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Šiurpųjį birželį prisimenant:
1941-ųjų birželio trėmimai - vienas iš tragiškiausių Lietuvos istorijos įvykių. Išties, 

jie buvo tik pradžia sovietinio teroro, kuris tęsėsi pokario laikotarpiu. Sibiran - kančioms 
ir daugeliu atveju mirčiai - ištisomis bangomis buvo vežami dideli ir maži, seni ir jauni, 
savo kraštą mylintys ir ginantys žmonės.

Juoduosius to laikotarpio įvykius mini viso pasaulio lietuviai. Juos prisimena ir mūsų 
tautiečiai Australijoje. Apie įvairius renginius čia - kituose “M.P.” numeriuose.
Nuotraukoje - memorialinis traukinys Naujojoje Vilnioje, kur 1941 metais ir vėliau 
buvo formuojami tremtinių ešelonai skausmingai kelionei į Rytus.

Kateita“ Lietuvos įvykių apžvalga

Kas taps Prezidentu?

Tirolio jėgeriai ir 
šauliai Vilniuje

(ELTA). Po kelių 
dienų kelionės per 
Lietuvą tradicinių 
Austrijos armijos bū
rių “Tirolio kaizerio 
jėgerių” ir Pietų Tiro- 
lio“Šaulių” atstovai ge
gužės 29 Vilniuje su
rengė spalvingą eiseną

Po šv. Mišią kurias Vilniaus arkikatedros 
Kazimiero koplyčioje aukojo Karo akademijos 
kapelionas kapitonas VVtautas Langas, spal
vingomis istorinėmis uniformomis apsirengę 
kaizerio jėgeriai ir šauliai, nešini būrių vė
liavomis, pražygiavo Pilies ir Didžiąja gatvė
mis iki miesto Rotušės. Čia Tirolio kariškius 
sutiko Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. 
Svečiai įteikė miesto merui dovaną - 
Innsbntck’o miesto merės p. Hilde Zach 
pasirašytą knygą apie Tirolio sostinę 
Innsbruck’ą. Po to svečiai iš Austrijos pasirašė 
auksinėje Vilniaus miesto svečių knygoje.

Gegužės 30 d. ryte kapelionas V. Langas 
Vingio parko karių kapinėse pašventino pa
minklą čia palaidotiems Pirmojo pasaulinio 
karo metu žuvusiems Austrijos - Vengrijos 
monarchijos kariams. Tirolio kaizerio jėgeriai 
irPietųTiroliošauliai skyrė dalį šio paminklo 
pastatymui reikalingų lėšų.

Per šią tiroliečių viešnagę Austrijos amba
sadoriaus dr. Michael Schwarzinger reziden
cijoje taip pat buvo įteikti Austrijos juodojo 
kryžiaus organizacijos, besirūpinančios karių 
kapų priežiūrą apdovanojimai Lietuvos kul
tūros viceministrui Gintarui Sodeikai, ka
riuomenės vadui generolui majorui Jonui 
Kronkaičiui, brigados gen. Roland Vogei 
(Austrijos karo attache Lietuvai).

Seimas vėl skubiai taiso Prezidento
rinkimų įstatymą

(ELTA) Seimas vėl ėmėsi rinkimų įstaty
mo pataisų. Šį kartą taisomos vos prieš mė
nesį priimtos Prezidento rinkimų įstatymo 
nuostatos, numatančios, jog “Prezidentu 
negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas 
apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų 
pareigų ar panaikino jo Seimo nario man
datą, jeigu nuo jo pašalinimo iš užimamų 
pareigų ar jo Seimo nario mandato panaiki
nimo praėjo mažiau kaip 5 metai”.

Konstitucinis Teismas gegužės 25 d. 
paskelbė nutarimą kuriuo išaiškino, jog už 
šiurkščius Konstitucijos pažeidimus ar už 
priesaikos sulaužymą apkaltos būdu buvęs iš 
pareigų pašalintas asmuo apskritai neter
minuotą laiką negali būti renkamas į aukš
čiausias valstybės pareigybes.

Todėl birželio 1 d. Seimui pateiktu projek
tu siūloma Prezidento rinkimų įstatyme įtvir
tinti jokių laiko terminų nenumatančių nuo
statą jog “Prezidentu negali būti renkamas 
šiurkščiai pažeidęs Konstituciją ar sulaužęs 
priesaikų asmuo, kurį Seimas apkaltos pro
ceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar 
panaikino jo Seimo nario mandatą”.

Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas 
teigė siūlysiąs šią pataisą svarstyti ypatingos 
skubos tvarka.

A.Kubilius: socialdemokratai 
išsigando konservatorių

(ELTA). ‘Mažeikių naftos” privatizavimo 
aplinkybes tyrusios laikinosios Seimo ko
misijos išvadas konservatorių vadovas An
drius Kubilius vadina “paminklu nesąžinin
gam politizavimui, naudojimusi Seime tu
rima dauguma, kai siekiama nuneigti aki
vaizdžius faktus”.

Nukelta į 2 psL

DELFl užsakymą nuomonės tyrimų ben
drovė “Sprinter tyrimai” gegužės 27-30 die
nomis pravedė Lietuvos gyventojų apklausą 
kurios metu buvo klausta: “už kurį kandidatą 
ketinate balsuoti šalies Prezidento rinki
muose?” Klausiamieji sakėsi balsuosią už:

Valdą Adamkų - 26.5%
Viliją Blinkevičiūtę - 14.4%
Petrą Auštrevičių - 12.4%
Kazimierą Prunskienę - 8.5%
Česlovą Juršėną- 7.2%
Neapsisprendė - 15.0%
Nebalsuos- 10.5%

Europos Parlamento rinkimai - čia pat
(ELTA). Per artėjančius Europos Parla

mento rinkimus daugiausia balsų gali tikėtis 
Viktoro Uspaskich vadovaujama Darbo par
tija bei Ministro Pirmininko Algirdo Bra
zausko vadovaujami socialdemokratai. Už 
šias dvi partijas, “Spinter tyrimų” atliktos 
apklausos duomenimis, balsuotų atitinkamai 
18.5% ir 14.2% respondentų.

Trečioje vietoje - nušalintajam Preziden
tui Rolandui Paksui išlikusi ištikima Libera
lų demokratų partija, už kurią balsuotų 8.8 % 
apklaustųjų.

Už Seimo narės Kaziemiros Pnmskienės 
vadovaujamą Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungą balsuoti ketina 6.9 % 
apklausos dalyvių. Beveik tiek pat apklaus
tųjų - 6.8% per EP rinkimus žada balsuoti 
Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujamos 
Liberalų ir centro sąjungos naudai.

Už Tėvynės sąjungą kurios pirmininkas 
yra Seimo narys Andrius Kubilius, pasiryžę 
balsuoti 5.9% respondentų. Dar 4.5% ap
klaustųjų teigė balsuosią už Naująją sąjun
gą, kuriai laikinai vadovauja socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė.

Dauguma tyrimo dalyvių pripažino 
nelabai gerai suvokiantys, kuo užsiims ir už 
ką bus atsakingi išrinktieji parlamentarai. Tik 
9% apklaustųjų teigė žiną ką veiks busimieji

Automobilių sporto veteranas

Nuotraukoje- Romas Kalėda pirmasis važiuoja su “Lotus Super 7” (1968 metai). Plačiau 
apie Australijos automobilių sporto kūrėją ir veteraną - sydnėjiškį lietuvį Romą Ka
lėdą — skaitykite jo marčios Lolitos Kalėdos straipsnyje MP psl. 3.

Neatsakė - 5.5%
Viso: 100%

Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritori
joje, iš viso 95 atrankiniuose taškuose, iš
dėstytuose taip, kad reprezentuotų visą Lie
tuvos teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 
1005 šalies gyventojai. Apklaustųjų sudėtis 
atitinka 18-75 metų šalies gyventojų Lie
tuvos gyventojų pasiskirstymą pagal lytį, 
amžių, išsimokslinimą ir tautybę. Tyrimo 
rezultatai atspindi 18 - 75 metų Lietuvos 
gyventojų nuomonę. □

Lietuvos atstovai Europos Parlamente. Dar 
22.5% respondentų pareiškė greičiau tai 
žinantys nei nežinantys. Per apklausą pa
aiškėjo, jog net 63.2% rinkėjų neturi aiškaus 
supratimo, kokia yra Europos Parlamento 
nario veikla.

Savo ruožtu nemaža dalis respondentų, 
pasak “Spinter tyrimų”, prisiminė girdėję apie 
didelius Europos Parlamento narių atlygini
mus ir jų laukiantį prabangų gyvenimą Eu
ropos sostinėje. * * *

Kaip pastebi Lietuvos spaudą ne vienas 
kandidatas į EP jau turi kokį nors postą Lie
tuvos valdžioje ar Seime. Todėl, kaip ne 
vienas jų sako, tik po rinkimų jie apsispręs, 
ką rinktis - ministro, Seimo nario ar Europos 
Parlamentaro kėdę. Pavyzdžiui, į EP kandida
tuoja užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis ir švietimo bei mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius.

