "Apskritai gerbiu žmones, kurie 
ieško konkrečių būdų išgyventi, o ne niurzga 
vardan savo abstrakčių principų, Tik gailą 
kad mūsų visuomenėje, neturinčioje kito 
žmogaus, kaip vertybės, suvokimo tradicijos, 
oria ir nepriklausoma moterimi išlikti tik
rai sunku. ”

Docentė, humanitarinių mokslų dak
tarė Ingė Lukšaitė padarė vertingą įnašą į 
Lietuvos istorijos raidą. Ji tapo respublikine 
laureate savo studija “Reformacija Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje 
Lietuvoje (XVI a. trečias dešimtmetis - XVII 
a. pirmas dešimtmetis)”. Studija solidi - 
pusseptinto šimto puslapių. Ją išleido “Baltos 
lankos”. Paklausta, kodėl būtent pasirinko 
rašyti šia tema, autorė prisipažino: "... Ketinau 
tapti kultūros istorike, o XVI a. - laikotarpis, 
ypač pasižymėjęs šiose žemėse dinamiška 
kultūrinių tendencijų kaita... Bet XVII a. an
troje pusėje viršų paėmė veiksniai, "uždarinė- 
jantys” čionykščių žmonių sąmonę - ir kul
tūrinės kaitos procesai sustingo, apmirė. 
Mano drambliuko svajonė dabar - parašyti 
antrąją minėtos studijos dalį ir nuodugniau 
paanalizuoti šiuos ‘stingdančiusveiksnius’. ”

“Priekaištai naujajai enciklopedijai 
- daugiausiai politizuoti” tokia straipsnio 
antraštė atkreipė dėmesį. Tad, kas gi priki
šama Visuotinei lietuvių enciklopedijai 
(VLE)? Skaitytojai gal ir nustebs. Cituoju: 
"Kone energingiausiai tarpusavyje ietis su
rėmė kalbininkai: ... vieni pageidavo SULIE
TUVINTI tikrinių asmenvardžių, ar bent 
vietovardžių rašybą kiti gynė redaktorių 
pasirinktą ir Dėtuvių kalbos komisijos nuta
rimais mokslinėje literatūroje aprobuotą 
AUTENTIŠKOS svetimvardžių rašybos 
normą. ” Ką gi, prieš savaitę uostamiesčio 
laikraštis Lietuvoje atspausdino mano meno 
kritiką, kuriame ne tik visi svetimvardžiai, bet 
ir mano vardas buvo “sulietuvinti”.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vyko 
“Naujasis Baltijos šokis ‘03” festivalis. "Kartu 
su svečiais iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ru
sijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Prancū
zijos, Didžiosios Britanijos, Kanados savo 
naujausius darbus rodė ir keli lietuvių cho
reografai. ” Skubu paaiškinti, kad “Naujasis” 
ar “Šiuolaikinis” šokis nėra estradinis šokis. 
Jei kam teko matyti Australijos baletą šokantį 
“In the Night, Voluntaries, The Four 
Temperaments”, tai mūsų lietuviškasis bale
tas seka ta pačia linkme. Praėjusiais metais 
V Jankausko choreografinė kompozicija “Su
sitaikymas” Duesseldorf / Vokietijoje buvo 
parodytas scenoje prestižiniame šiuolaikinio 
šokio festivalyje “Global Dance”. Tai jau 
didelis pasiekimas.
... .. t Isolda Poželaitė-Davis AM _
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Hliufės kampelis
Išvadavimas

Vos gyvas grįžęs į Lietuvą Balys Sruoga netrukus, nau- 
dedamasis savo “lageriniais” užrašais ir atmintyje likusiais MB* * 
neišdildomais lagerio buities prisiminimais, parašė “Dievų Į^F________
mišką”.

Dievų miškas! - taip ši vietelė žmonėse iš senų senovės vadinosi. Kadaise, 
labai seniai, šiame miške dievai gyvenę. Ne germaniškos kilmės. Ne Vbtanas, 
ne Toras. Apylinkės padavimuose ir legendose veikia Perkūnas, Jūratė, 
Laumė. Iki 1939 m. po tą mišką slampinėjo tiktai uogautojos moterėlės ir 
grybautojai pensininkai. 1939 m. Dievų miškas staiga atgijo, suirzo, su
knibždėjo, lyg senlaikių dievai būtų į jį sugrįžę...

Ne, - jokie dievai tenai negrįžo: apsigyveno jame piliečiai, panašūs į 
velnius.

Pasibaigus lenkų - vokiečių karui, Gdansko miesto savivaldybė nutarė 
Dievų miške įsteigti koncentracijos lagerį nepaklusniem lenkam į gerą kelią 
atvesdinti.

Visa Lietuva žinojo Balį Sruogą ir nekantriai laukė jo išgyvenimų aprašymo. 
Atrodo, kad tokia aktuali knyga tučtuojau turėjo būti išleista. Tačiau praėjo 12 
metų - 10 metų po Balio Sruogos mirties - kol knygynuose pasirodė “Dievų 
miškas”, lyg ir paslėptas B. Sruogos “Raštų” V tome. Net ir tada jis buvo 
rūpestingai J. Baltušio, E. Matuzevičiaus, V. Zaborskaitės ir J. Žiugždos sure
daguotas. (Gal tik Zaborskaitė dabar galėtų pasakyti, kiek ten buvo “ištaisyta”). 
Gi R. Šarmaičio parašyta įžanga buvo tipiškas tų laikų “perkūnsargis”, be kurio 
negalima buvo išsiversti, jei nenorėjai užsitraukti sovietinio žaibo rūstybės.

Pradžioje vienu sakiniu duotas bešališkas knygos įvertinimas:
Balio Sruogos “Dievų miškas” yra meistriškai parašyta knyga apie 1939 

- 1945 metais veikusią hitlerinę Štutthofo koncentracijos stovyklą. O toliau 
įžangoje:

Tačiau savo veikale B. Sruoga nedavė išsamesnio fašizmo apibūdinimo, 
neatskleidė jo ryšio su kapitalistų monopolininkų viešpatavimu, su impe
rializmo epocha... Svetimas B. Sruogai ir bendras vokiečių tautybės žmonių 
smerkimas už hitlerininkų žvėriškumus... Nesivaduodamas marksistine- 
leninistine pasaulėžiūra, “Dievų miško” autorius negalėjo giliau įžvelgti savo 
veikale aprašomų įvykių prasmės... Autorius nerašo, kaip jis buvo tarybinių 
žmonių gydomas ir globojamas, kaip jis 1945 metais pasiekė savo Tėvynę, 
vėl ėmė vaisingai dirbti kūrybinį darbą, profesoriauti Vilniaus Valstybiniame 
universitete.