Bendrai, EP kandidatų sąraše yra nema
žai LR Seimo narių. Devyni yra vien tik Nau
josios sąjungos sąraše. Taip pat Seimo narė 
Kazimiera Prunskienė yra užsirašiusi ir kan
didate į EP Tačiau, pvz. Eugenijus Maldeikis, 
prof. Rolandas Pavilionis ir Jonas Lionginas 
yra tvirtai nusprendę dirbti Briuselyje - jei 
bus išrinkti. □
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Vytautas 
Patašius

miausią rusų

♦ Rusijos žurna
listų unijos pirmi
ninkas Igor Jako- 
venko teigia, kad 
Vladimir Putin val
domoje Rusijoje pa
laipsniui naikina
ma žodžio laisvė. 
Birželio 1 d. rusų 
NTV televizijos tink- 
las atleido žino- 

komcntatorių Leoni
dą Parfionov, kai šis nusiskundė dėl cenzū
ros, uždraudusios  jam parodyti pasikalbėjimą 
su Qatar valstybėje rusų agentų nužudyto 
čečėnų lyderio našle. 2001 metais NTV 
televizijos tinklą įsigijo Gazprom, valstybės 
kontroliuojamas dujų monopolis.
♦ Birželio 1 dieną Perth teismas Vakarinėje 
Australijoje nubaudė Jack Roche, paskirda
mas jam 9 metų kalėjimo bausmę už anti- 
terorizmo įstatymo pažeidimą. Prokuratūra 
siekė 25 metų kalėjimo bausmės.
♦ Birželio 2 d. Ekvadore 20 metų amžiaus 
australe Jennifer Hawkins buvo vainikuotą 
kaip “Miss Universe”. Iš Newcastle kilusi 
naujoji grožio karalienė šiuo metu gyvena 
Bondi, Sydnėjaus priemiestyje.
♦ Irakas sudarė laikiną vyriausybę, kuri 
turės perimti iš sąjungininkų krašto valdymą 
nuo birželio 30 dienos. Naujosios vyriausy
bės pirmas posėdis įvyko birželio 2 d. Irako 
prezidento pareigos yra patikėtos 54 metų 
inžinieriui Ghazi Ajil Al-Yawar, o ministru 
pirmininku parinktas 58 metų neurologas 
Ayad Allawi. Opoziciniai sluoksniai tuoj 
pradėjo kampaniją pakirsti pasitikėjimą 
naująja vyriausybe. Bagdade tuoj padažnėjo 
teroristiniai sprogdinimai ir užpuolimai.
♦ Birželio 3 d. staiga “dėl asmeninių prie
žasčių” atsistatydino JAV Centrinės žvalgybos 
agentūros (C1A) direktorius George Tenet,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Valdantieji socialdemokratai, anot An
driaus Kubiliaus, nepajėgūs sąžiningai pa
sakyti tiesos ir realizuoti savo duotos prie
saikos, o visa tai, konservatorių vadovo tei
gimu, esą rodo didėjančią “Tėvynės sąjungos 
stiprėjimo baimę".

A. Kubilius pabrėžia, jog beveik dvejus 
metus veikusios komisijos išvados buvo 
rengtos slaptai nuo kitų komisijos narių ir 
birželio 1 d. pateikiamos Seimui, likus vos 
savaitei iki rinkimų.

Vardindamas minėtų išvadų trūkumus, A. 
Kubilius teigia, jog didesnioji jų dalis neturi 
nieko bendra su tuo, ką komisija tyrinėjo, 
sąmoningai vengiama įtraukti į išvadas tai, 
ką komisija nustatė. “Nesilaikoma elementa
rios ekonominės logikos: pavyzdžiui, visame 
pasaulyje už įmonės akcijų emisijos metu 
parduotas akcijas gauti pinigai patenka į 
įmonę, o ne į valstybės biudžetų. Dėl to dar 
nė viena akcijų emisija nebuvo pavadinta 
įmonės atidavimu investuotojui. Taigi išva
da, kad “įmonė buvo atiduota “Williams” 
kompanijai", yra arba visiško ekonominio 
neišmanymo, arba visiško nesąžiningumo 
įrodymas”, - gegužės 1 d. išplatintame pa
reiškime teigia A. Kubilius.