Ne, tokių dalykų autorius nerašo. Jo paskutiniai sakiniai “Dievų miške” yra :
Važiuoja Raudonosios Armijos tankai. Po dešimties minučių jie buvo jau 

mūsų kieme.
Toliau būtų reikėję parašyti, kad tie tankai Sruogą nuvežė ne į Tėvynę, o į 

pereinamąjį lagerį (vėl lagerį!) Torunėje, Lenkijoje, kur jis buvo tardomas ir 
kankinamas. (Tipiškas tardymas: Buvai kacete? Kodėl tu gyvas? Reiškia, buvai 
kolaborantas!). Tiktai didžiulėmis lietuvių rašytojų pastangomis jis buvo iš 
Torunės išleistas ir grąžintas į Lietuvą, Lietuvoje žmonos ir dukters nebebuvo 
—jos buvo išvykusios į Vokietiją bandyti išlaisvinti Sruogą. Būdamas lagery
je, jis turėjo teisę nors vieną kartą per savaitę su žmona susirašinėti. Lietuvoje 
jis tos teisės neturėjo. Ryšys su šeima visai netrūko.

Jo buto kaimynai girdėdavo, kaip jis, vienas užsidaręs, balsu raudodavo, 
tiesiog staugte staugė iš ilgesio ir skausmo...

O kaip jam sekėsi “vaisingai dirbti kūrybinį darbą”, pamatysime kitą savaitę.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Gerbiamieji MP leidėjai,
Jau seniai yra gvildenamas klausimas, 

kaip išlaikyti nors vieną savaitinį laikraš
tį, aptarnaujantį mūsų lietuviškai tebe
kalbančią bendruomenę.

Mažėjantis prenumeratorių skaičius, 
didėjančios paruošimo ir persiuntimo iš
laidos prieš kurį laiką privertė “Tėviškės 
Aidus” pasidaryti dvisavaitiniu laikraščiu.

Iš Krašto Valdybos pirmininkės straips
nio (“M.P.” Nr. 20) susidaro įspūdis, kad ir 
“Mūsų Pastogė” artėja prie finansinės 
krizės. Vienas būdas tą krizę nustumti į 
ateitį būtų padaryti taip pat, kaip ir “Tė
viškės Aidai”, būtent pasitenkinti dvisa
vaitiniu leidiniu.

Susitarus abiejų laikraščių administra
cijoms, “Tėviškės Aidai” galėtų išeiti 
vieną savaitę, o “Mūsų Pastogė” - kitą sa
vaitę. Ir taip kas savaitę turėtume lietuviš
ką laikraštį.

Dar geriau būtų sujungti abu laikraš
čius į vieną savaitinį, bet tam laikas dar 
galbūt nepribrendęs.

Su pagarba

Miela p. Redaktore,
(...) “Mūsų Pastogę” skaitau nuo A iki 

Z. Ji puiki.
Su geriausiais linkėjimais,

Vida Vaitiekūnienė

Gerbiama Redaktore,
Gal “Mūsų Pastogės” skaitytojams bus 

įdomu sužinoti, kad ABC susuko antrą 
dokumentinį filmą apie Olegą Truchaną. 
Pirmasis buvo “The Spirit of Olegas”.

Šis antras filmas yra apie Olegą Tru
chaną ir jo mokinį Peter Dombrovskis, ku
rio kalendorius ir korteles turbūt daugelis 
yra matę.

Filmas vadinasi “Wildness”. Jo prista
tymas Hobarte įvyks birželio 27 dieną. Po 
to (nuo birželio 28 dienos) jis bus visą sa
vaitę vakarais rodomas Hobarto State 
Theatre. Tikimės, kad po kelių mėnesių do
kumentinis filmas “Wildness” bus parodytas 
ir per TV ABC kanalą.

Su pagarba N.K. ’Algis Liubinas

Lietuvių deportacijos 1941-1953
Lietuvos gyventojai buvo tremiami re

miantis SSRS kompartijos CK ir jos Liau
dies komisarų (ministrų) sovieto nutarimais, 
SSRS NKVD (MVD), SSSR MGB įsaky
mais, potvarkiais, direktyvomis, Ypatingo
jo pasitarimo prie SSRS MGB ministro 
sprendimais, LKP(b) ir LSSR MT nutari
mais. Masinius trėmimus vykdė Maskvos 
specialieji įgaliotiniai.

SSRS NKVD-MGB spec. įgaliotiniai iš 
Maskvos į Vilnių atvykdavo anksčiau ir 
kartu su LSSR NKGB komisarais (MGB 
ministrais) P.Gladkov (1941), AGuzevi- 
čium (1945), D.Jefimov (1945-49), N.Gor- 
linskiu (1949), P.Kapralov (1949-52), LSSR 
NKVD komisaru J.Bartašiūnu (1944-53) 
parengdavo smulkius trėmimo operacijų 
planus, patvirtindavo operatyvinius žemėla
pius ir schemas. Planuose būdavo apskai
čiuota, kiek reikės operatyvinių darbuotojų, 
vidaus bei pasienio kariuomenės ir stribų, 
kiek bus skirta operacijai automobilių, gele
žinkelio vagonų, degalų, nurodytos įsodini
mo stotys, ešelonų formavimo vietos.

Trėmimams buvo ruošiamasi iš anksto, 
kruopščiai ir labai slaptai, kad žmonės ne
pasislėptų. Vietos valdžia apie trėmimą su
žinodavo tiktai išvakarėse. Didžiosios de
portacijos, buvo vadintos “nekaltais” var
dais. Pvz. 1948 gegužės trėmimai buvo 
pavadinti “Vesna” (Pavasaris), 1949 kovo 
- “Priboi” (Bangų mūša), 1951 spalio - 
“Osen” (Ruduo). Šie pavadinimai-kodai 
buvo vardojami NKGB (MGB), NKVD 
įstaigų ir kariuomenės dalinių susirašinė
jime, radijo bei telefono pokalbiuose.

NKVD (MVD) ir NKGB (MGB) suda
rydavo 2 tremtinių gyventojų sąrašus: pa
grindinį ir atsarginį. Pabėgus ar pasislėpus 
kam nors iš pagrindinio sąrašo, būdavo iš
vežama šeima iš atsarginio sąrašo. Kad į 
tremiamų žmonių sąrašus nepakliūtų aukš
tų kompartijos ir sovietų valdžios pareigūnų 
artimi giminaičiai,' 1949 A.Sniečkus, N. 
Gorlinskis išleido specialų potvarkį. Tokias 
šeimas buvo leidžiama tremti tik tada, kai 
sąrašą peržiūrės LKP(b) apskrities pirmasis

sekretorius ir pasirašys vykdomojo komite
to pirmininkas. 1949-52 išvežtinų žmonių 
sąrašus tvirtindavo M.Gedvilas.

Lietuvos gyventojų trėmimus vykdė 
SSRS Lietuvoje dislokuotas SSRS vidaus ir 
konvojinės kariuomenės divizijos ir pulkai, 
pasienio apygardos daliniai, stribų būriai, 
milicija. Be to, trėmimų išvakarėse į Lietu
vą atvykdavo papildomi čekistų kariuome
nės daliniai iš Rusijos, Baltarusijos, Latvi
jos ir Estijos. Ešelonus į tremties vietas ly
dėdavo SSRS konvojinė kariuomenė.

Ūkininkų šeimas suimdavo ir išveždavo 
karinės operatyvinės grupės, sudarytos iš 8- 
10 ginkluotų asmenų: MGB pareigūno, 2 
vidaus kariuomenės kareivių, 2-3 stribų, 2- 
4 vietos sovietinių aktyvistų. Aktyvistai 
dažniausiai surašydavo ir “saugodavo” iš
vežtųjų turtą. Viena operatyvinė grupė pa
prastai turėdavo išvežti 3 šeimas, iš Vilniaus 
ir Kauno miestų - 1 šeimą. 1948 tokių gru
pių buvo sudaryta 4 000,1949 - 2 835 gru
pės, 1951-2 200 grupių.

Susiruošti į tremtį šeima turėdavo per 
1-2 valandas. Vienur trėmimo vykdytojai 
žmonėms leisdavo šį tą pasiimti, kitur - šei
mas su vaikais ir ligoniais išveždavo kaip 
stovi. Į tremtį žmonės buvo vežami preki
niais (gyvuliniais) vagonais net ir žiemą. 
Žmonių prigrūstuose “kalėjimuose ant ra
tų”, kur nebūdavo būtiniausių sanitarijos ir 
higienos sąlygų, kelionė trukdavo apie mė
nesį. Pasitaikydavo, kad žmonės po kelias 
dienas negaudavo maisto. Kūdikiai ir seny
vo amžiaus žmonės mirdavo neištvėrę ilgos 
ir sunkios kelionės per du žemynus.

Daugiausiai Lietuvos gyventojų buvo 
ištremta į Krasnojarsko kraštą, Irkutsko ir 
Tomsko sritis. 1953 duomenimis, ten gyve
no 90% visų 1945-52 ištremtų lietuvių.

Tremties trukmė: 1941 - nuo 60 iki 2O':‘' 
metų, 1945-1946 - trukmė nenurodyta, 
1947-1948 - nuo 4 iki 10. metų, 1948^--4 
trukmė nenurodyta, 1949-1953 - visam 
laikui. 1953 pradžioje visus tremtinius nu
matyta laikyti neribotą laiką.

(“Lietuvos naikinimas ir tautos kova”)

“Tų dienų kraupumas...99
Gyvenome Seinų aps., Klepočių kaime, prie Lenkijos sienos. Kai antrą kartą okupavo 

sovietai, tėvelis Aleksandras Bagonas, g. 1911, ir kiti kaimo vyrai nėjo registruotis į 
okupantų pasienio užkardą (zastavą). Okupantai įspėjo: kas neateis, tų degins sodybas. 
Tėvelis nėjo. Dienomis būdavo namie, slėptuvėje tarp dvigubų lubų, nakčiai išeidavo 
pas gimines, pažįstamus. 1945 liepos naktį beeinantį per kelią pašovė stribai su enka
vedistais, bet ir su sužeista koja jis pabėgo. Kitą naktį okupantai su kolaborantais apsupo 
mūsų naują, ką tik baigtą statyti sodybą ir visus trobesius - gyvenamą namą, du tvar
tus, kluoną, svirną, taip pat daug padarinės medienos, bityną - sudegino. Ilgiausiai 
neįsidegė namas, suręstas iš rinktinių rąstų - amžiams. Mama savo deginamą gyvenimą 
matė būdama už poros kilometrų pas gimines...

Nuo tol visi pradėjome nakvoti vis pas kitus žmones. 1945.08.05 ėjome Žagariu k. 
(netoli Seirijų), kur gyveno mamytės sesuo, keliu per Kryžių k ir sutikome važiuojančius 
rusų kareivius. Jie tėvelį sulaikė, pareikalavo dokumentų. Jis pasakė, kad jie per gaisrą 
sudegė. Tėvelį rusai nusivarė, ir nuo tos akimirkos jo niekad nebematėme... . . : r

1945 08 29 naktį suėmė ir mus - savame kaime pas kaimynus. Išvežė į nežinią.
Nėščią mamą (ėjo devintas mėnuo) Mariją Bagonienę, g. 1916, dieduką Vincą Bagoną, 
g. 1875,6 metų mane, Algimantą Bagoną. Nuvežė į Molotovo (Permės) sritį. Rugsėjo 
12 d. mamytė pagimdė broliuką, pavadinome tėvelio vardu - Aleksandru (Oliesiu). 
Mamytę po gimdymo aplankė ešelono sesė Adelė Žemaitienė (jau mirusi) ir atnešė ką 
turėjusi - virtą bulvę su lupenom...

Vis nenyksta iš atminties tų dienų kraupumas. Mes išlaipinti Urale, geležinkelio sto
tyje. Rugsėjis, o jau snaiguriuoja. Mamytę su kūdikėliu antrą parą po gimdymo atveža 
pas mus - prie geležinkelio stoties - į atvirą lauką po svetimu dangum... Paskui veža, 
veža arkliais dar kelias paras, atveža į Tukačiovo gyvenvietę - lyg būtume neturėję savo 
namų... Čia po 9 mėnesių nuo skurdo ir figų numiršta mano broliukas... Kaip išturėti 
nebėgus į vakarų pusę - Tėvynėn!

Pirmas į Lietuvą pabėgo diedukas. Jį Lie-tuvoje sugavo! Nužudė Šilutės lageryje. 
Kur jo kapas?.. 1947 vasarą mama su manim, A Žemaitienė su dukrele ir dar dvi že
maitės moterys su vaikais, vietinės rusės aplinkiniais keliais nuvesti į geležinkelio stotį 
(mokėjome po 200 červoncų už žmogų), pabėgome į Lietuvą. Mamytę po mėnesio sugavo 
ir etapais per Lukiškių, Oršos, kitus kalėjimus nutrėmė atgalios! Aš likau pas mamytės 
tėvus Juozą ir Viktoriją Šimoniūčius. Tapau Šimoniūčiu... Ta pavarde lankiau mokyklą 
ir gyvenau, kol išdavė “tarybinį” pasą. Mamytės ir po Stalino mirties nepriėmė į “tarybų” 
Lietuvą. Ji nuvažiavo pas seserį į Irkutsko sritį, grįžo tiktai 1958-aisiais. Ačiū Dievui, 
dar gyvena. Šeštokuose. Tik mes be Tėviškės - kaip žuvys be vandens.