Konservatoriaus tikinimu, komisijos iš
vadose taip pat vengiama pripažinti, kad 
parduodant 33% akcijų “Williams Interna
tional” buvo parduota ir 1.2 rnlrd. Lt dydžio 
“Mažeikių naftos” skola, kuri susikaupė 
daugiausia dėl Būtingės terminalo statybos. 
Be to, išvadose neužsimenama apie tai, jog 
vien palūkanomis už paskolintas “Mažeikių 
naftai” lėšas valstybė jau uždirbo daugiau kaip 
400 mln. litų.

Taip pat, anot A. Kubiliaus, išvadose 
vengiama pripažinti tikrąsias “Mažeikių
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Trumpai iš visur
šiose pareigose išbuvęs septynerius metus.
♦ Birželio 3 d. Venesuelos rinkimų komisi
ja pranešė, kad opozicijos veikėjai yra surin
kę 2 400 0(M> parašų, reikalaujančių referen
dumo tikslu pašalinti iš pareigų dabartinį 
valstybės prezidentą Hugo Chavez. Referen
dumas turėtų įvykti rugpjūčio mėnesį.
♦ Birželio 4 dieną Šiaurės ir Pietų Korėjos 
kariuomenių vadovybės susitarė, kokių 
priemonių bus imtasi, kad išvengtų ginkluo
tų konfliktų jūroje, žvejų laivams įplaukus į 
svetimus vandenis.
♦ Birželio 5 dieną Jeddah mieste Saudi 
Arabijoje musulmonų teroristai susišaudė su 
policija iš važiuojančių automobilių. Jiems 
pasisekė pabėgti nuo policijos po ištisas 
valandas įnikusio vijimosi.
♦ Birželio 4 dieną Hongkonge virš 50 000 
žmoniij minia organizuotai paminėjo prieš 15 
metų Beidžinge įvykusias Tiananmen aikštės 
žudynes. Nemažai minėjimo dalyvių buvo 
atvykę iš Kinijos gilumos. Pačioje .Kinijoje 
policija jau nuo būželio 1 d. buvo pradėjusi 
disidentų areštus, kad užbėgtų už akių ga
limoms demonstracijoms.
♦ Birželio 6 d. Prancūzijoje ir kitur buvo 
iškilmingai paminėta 60 metų sukaktis - 
alijantų 1944 metų išsikėlimas Normandijoje 
(D-Day). Šiais metais į iškilmes Prancūzija 
pirmą kartą pakvietė ir Vokietijos atstovą - 
kanclerį Gerhard Schroeder.
♦ Birželio 6 d. Kalifornijoje mirė buvęs JAV
prezidentas Ronald Reagan, sulaukęs 93 metų 
amžiaus. Mirties priežastis - plaučių uždegi
mas, Alzheimer ligos komplikacija. 1980 m. 
išrinktas 40-tuoju JAV prezidentą jis išbuvo 
pareigose iki 1989 m., savo politika daug pri
sidėdamas prie Sovietų Sąjungos subyrėji
mo. Jam pasisekė užbaigti “šaltąjį kąrą” su 
Sovietų Sąjunga, pasiekus susitarimą su M. 
Gorbačiovu sumažinti branduolinių ginklų 
arsenalus. □ 

naftos” veiklos nuostolių priežastis, kurias 
nurodė komisijai liudiję pareigūnai, vengiama 
pripažinti ir “Williams” atliktų “Mažeikių 
naftos” pertvarkos darbų svarbą šiandieninei 
sėkmingai “Mažeikių naftos” veiklai, išvadose 
neužsimenama ir apie “Mažeikių naftos” 
akcijų vertės pokyčius, pripažįstant, kad 
įmonės akcijų vertė nuo 42 centų 1999 m. 
pakilo iki dabartinės 2.80 Lt vertės.

C. Juršėnas pasisako
(ELTA) Kandidatas į Prezidentus Česlo

vas Juršėnas pareiškė, kad JAV ir jų sąjun
gininkų veiksmai Afganistane ir Irake buvo 
pagrįsti, nes padėjo įveikti šiose valstybėse 
sukerojusį neteisingumą. Č. Juršėno požiūriu, 
atsiradę nesutarimai tarp N ATO sąjungininkų 
prilygsta kasdieniams pasibarimams šeimose, 
dėl kurių šeimos neišyra. “Manau, kad NATO, 
kaip galingiausia ir įtakingiausia organiza
cija, išliks, o nesutarimų juk būna ir šeimoje. 
Šiuo atžvilgiu NATO yra didelė šeima. Pasta
ruoju metu ji tapo dar didesnė. Galingiausia 
ir įtakingiausia NATO valstybė yra JAV. Tu
rime šitai suvokti ir pripažinti", - sakė jis.