Algimantas Bagonas, Vilnius
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IgS&autiį Padangėje
Skautų vyčių būreliui

„Geležinis Vilkas“ 50 metų!
Kas čia? Reikia keletą kartų pamirksė

ti, kad įsitikinčiau. Palapinės pastatytos 
tarp eukalipto šakų šešėlių. Jose jaukiai tu- 

' pi staliukai, lovos laukia išvargusių vyčių 
grįžtant iš sargybos... Kaip gi? Ar mes sto
vykloje? Visur mazgai, vėliavos, gairelės. 
Vyčių lazdos, broliškai sustatytos, viena ki
tą remia. Laužo liepsnelė lengvai plevena, 
mojuoja mums, kviečia arčiau prie vyčių 
būrelio šilumos. Aiškiai čia jau nebe Lietu
vių Klubo salė, o skautų vyčių pastovyklė!

Viena salės siena apsegiota stovyklų 
nuotraukomis. Jos pirmiausiai pritraukia 
„Geležinio Vilko" narius. Jie sveikinasi, at
pažįsta vieni kitus. Stiprūs vyrų balsai juo- 

»kiąsi. Seniai pažįstami vienas kitam pirštais 
rodo suradę senus draugus nuotraukose: 
„Ten Tomas - dar kai turėjo plaukų!" „At
simeni tą stovyklą? Nemiegojom visą sa
vaitę!“ „Tai buvo smagios dienos!”

Iš nuotraukų žiūri „Geležinio Vilko“ 
būrelio vyčiai: seni - kai buvo jauni, jauni 
- kai buvo maži... Kaip greitai 50 metų pra
bėgo, nuo 1953 metų kovo 1 dienos, kai 
Teodoras Rotcas ir Bronius Žalys nutarė 
įsteigti skautų vyčių „Geležinio Vilko“ 
būrelį Sydnėjujc. Turbūt tuomet mintis 
nekilo, kad 2003 metais jie. kartu su da
barties skautais vyčiais švęs būrelio 50-tąjį 
jubiliejų.

Vakaras prasideda būrelio vadovo s.v. 
Edžio Karpavičiaus pasveikinimu visiems 
ątyykusiems. Brolis Edis padėkoja tiems, 

„kurie prisidėjo prie baliaus ruošos ir salės 
..pųęšjmo. Jis plaęiau padėkoja visiems vy

čiams. kurie metų metais dirbo būrelio
B?AACYvresnėms skautėms už 

jų moterišką itaką jaunųjų skautų ugdyme 
bei auklėjime. Neužilgo v.s. Teodoras Rot
cas pakviečiamas tarti žodį. Jis papasakoja 
vyčių būrelio istoriją. Steigėjas pabrėžia 
turtingą „Geležinio Vilko“ būrelio praeitį. 
S.v. Edis Karpavičius papasakoja daly
viams. kad šio jubiliejaus proga būrelis 
pagamino ypatingas diržo sagtis, kurios 
pažy mi "geležinių vilkų” penkiasdešimtme
tį. Visos vy čių sagtys alavinės spalvos, bet 
skautininko Rotco nustebimui, jam. kaip 
būrelio steigėjui, yra įteikiama auksinė 
sagtis. Būrelio bendrasteigėjas Bronius 
Žalys irgi bus apdovanotas auksine sagti
mi. kurią Antanas Laukaitis pažada broliui 
Žaliui nuvežti Lietuvon.

Seka sveikinimai iš Sydnėjaus “Aušros” 
tunto ir Canberros "Baltijos” tunto tunti-

Vyčių vadovas Edis Karpavičius, vyčių būrelio steigėjas Teodoras Rotcas 
su auksine diržo sagtimi, Antanas Laukaitis su dovana.

Nuotraukoje - skautų vyčių būrelio “Geležinis Vilkas” broliai užpučia žvakeles.

ninkų: ps. Any d Zduobos ir s. Mindaugo 
Mauragio. Sveikindamas ps. Zduoba giria 
būrelį už ilgametinę veiklą ir linki broliams 
toliau stipriai bei sąžiningai veikti. S. 
Mauragis primena “Geležinio Vilko” vy
čiams brolišką ryšį su Canberros "Šventa

ragio” vyčių 
būreliu ir svei
kina pasiekus 
tokį ypatingą 
jubiliejų.

Staiga ps. 
Kristina Rup
šienė, “Auš
ros” tunto ad
jutante, duoda 
komandą: “Ge
ležinio Vilko” 
skautų vyčių 
būrelio 50 me
tų sukakties 
proga įsaky
mas Nr. 1! Bro
liai vyčiai, Su
stot! Pirmyn! 

Žengtemarš prie saldumynų stalo!” Broliai 
vyčiai, truputį nustebę, bet klusnūs, nu
žygiuoja kaip įsakyti. “Šatrijos Raganos” 
vyr. skaučių būrelis perduoda sveikinimą 
broliams, pagiria būrelį, jo ilgametę veiklą 
ir linki sėkmingai gyvuoti “dar 50 metų!”. 
Giedodamos “Ilgiausių metų” jos inešė 
tortą, žibantį 50-čia žvakelių. Broliams 
buvo duotas antras šio vakaro įsakymas: 
“Žvakeles užpust!” Visų pastangomis, 
žvakelės gesta, o paskutinę užpučia brolis 
Edis. Maloniai nustebinti vyčiai ilgai kar
tu būryje stovi per pečius susikabinę ir, 
linksmai šypsodami, leidžiasi fotogra
fuojami.

Toks šiltas šeimyniškas jausmas tęsia
si visą vakarą: ir per vakarienę, ir per šo
kius, ir per loteriją, ir per daugybę “į svei
katą!” linkėjimų. “Geležinio Vilko” būrelio 
nariai pasirodė kaip vienas kitam artimi 
broliai, o mums - baliaus svečiams - jie 
mūsų vyrai, broliai, sūnūs, ir draugai. Lin
kime jiems niekad neprarasti šios nuo
stabios būrelio dvasios.

Sesė Dovilė

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13

Iš pradžių nesisekė, mergytė nenorėjo 
maisto nuryti. Tik po kelių šaukštelių 
pradėjo valgyti. Šalia sėdintis Linukas 
šaukštą sekė ašarų pilnomis akimis. Reikėjo 
maitinti abu iš karto: vieną šaukštelį ma
žytei, kitą - berniukui. Ir kas kartą, kai 
šaukštelis artėjo prie Dainelės lūpyčių, 
didelė tyli ašara nuriedėdavo Linuko 
skruostu.

| Po valandėlės juos ty liai stebėjusi 
Karvelicnė nusišluostė akis ir švelniai 
patarė:

- Gal daugiau nebeduok vaikučiams, 
•j ypač mažytei, kad iš karto nebūtų per 

daug. Pabaik pati. Vėliau paruošim ko nors 
' kito. Visi dar turime šio to iš namų atsivežę. 

Mums leidžia naudotis plytele, kai reikia. 
Dabar pašildysiu vandens, galėsi išsi- 

į trinkti galvą.
Kai Aldona pasakė, kad visas jos ba- 

x gažas paliktas stotyje. Jurgis pasisiūlė pa- 
v dėti jį pargabenti. Ketino kitą dieną prašyli 

vadovo leidimo vakare nuvy kti į stotį sto
vyklos sunkvežimiu ir viską parvežti. Tą 
patį pavakarį iš baltgudzių ir ukrainiečių 
skyriaus jis parnešė paliktą raizginį ir 
Linuko batus.