ELTA užklausė: Prezidento rinkimų 
programoje tvirtinate, jog sieksite damos tarp 
trijų užsienio politikos prioritetų - ES, NATO 
ir gerų kaimynystės santykių. Ar dabar tos 
damos pasigendate?

Č. J.: Iš esmės ta dama yra, tačiau mums 
iškyla nauji uždaviniai. Esame visateisiai ES 
ir NATO nariai, vadinasi - turime ir tam tikras 
pareigas. Dama tarp narystės ir kaimynystės 
matytina kitu kampu. Mums svarbūs mūsų 
artimiausieji kaimynai, pirmiausia - Balta
rusija ir Rusija. Tai, sakykime, ne patys “pa
togiausi” kaimynai. Mums rūpi ir tolimesni 
kaimynai - Ukraina, Moldova, net Pietų Kau
kazo regiono valstybės.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.

Valdo Adamkaus planai
(ELTA). Prezidento posto pakartotinai 

siekiantis buvęs Prez. Valdas Adamkus per 
antrąją savo kadenciją žada rūpintis socialinės 
ir ekonominės gerovės Lietuvoje kūrimu.

“Pirmuosius penkerius metus daugiau 
dėmesio kreipiau į užsienio politiką. Siekiau, 
kad Lietuva butų priimta į Vakarų struktū
ras, kad jos pasiekimai būtų įvertinti Tai 
buvo padaryta”, - Eltai tvirtino V Adamkus. 
Jo žodžiais, atėjęs laikas mažinti Lietuvoje 
pavojingai didėjančią socialinę nelygybę. 
Pasak V. Adamkaus. Prezidentas turi pakan
kamai teisių ir galių daryti įtaką Seimui ir 
\fyriausybei, kad būtų priimamos bei deramai 
įgyvendinamos skurdo ir nepritekliaus įvei
kimo programos. “Prezidentas nekels atly
ginimų, pensijų, nedirbs ministerijų darbo, 
bet jis turi moralinį autoritetą ir gali spaus
ti Seimą ir Vyriausybę, kad tokios programos 
būtų įgyvendintos”. - pažymėjo jis.

ELTA: Per Prezidento rinkimų kampaniją 
lankotės Lietuvos skurdo regionuose, ben
draujate su žmonėmis turguje. Šilai kartais 
prilyginama Rolando Pakso susitikimų su 
visuomene vajui. Kodėl pasirinkote būtent to
kią rinkimų strategiją? Kokių tikslų siekiate?

V. ADAMKUS: Niekas neturi monopolio 
susitikinėti su žmonėmis teą kur jam atrodo 
tikslingiausia. Mano antrosios kadencijos 
tikslas yra Lietuvos žmogus ir jo gerovė. Pir
muosius penkerius metus daugiau dėmesio 
kreipiau į užsienio politiką. Siekiau, kad Lie
tuva būtų priimta į Vakarų struktūras, kadjos 
pasiekimai būtų įvertinti. Tai buvo padaryta.

Jau anos kadencijos metu stebėjau Lietu
vos ekonominę raidą ir mačiau, kad tam tikrų 
visuomenės sluoksnių gerovė kyla. Tačiau jau 
tada žinojau ir apie Lietuvoje egzistuojančią 
socialinę nelygybę. Todėl dar mano kadenci
jos metu buvo sudaryta Skurdo komisija, kuri 
turėjo nustatyti Lietuvoje egzistuojančias 
problemas ir išryškinti tų problemų - skurdo 
Lietuvoje priežastis. Ta komisija baigė darbą 
kaip tik baigiantis mano kadencijai.

Dabar apsisprendžiau įgyvendinti antrąjį 
savo tikslą. Noriu kreipti ir kreipsiu dėmesį į 
Lietuvos žmogų, ekonominės gerovės kūrimą 
ir sieksiu, kad Lietuvai skiriama finansinė pa
rama būtų konstruktyviai tam tikslui naudo
jama. Dabar turiu galimybių ir laiko tiesiogiai 
bendrauti su žmonėmis probleminiuose Lietu
vos regionuose. Aižiuoju ir toliau važiuosiu į 
tuos regionus, kad galėčiau susitikti su žmo
nėmis, girdėti ir matyti jų rūpesčius ir bėdas. 
Jei būsiu išrinktas, nesitaikstysiu su skurdu ir 
nepritekliumi. Tai mano pažadas Lietuvai.