Aldona pasijuto esanti tarp saviškių. 
Geraširdė motiniška ponia Kanclicnė pri
ėmė ją ir vaikus į savo šeimą. Jurgis pasi- 

('rūpino, kad jų vardai būtų įrašyti į 
“Bauhutte” organizacijos atvežtų lietuvių 

'■ sąrašą. Grupės vadovas vokietis dūsavo ir 
’‘skundėsi:

: -Tikrai nežinau, kur Jus dėti Iš viso... 
Jūs nei inžinierė, nei darbininkė. Ir dar su 

n vaikais. Tačiau, kad jau čia esat, reikės ką
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nors surasti, kai po kelių dienų vyksime iš 
čia.

Šioje stovyklos dalyje laikytasi kito
kios tvarkos negu toje, į kurią Aldona pa
teko pirmą dieną. Čia pieną gąvo visi. Ir 
kava buvo saldinta, ir duona normali. "Vi
dudienio tirštos sriubos, vadinamosios 
"Eintopfgericht ”, užtekdavo ne tik alkiui 
numalšinti, bet ir likdavo šiek tiek pava
kariams. Be to. niekam nereikėjo tikrintis 
sveikatą. Žmonės tiesiog laukė tolesnio 
skirstymo.

Kelias dienas Aldona beveik neišėjo iš 
barako. Per tą laiką užgijo Linuko pūslės. 
Šiek tiek sustiprėjo ir Dainelė. Be to. at
sigavo ir pati Aldona. Patyrusi tiek žmonių 
abejingumo, dabar ji buvo tarsi pakerėta 
ponios Karvelicnės gerumo ir tiesiog ne
galėjo nuo jos atsitraukti. Ji išpasakojo 
poniai visus savo kelionės skaudžius nu
tikimus: kaip atsisveikino su tėvais ir bro
liais. kaip netikėtai buvo suimtas Wtautas. 
kokį paty rė nusivylimą Vienoje. Kalbėjo 
nesustodama Geroji ponia klausė, atjautė, 
lingavo galvą, kantriai ramino. Ir pati 
neseniai buvo patyrusi skaudžią netekt), 
jos vyras, karo gydytojas ir pulkininkas, 
artimas Dagių šeimos bičiulis, liūdnomis 
1941 metų birželio dienomis buvo suimtas 
ir išvežtas. Karvelienė tuo metu vasarojo 
kaime su sūnumis ir taip išliko. Kur išvežė 
vyrą, sužinoti nepavy ko. O dabar viskas su
simaišė. Jei vyras gyvas, kaip jam pranešti, 
kur jie. Šeima vis tolsta nuo Lietuvos ir 
neaišku, kur apsistos.

Vidury savaitės atėjo pranešimas, kad 
viena lietin ių grupė bus išsiųsta i Graz’ą- o 
kita turės dar kelias dienas palaukti. Iš 
sąrašo paaiškėjo, kad Karvelių šeima pa

skirta į pirmąją, o Aldona - į antrąją grupę. 
Pirmoji turėjo išvykti rytojaus dieną.

- Tikėkimės, kad ir jūs atvažiuosit į 
Graz’ą. - guodė ponia Karvelienė, - tada 
vėl būsime kartu.

Bet Jurgis sužinojo, kad antroji grupė 
keliaus į Linz’ą.

- O aš tikėjausi likti su savo nauja šei
ma, - nuliūdo Aldona. - Jūs man buvot to
kie geri.

- Esame seni draugai, ar ne? Atsimeni 
dvynukai... Jurgis nutilo. Ketino dar kažką 
sakyti, bet nežinojo kaip. - Aldona, neno
rėčiau. kadpasijustum nejaukiai... Minėjai, 
kad pasilikai be pinigų. Išėjusi iš stovyk
los. be jų neapsieisi, bent iš pradžių. Tai 
va... Tavęs neatsiklausęs surinkau iš saviš
kių 400 markių. Bent turėsi kuo už auto
busą ar taksi sumokėti, kai prireiks.

- Kaip galėčiau tai priimti. Jurgi? Keturi 
šimtai markių - dideli pinigai.

- Na, jei sutiksi ką nors dar blogesnėj 
padėty, galėsi pasidalyti.

- Jausiuosi kaip išmaldą priėmusi. Bet 
juk taip ir yra. Esu dėkinga...

- Nekalbėk nesąmonių. Manyk, kad tai 
- paskola...

Rytojaus dieną Karveliai išvažiavo. Pa
silikusi Aldona laiką leido su vaikais, sto
vėjo eilėje sriubos ir pieno, išsiskalbė bal
tinius ir vaikų drabužėlius. Jautėsi drąsiau, 
nes dabar turėjo ne tik pinigų, bet ir doku
mentą vietoj prarasto paso. Tai buvo sto
vykloje išduotas asmens pažymėjimas su 
nuotrauka ir numeriu ant krūtinės. Išliejusi 
širdį gerutei poniai Karvelienei, nesijau
tė tokia apleista ir vieniša, todėl ne iš karto 
pastebėjo, kad labai skyrėsi nuo čia esan
čių kitų tautiečių. Dauguma jų buvo jau
nos poros, kai kurios pasitraukusios iš 
Lietuvos kartu su vyro ar žmonos tėvais, 
bet visos - be vaikų. Linukas ir Dainelė 
buvo vieninteliai mažamečiai visame ba

rake. Atrodė, kad visi išvyko iš namų 
tvarkingai, be nelemto skubėjimo, žino
dami, kur važiuoja, vieni kitiems padėdami 
ir rūpindamiesi. Vyrai. kaip įprasta, globojo 
žmonas. Iš jų elgesio jautėsi, kad visi yra 
miesto žmonės, išprusę, lengvai mokantys 
bendrauti. Aldona turėjo savaime prie jų 
tikti, bet dabartinė jos padėtis tarsi nema
toma siena skyrė ją nuo kitų. O gal suteikta 
pašalpa ir vienus, ir kitus varžė.

Karveliams išvažiavus, pirmą naktį 
Dainelė ilgai nemiegojo ir verkė. Tamsoje 
atsikėlusi Aldona paėmė ją ant rankų ir 
stengėsi nuraminti.

- Kas yra tam vaikui? Negalite nutildy
ti? Neįmanoma miegoti, - nekantravo už 
sienos.

- Gal išneštumėte į koridorių? Poilsio 
visiems reikia.

Aldona paklusniai išėjo į koridorių.
Dienai išaušus, atsirado ir daugiau prie

žasčių kaimynų nepasitenkinimui.
- Negerai skalbti vaiko vystyklus, kur 

kitos skalbiame savo drabužius.
- Susimildama, tik jau nesverkit vystyk

lų per langą! Juk čia jie visiems panosėj!
Kita Aldonos amžiaus gražutė elegan

tiška poniutė baisėjosi:
- Juk tas vaikas serga! Visa išberta! Iš 

tikrųjų negerai laikyti su visomis. Galim 
gauti kokius tymus ar ką...