ELTA: Skurdo mažinimas pirmiausia - 
Vyriausybės ir Seimo uždavinys. Ką šiuo 
atžvilgiu gali nuveikti Prezidentas?

V. ADAMKUS: Prezidentas, žinodamas 
problemų priežastis, gali primygtinai reika
lauti iš Vyriausybės, kad ji tinkamai rinktųsi 
programas ir jas įgyvendintų. Seimas turi 
priimti įstatymus, kurie palengvintų tokių 
programų įgyvendinimą.

Vienas iš pagrindinių mano tikslų - kad 
visi galinu resursai būtų konstruktyviai 
panaudojami, kad programų įgyvendinimo 
rezultatai pasiektų kiekvieną žmogų. Prezi
dentas nekels atlyginimų, pensijų, nedirbs 
ministerijų darbo, bet jis turi moralinį au
toritetą ir gali spausti Seimą ir Vyriausybę, 
kad tokios programos būtų įgyvendintos.

ELTA: Ar ekonominės ir socialinės prob
lemos labiausiai akcentuojamos Jūsų rinkimų 
programoje?

V. ADAMKUS: Taip, socialinės vidaus 
problemos bus mano politikos “taikiniu". Jau 
sakiau, kad mano naujoji penkerių metų ka
dencija bus skirta Lietuvos žmonių gerovei.

ELTA: Kai kurie Jūsų konkurentai per 
šiuos rinkimus tvirtina, jog Prezidentas turi 
pakankamai galių vidaus politikoje. Ar Jūsų , 
kaip valstybės vadovo, patirtis leidžia pritarti 
šiai nuomonei?

V. ADAMKUS: Šiandien jie apie tai kal
ba, bet galėjo prieš penkerius metus išgirsti 
mano tezę: Prezidentas turi pakankamai tei
sių, jis taip pat yra Lietuvos pilietis, Konsti-

Buvęs LR Prezidentas Valdas Adamkus.

tucija jam nedraudžia aktyviai dalyvauti Lie
tuvos politiniame gyvenime. Jis negali įsaki
nėti, negali imtis vyriausybės, Seimo pareigų, 
negali nepaisyti valdžių padalijimo principo. 
Tačiau reaguoti ir kreipti Vyriausybės, Seimo 
dėmesį reikiama linkmėj is gali, ir tai priklau
so nuo Prezidento asmenybės.

ELTA: Ar žmonės turi balsuoti už jus dėl 
to, ką padarėte, ar dėl to, ką ruošiatės padaryti?

V. ADAMKUS: Einu ne džiaugtis buvu
siais darbais, o dirbti naujus. Per pirmąją ma
no kadenciją atvėrėme Europos duris, o dabar 
sieksiu, kad Lietuva nepraleistų šios istorinės 
progos ir taptų klestinčia valstybe. Manau, jog 
niekas Lietuvoje nesigaili dėl to, ką esu pada
ręs. Tesėjau žodį, kurį daviau pradėdamas savo 
kadenciją. Dabar turiu patirties, pažinčių, ži
nau, kaip bendraujama su įvairiomis instituci
jomis, užsienio valstybių vadovais. Visa tai 
dabar esu pasirengęs skirti vienam tikslui - 
ekonominei Lietuvos žmonių gerovei. Esu tas 
žmogus, kuris gali šį tikslą įgyvendinti.

ELTA: Esate daug kritikavęs Lietuvos po
litines partijas. Kokia dabar Jūsų nuomonė?

V. ADAMKUS: Politines partijas įvertina 
Lietuvos žmonės. Galime matyti kaip jie jo
mis pasitiki. Tai visiems žinoma, nereikia to 
vertinimo suvesti į mano asmenį. Mano požiū
ris į partijas - kritiškas. Manau, joms reikėtų 
daugpadirbėtį kad įgytų žmonių pasitikėjimą 
Pripažįstu, kad politiniame valstybės gyveni
me partijos yra reikalingos, tačiau turiu apgai
lestauti kad yra tokių partijų, kurios pačios 
nežino, dėl ko egzistuoja. Lietuvoje partijų yra 
labai daug, brandžiai demokratijai tai sunkiai 
pateisinamas dalykas. Tokia partijų gausa gali 
būti tik jaunose demokratijose, kur jas steigia 
kiekvienas, kuriam tai šauna į galvą net jei 
jis nelabai žino, ką ta jo partija veiks. Hd poli
tinės brandos mums - dar ilgas kelias.