- Tik pažiūrėkit, - stebėjosi kita, - ber
niukas išpylė sriubą ant suolo. Kodėl moti
na ncnuvalo, kol kas neatsisėdo?

- Ach ne. Plytelės dabar man reikia. 
Turiu pasišildyti vandens galvai išsiplauti.

- Vaikas ir vėl klykia! Taip ir neturėsim 
ramybės!

Atėjo diena, kai turėjo išvykti į Linz’ą. 
Visa grupė susirinko į aikštę, kad išklausytų 
nurodymų. Vadovas priėjo prie Aldonos ir 
vėl ėmė dejuoti.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Lietuvos Dailininkų sąjunga praneša
UMtrl Lietuvos Dailinin- 

vįk ’ kų sąjunga pradeda
vykdyti virtualų pro
jektą, kuriuo stengiasi 

supažindinti pasaulio visuomenę su Lie
tuvos menininkais ir jų darbais. Šis virtu
alus projektas aprėpia visas meno rūšis. 
Daugelyje vaizduojamojo meno sričių Lie
tuvos menininkai yra pasiekę didelių aukš
tumų, yra pripažinti ir plačiai žinomi 
visame pasaulyje. Menininkų darbai puošia 
daugelio garsių pasaulio galerijų ir pavie
nių meno kolekcionierių rinkinius. Lietu
vos monumentalistų darbais puikuojasi 
užsienio visuomeniniai pastatai ir indivi
dualūs užsakovai.

Prašome Jūsų prisidėti prie Lietuvos 
meno propagavimo Jūsų šalies gyventojų 
ir išeivijos tarpe. Manau, kad daugelis lie
tuvių ir jų ainių, gyvenančių ne Tėvynėje, 

Per a.a. Stasio Montvido laidotuves vietoj gėlių “Vaiko 
Tėviškės Namams” Marijampolėje aukojo:

$ 50 - D. Janscy.
Po $30 - B. V. Vaitkai, S. Grybienė. 25 dol. - A. V. Liūgos.
Po $20 - AL. Kramiliai, A Montvidienė, J. Skuodienė, Z.P. Andriukaičiai, A.V. 

Kabailai, R.M. Linai. V. Patašius, J. Zinkus, G. Grybaitė, Sodybiečiąi, J. Staugirdas, J. 
Daubaras, Neįskaitoma, J.J. Dambrauskai, K.D. Ankai, R.R. Zakarevičiai, V. Doniela.

Po $ 10 — A. Pauliukonienė, V. Stanevičienė, A.O. Kapočiai, A.M. Reisgiai, B. Ropienė, 
A. Storpirštienė, G. Kazokicnė. L. Kramilienė, D. Skorulienė, LA. Dudaičiai, neįskaitoma, 
V Račiūnas, I. Požėlaitė-Davis AM, A Virgeninkienė ir $5 - A. Kolbakienė.

Iš viso “Vaiko Tėviškės Namams” pasiųsta $620.
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams už šią prasmingą auką.

A. Kramilius, rinkėjas šeimos vardu

Mirus ramovėnui Juozui Makūnui, vietoj gė!ių“Mūsų 
Pastogei” aukojo:

Po $50 - AL. Kramiliai.
Po $20 - A. Reisgys, S. Grybienė, V. Šliogeris, J.J. Dambrauskai, K.Grigas, J.A 

Keršaičiai, V. Patašius.
Po $10 - G. Grybaitė, V. Švitinąs, B. Ropienė, V. Račiūnas, V. Stelemėkas, B. V Vaitkai, 

A. Storpirštienė, S. Norvilaitis, AJ. Šidlauskai, N.A Bartkai, M. Kavaliauskienė, V. 
Stanevičienė, Z.P. Andriukaičiai.

Po $5 - O. Lėveris, LR. Kalėdos ir 2 dol. E. Ayles.
Iš viso surinkta $ 332.
Nuoširdus ačiū visiems supratusiems “Mūsų Pastogės” nelengvą padėtį šio skaudaus 

atsisveikinimo proga.
Antanas ir Lėta Kramiliai, testamento vykdytojai

turi sentimentų Lietuvai ir neabejingi jos 
menui. Dauguma lietuvių šeimų norėtų tu
rėti vieną kitą meno kūrinį, dalelę Lietuvos 
dvasios, kuri primintų joms istorinę Tėvynę 
bei skiepytųjų palikuonims meilę jai. Mū
sų menininkų darbai pasižymi originalumu 
ir jų kainos, lyginant su užsienio menininkų 
darbų kainomis, žymiai prieinamesnės.

Maloniai prašome Jūsų savo vykdo
muose renginiuose ir prieinamoje spaudoje 
paskleisti savo bendruomenės tarpe žinią 
apie mūsų projektą, Lietuvos menininkus 
ir jų kūrinius bei darbus. Jūs tuo labai pri
sidėsite prie Lietuvos vaizduojamojo meno 
pristatymo pasauliui ir jo tolesnio vysty
mosi. Projekto svetainė internete:

http://www.Iithuanianart.org/
Pagarbiai

Vaclovas Krūtinis
Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininkas

A Juozas Makūnas
Šių metų gegužės 25 dieną St. Sergius 

slaugos namuose, Cabramattoje, užgeso 
ramovėnų vėliavnešys Juozas Makūnas. 
Prieš savaitę Liverpool ligoninėje jam bu
vo atlikta sunki vėžio operacija.

Juozas buvo kilęs iš Kaišiadorių apy
linkės. Iš Kaišiadorių vyskupo sekretoriaus 
Gedimino Tamošiūno gavęs Juozo dukters 
Marytės Grigaliūnienės Lietuvoje telefoną, 
jai ir paskambinau. Marytė šiek tiek pa
pasakojo apie savo tėvą.

Juozo šeimoje netrūko nelaimių ir vargo. 
Jo tėvai - Jonas ir Marijona - buvo ūkinin
kai. Tėvui įspyrė arklys ir bevežant į li
goninę jis mirė, palikdamas Juozuką maža
mečiu našlaičiu.

Lietuvoje Juozas tarnavo paskutinėje 
mūsų kariuomenės laidoje. Užsitarnavo 
puskarininkio laipsnį ir pasiliko kariuome
nėje liktiniu. Juozą, kaip ir visą Lietuvos 
kariuomenę, 1940 metais perėmė Raudono
ji armija. Atėjus vokiečiams, Juozas buvo 
nuginkluotas kaip raudonarmietis. Grėsė 
belaisvių lageriai arba reikėjo vykti į rytų 
frontą.

Juozui pavyko įstoti į policiją ir išveng
ti lagerių bei fronto rytuose.