ELTA: Prezidento atsakomybės sritis - 
visuomenės stabilumas, valstybės ir žmonių 
saugumas. Kokias matote galimas grėsmes 
saugumui ir stabilumui?

V. ADAMKUS: Grėsmės šiuo metu dau
giau kyla iš vidaus nei iš išores. Jei veiksmin
gai spręstume savo vidaus problemas, jokių 
grėsmių nematyčiau. Didelę pažangą padarė 
Lietuvos policija. Šiandien galime sakyti kad 
kriminalinis pasaulis yra nemenka dalimi pa
žabotas. Nusikalstamas pasaulis dabar jau 
slapstosi, o anksčiau nuo jo turėjo slapstytis 
Lietuvos žmonės. Tačiau policija susiduria su 
problemomis, kurias būtina skubiai spręsti. 
Nenormalu, kai policininkas negali nuvykti į 
įvykio vietą mašina, nes neturi benzino, ir turi 
važiuoti dviračiu, vyriausybė ir Seimas turėtų 
daugiau dėmesio skirti policijai, visuomenės 
saugumą užtikrinančioms institucijoms.

ELTA: Ar politikų ir politinių organiza
cijų populizmas kelia grėsmę valstybės sau
gumui ir visuomenės stabilumui?

V. ADAMKUS: Jei dalijami nerealūs pa
žadai ir reikalaujama suteikti didesnių galių, 
kurių dėka esą per dieną bus galima padaryti 
tvarką, tai, žinoma, yra grėsmė. Demokrati
nėje valstybėje tokią grėsmę sukelia netiesos 
sakymas žmonėms. Šiuo atžvilgiu populizmas 
yra pavojingas. Tačiau, išgyvenę pastangų 
metų įvykius, jau galime geriau suvokti, kas 
yra melu grindžiamas populizmas.

Kalbėjosi Vladimiras Laučius.
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Bendruomenės baruose
Susipažinkime su Australijos 

lietuvių automobilių sporto veteranu

Pas Bičiulius

Lolita Andziulevičiūtė-Kalėda

Romas Kalėda - Australijos automobi
lių sporto kūrėjas ir veteranas, 23 metus 
dalyvavęs lenktynėse, per savo gyvenimą 
nuvažiavęs daugiau nei 4 milijonus kilo
metrų - kūnu ir siela aistringas greičiui ir 
automobiliams.

Su automobilių sportu Romas Kalėda 
yra suaugęs siela ir kūnu. Sportiškos iš
vaizdos garbingo amžiaus sulaukęs Romas 
Kalėda (kitais metais švęs 70-metį) neatsi
traukdamas stebi visas lenktynes: tiek per 
TV, tiek internete, tiek sporto arenose. Dvi
dešimt trejus metus - nuo 1959 iki 1986 m.
- lenktyniavęs lietuvis buvo vienas iš pir
mųjų lenktynininkų Australijoje. Romo Ka
lėdos FIA (CAMS) pažymėjimo 29-tas nu
meris rodo, kad jis buvo vienas iš auto
mobilių sporto pradininkų Australijoje. Bet 
apie viską - nuo pradžių.

Romas Kalėda gimė Marijampolėje, gi
rininko ir mokytojos šeimoje. Būdamas aš- 
tuonerių metų su tėvais pasitraukė į Vokie
tiją o iš ten po penkerių metų atplaukė į 
Australiją. Naujakurių gyvenimas buvo 
labai sunkus ne tik finansiškai, bet ir psi
chologiškai. Reikėjo išsikovoti savo vietą 
po saule ant žemės lopinėlio, kur jau buvo 
susiformavusios angliškosios tradicijos ir 
įstatymai. Taigi, kaip ir visi imigrantų vai
kai. Romas dirbti pradėjo anksti - būdamas 
14 metų. Iš pradžių automobilių servise, 
vadinamajame garaže, po to - penkerius 
metus besimokydamas automobilių inži
nieriaus specialybės, įkūrė savo automobilių 
sporto klubą-“Eastern Suburbs Car Club”.