1944 m. grįžtant rusams, Juozas turėjo 
pasitraukti į Vakarus. Lietuvoje paliko 
žmoną Antaniną ir dviejų metukų dukrytę 
Marytę (dabar Grigaliūnienė). Dukra tėvo 
neprisimena, nekaltina jo už pasitraukimą. 
Kaip karo nusikaltėlius, raudonieji be pa
sigailėjimo šaudė visus policininkus. “Tėve
lis, būdamas užsienyje, mus šelpė. Jeigu 
būtų pasilikęs Lietuvoje, tai vargu ar ži
notume, kur jis užkastas“, - sakė Juozo 
dukra Marytė Grigaliūnienė.

Velionio laidotuvės įvyko gegužės 29 d. 
Šv. Mišioms į Lidcombe bažnyčią susirinko 
apie 70 sydnėjiškių. St. Joachim’s parapijos 
klebonas kun. John Alt atlaikė gedulingas 
mišias ir jautriu žodžiu prisiminė lietuvius, 
praėjusius Golgotos kelią, kol pagaliau pa
siekė Australiją. “Nebuvo ir čia lengva ”, - 
sakė kun. Alt.

Po pamaldų ilga vilkstinė mašinų paly
dėjo a.a. Juozo Makūno palaikus į

Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją. Po 
apeigų ir maldų, kurias prie duobės atliko 
kun. John Alt, buvo sugiedota “Marija, Ma
rija” ir Tautos Himnas. Dėl šalto oro kitos 
kalbos buvo paliktos Lietuvių Klube prie 
užkandžių, kurias paruošė Klubo restorano 
šeimininkė Darija Meginienė ir jos padėjėja 
Alvyda Pačėsienė.

Juozas savo asmenišką gyvenimą buvo 
rūpestingai sutvarkęs, nepalikdamas rū
pesčių jo testamento vykdytojams. Buvo net 
iš anksto pasistatęs paminklą. Liks tik 
įrašyti mirimo datą.

Antanas Kramilius testamento vykdy
tojų vardu padėkojo sydnėjiškiams, taip 
gausiai susirinkusiems į Juozo laidotuves. 
Vieton gėlių prašė aukoti “Mūsų Pastogei”.

Daug kas iš jūsų pažinojote Juozą: vie
ni arčiau, kiti toliau. Aš su Juozu susipa
žinau atėjęs į Ramovėnų atsargos karių 
organizaciją. Juozas ir mirė kaip Valdybos 
narys - vėliavnešys

Toli nuo gimtinės žalių laukų ir žydin
čių rugių ilsėkis ramybėje eukaliptų pavė
syje po Pietų Kryžiumi svetingoje Austra
lijoje. Lai gerasis Dievas priima Tavo sielą 
po nelengvo gyvenimo šios žemės sūku
riuose.

Antanas Kramilius

Pranešimai ir aukos
Noriu informuoti gerbiamus “Tremtinio” prenumeratorius, kad dėl sveikatos negaliu 

toliau administruoti ir operuoti LPKS sąskaitą Nr. 9441 “Talkoje”.
Visus dokumentus ir prenumeratorių sąrašą grąžinau LPKS atstovui p. V.L. Mačiui, 

kuris tuo reikalu padarys pranešimą.
Dėl tos pačios priežasties perduodu p. Halinai Statkuvienei OAM tvarkymą aukų kuni

go Hermano Šulco Jaunimo Sodybai, kurios yra “Talkos” sąskaitoje Nr. 361-01-02.
Labai dėkoju visiems už tokias gausias aukas, kurios padės desperatiškoje padėtyje 

atsiradusiems jaunuoliams. V. Vaitiekūnienė

Vietoje gėlių šiam tikslui per a.a. Petrės Augustinavičienės 
laidotuves aukojo:

A Cugura $60, Ana Cugura $50, Peter Cugura $50, Glen, Karolina ir Natalie Cugura 
$50, Melanie, Augustine ir Andrew Cruikshank $20, J. Petraitienė $20, D. Sparvelienė 
$20, J. Simutienė $20, B. Kymantienė $10, anon. $10, Z. Augaitis $20, N. Šukienė $10, 
F. Šukys $10, Minoldo $10, M. Tomasovic $10, L. M. Siket $25, H. ir H. Dunkel $25, B. 
ir M. Nannes $50, Nadia Pokiszczuk $20, Linas Hoskgunn $20, Alex ir Claire Coira $20, 
Ethel Cook $15, Aldo Koskam $20. Iš viso $565.

Sąskaitoje šiuo metu yra $4910, kurie artimiausiu metu bus perduoti kun. Hermanui 
Šulcui. V. Vaitiekūnienė

Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai $100 aukojo p. F. Gužas. Nuoširdžiai 
dėkojame. Melbourne LKM Draugijos Valdyba

Papildymas
“Mūsų Pastogėje” Nr. 22, 7 psl. tilpusiame nekrologe “Kur tu siūbuosi, kur tu 

linguosi, žalioji eglele?” nebuvo paminėta, kad Velionė Ava Saudargienė- 
Simniškaitė gimė 1915 gruodžio 24 dieną Suvalkų Kalvarijoje, Marijampolės 
apskrityje. Mirė 2003 m. gegužės 11 dieną Sydnėjuje. Jos pelenai jau yra Lietuvoje 
ir bus palaidoti šalia motinos.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio dienas 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sody
boje” šiuo metu yra laisvų vietų! Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:

Mrs. A Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina 
Ave, Engadine 2233, tek: (02) 9520 3908.

Aukos “Musų Pastogei”
M. Radzevičienė NSW $ 35.00
Mrs. E. Karblane VIC $ 15.00
L Dambrauskienė NSW $ 35.00
A Norvilaitis NSW $ 10.00
A. Jarienė NSW $ 5.00
P. Zubrickas NSW $ 5.00
Mrs. L. Drover NSW $ 20.00
R. Lekienė NSW $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės “ administracija

M. Žiogienė VIC $ 35.00
D. Lynikienė VIC $ 5.00
V. Lazauskas VIC $ 15.00
J. Abromas NSW $ 15.00
V. Bakaitis NSW $ 35.00

Mūsų Pastogė Nr. 23, 2003.06.13, psl.7
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Birželio trėmimų minėjimas Sydney
Sydnėjaus Baltų Komiteto ruošiamas birželio trėmimų minėjimas-koncertas įvyks 

sekmadienį, birželio 15 dieną, 2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Pamell Street, 
Strathfield.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
Programoje - estų ir latvių chorai bei visų mėgiamas lietuvių choras “Daina”.
Paskaitas ir pranešimus skaitys jaunesniosios kartos atstovai.
Po minėjimo seks vaišės Latvių Namų kavinėje.

Sydnėjaus Baltų Komitetas

Gerbiami Australijos lietuviai — 
delegatai į PLB XI Seimą!

Australijos lietuvių delegacija pasitarimui dėl PLB XI Seimo renkasi trečiadie
nį, liepos 2 dieną, 18 vaL (6 vai. p.p.) Krašto apsaugos ministerijoje (Vilniuje), 
Totorių g. 25/3, “Juodojoje salėje” (įėjus pro pagrindines duris sukti į dešinę). 
Užsakymas suderintas su Krašto apsaugos ministru Linu Linkevičiumi. Leidimų 
išsirašyti nereikia.

v Numatomas posėdžio laikas - nuo 18 vai. iki 21 vai. (ilgiausiam variantui). 
... Visų delegatų dalyvavimas būtinas.

Nepamirškime, kad liepos 2 dieną. 14 vai. (2 vai. p.p.) Vilniaus Rotušėje vyks 
Australijos lietuvių popietė, į kurią taip pat maloniai kviečiami visi PLB XI Seimo 
delegatai ir jų draugai. Iš šventės Rotušėje galėsime kartu nužingsniuoti iki Krašto 
apsaugos ministerijos. Iš anksto visiems dėkoju už šios informacijos skleidimą ir 
rūpinimąsi vienas kitu.

Lolita Kalėda.
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

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 kVIBCia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
penktadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

TURGUS įvyks sekmadienį, birželio 29 dieną, 2.30 vai.

Visus maloniai kviečiame į Australijos 
lietuvių šventę Vilniuje!

Liepos 2 d. 14 vai. Vilniaus Rotušėje organizuojame Australijos lietuvių dieną - 
susitikimą su visų kraštų lietuviais.

Šventės pagrindinis akcentas - Australijos lietuvės, menų mokslų daktarės Genovaitės 
Kazokienės akademinio veikalo “Lithuanian Artists in Australia 1950-1990“ pristatymas 
ir jos sudaryta Australijos lietuvių dailininkų darbų dovana Lietuvai. Pagrindinis Vilniaus 
iškilmių rengėjas - dr. Genovaitės Kazokienės knygos leidėjas - Europe Australia Institute 
Melbourne ir jo vadovas prof. Ron Adams. Pastarasis, istorikas-antropologas, dirbantis 
Viktorijos UriiVersitete Australijoje, pernai viešėjo Lietuvoje, kur pasirašė bendradarbiavimo 
keičiantis studentais sutartį su Kauno Technologijos institutu. Kaip pats profesorius kal
ba: "anksčiau nežinojau ir kur ta Lietuva yra, o dabar be jos gyventi negaliu... ”

Šventėje dalyvaus ir pirmasis pagal pasirašytą sutartį nuo š.m. Kauno Technologijos 
institute studijuojantis Australijos lietuvis - Justinas Rutkauskas. Visos už dr. Genovaitės 
Kazokienės knygą surinktos lėšos eis į stipendijų fondą, skirtą studentams iš Lietuvos, at
vykusioms studijuoti į Viktorijos Universitetą Australijoje. Taip pat norime paminėti, kad 
visą knygos išleidimą finansavo Australijos Lietuvių Fondas, Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjunga ir Viktorijos Universitetas.

Liepos 2 dieną Australijos lietuvių renginyje šoks Dalios Antanaitienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė "Gintaras” iš Melbourne, dainuos jungtinis Australijos lietuvių cho
ras. kuriam diriguos Birutė Prašmutaitė bei dalyvaus Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos nariai. Australijos vyriausybės vardu kalbės iš Stockholm© specialiai ta 
proga atvykęs Australijos ambasadorius Lietuvai - Mr. Richard Rowe. { šventę pakviesti 
aukšti pareigūnai, ambasadoriai ir parlamentarai bei svečiai iš Australijos. Lietuvos ir 
kitų pasaulio šalių.

Iki pasimatymo liepos 2 dieną, 2 vai. p.p. Vilniaus Rotušėje.
Liepos 3 d. 5 vai. p.p. dr. Genovaitė Kazokienės knygos pristatymas vyks ir Kaune, 

Maironio literatūros muziejuje (prie Rotušės). Kviečiame dalyvauti.
Norėtume paminėti, kad reklamos bei vaisių (ir australiško vyno) išlaidas asmeniškai 

padengs Australijos ambasadorius Švedijoje Richard Rowe ir prof. Ron Adams.
Su geriausiais linkėjimais

Lolita Kalėda
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Penktadienį, liepos 18 d., šokiai “X-mas in 3uly”
Smulkesnė informacija - kituose MP numeriuose.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba maloniai 
kviečia visus į iškilmingą šventę, kurioje vyks įvairi 

bei linksma programa ir

Karališki Pietūs
Šventė vyks sekmadienį, liepos 6dieną, 1.00-4.00 vai 
p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, apatinėje 
salėje.

Per pietus bus linksma programa, po kurios žodį tars dr. Algis Taškūnas. 
Trijų patiekalų “Karališki Pietūs” su gėrimais - tik $25 asmeniui.

Norintys užsisakyti vietą, skambinkite Ramučiui tel.: (02 ) 9875 2641 iki 
pirmadienio, liepos Įdienos.

Sydnėjaus Konservatyvių Kalbėtojų Klubas
The Sydney Conservative Speakers’ Club 

dabar renkasi Lietuvių Klube kiekvieno mėnesio paskutinio trečiadienio vakarą. 
Kviestiniai prelegentai įdomiai pristatys pasaulinius klausimus.

Susirinkimai prasideda 7.30 vai. vak. ir baigiasi 9.30 val.vak.
Įėjimo kaina - $4, taip pat galima pasižiūrėti įdomių knygų tarptautiniais klau

simais. Susisiekite su Klubu (P.O. Box L 29, Mount Lewis 2200) ir mes įtrauksime 
Jūsų pavardę į kontaktų sąrašą. Klubo sekretorius

Vaikų piešinių paroda
Paroda numatyta š.m. birželio 29 d. ir liepos 6 d. Premijos bus įteiktos per Karaliaus 

Mindaugo šventę liepos 6 d. Melboumo Lietuvių Namuose.
Parodos - konkurso sąlygos:
1) Parodoje dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 m. ir 11 - 16 m.
2) Piešinių tema: karalius Mindaugas ir jo gyvenimas.
3) Piešinių dydis ne mažesnis kaip 21cm. x 29cm. (A4)
4) piešinius prašome priklijuoti and didesnio ir storesnio popieriaus ar kartono.
5 <inio pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje.
t» > dmami ne daugiau kaip trys to paties autoriaus paveikslai.
7) v .si darbai turi būti pristatyti Lilijai Kozlovskienei iki šeštadienio, birželio 28-tos 
dienos. (Skambinkite Lilijai tel.: 9848-8792 susitarti dėl pristatymo).
Laukiame Melboumo ir Geelongo vaikų darbų. Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją 

labiausiai patikusiam kūriniui, prašome pranešti Lilijai Kozlovskienei.
Išsikirpkite šią informaciją ir laikykite aiškiai matomoje vietoje.
Vaikai, sėkmės!
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