Kiekvieną savaitgalį Romas su grupe en
tuziastų vykdavo į trasas išbandyti jėgų: su 
savo modifikuotais sportiniais automobiliais 
dalyvavo įvairiuose čempionatuose. Pabrėžiu
- kiekvieną savaitgalį. Tūkstantį kilometrų 
tekdavo nuvažiuoti iki varžybų trasos, kitą 
tūkstantį susukti trasoje ir dar tūkstantį - at
gal į Sydnėjų. Australijoje miestus vieną nuo 
kito skiria tūkstančiai kilometrų. Jeigu var
žybos vyksta Adelaidės mieste, tai iki jo reikia 
sukarti 1500 kilometrų, tūkstantuką - lenk
tynėse ir grįžtant į namus - dar 1500 kilo
metrų. Romas sako, kad sporto dešimtmečiais 
jis kasdien nuvažiuodavęs vos ne po tūkstan
tį kilometrų. Nuvažiuota daugiau nei 4 milijo
nai kilometrų. Skaitytojams pasakysiu, kad ir 
šiandien Romas važiuoja be poilsio - ne
svarbu, kokia ilga kelionė būtų... Sustoja tik 
degalų papildyti.

Vairuoti automobilius Romas pradėjo 
labai anksti. Net neturėdamas reikalaujamo 
amžiaus, kai jam buvo 15 metų ir 10 mė
nesių, jau turėjo vairuotojo teisės, nes 
reikėjo dalyvauti lenktynėse. Pirmasis jo 
sportinis automobilis buvo “Morris Major” 
su 4 cilindrų forsuotu varikliu. Šiuo au
tomobiliu Romas lenktyniavo dar prieš sa
vo oficialiąją lenktynininko karjerą, iki 
1959 metų. Vėliau R. Kalėda lenktyniavo

Lenktynininko automobiliai buvo pažymėti 
jo vardu ir pavarde ant priekinio stiklą

Romas Kalėda prie savo laimėtų trofėjų.

su B klasės “Mini Cooper S”. Tais laikais 
šis mažylis lenkdavo galingesnius ir di
desnius automobilius. Per dvidešimt trejus 
metus Romas lenktyniavo su daugiau kaip 
20 (tiksliai neskaičiavo) sportinių automo
bilių, kurie buvo surinkti ir perdaryti Aus
tralijoje: “E38 Charger”, “Lotus Super 7”, 
“Holden Torana's: XU1. L34, A9X”, 
“Mazda 323”, “Weslor” ir kiti. Romo ko
mandoje dirbdavo šeši mechanikai. Susto
jimo aikštelėse praleisdavo ne ilgiau kaip 2 
minutes: 4 vyrai keisdavo ratus, du - pil
davo benziną. Vietoj dabartinės kompiute
rinės duomenų įrangos būdavo lenta, ant 
kurios R. Kalėdai buvo surašyti svarbiausi 
jo važiavimo duomenys. Didžiausiose lenk
tynėse dalyvaudavo net 57-60 automobilių 
vienoje trasoje. Romas lenktyniavo kiek
vieną savaitgalį, be jokios išimties. Šiam 
brangiam sportui tuomet, kaip ir dabar, 
reikėjo rėmėjų. Iškovotos vietos, piniginiai 
prizai nepadengdavo visų išlaidų. Romo 
Kalėdos rėmėjai buvo degalų kompanija 
“Shell”, vokiečių kompanija “Braun” ir 
laikrodžiai “Roma”. O kiek tuo metu kai
navo automobilis? Brangiai, kaip ir dabar. 
Bet viskas gyvenime priklauso nuo entu
ziazmo ir darbo. O Romo entuziazmo pini
gais įvertinti neįmanoma.

Romas Kalėda užsiėmė ir labdaringa 
veikla - įsteigė Tarptautinį labdaros klubą 
„The Rotary Club of Hunters Hill“. Šis 
klubas parėmė daug skurdžių šeimų ir vaikų.

Nuosavas automobilių verslas irgi kles
tėjo to paties entuziazmo ir užsispyrimo 
dėka. Žinoma, Romas Kalėda gali pasigirti, 
kad jo žmona Irena visų laiką jį palaikė ir 
nė karto, net po lemtingų autoavarijų, nėra 
pratarusi „nevažiuok“. Jai sportas visuomet 
rūpėjo. Drauge su trimis sūnumis važiuo
davo ar skrisdavo su Romu visur ir visada. 
Autodromuose lenktynininkų žmonoms su 
vaikais būdavo atitvertos saugios aikšte
lės, kad vaikai netyčia neišbėgtų į trasą. 
Žmonų buvimas stiprindavo vyrų drąsą. 
Ilgakojų merginų, kurios šiandien puikuo
jasi šalia kiekvienos komandos, tuo metu 
nebūdavo ir nereikėjo. Kaip ir šiandien, 
žiūrovų atvykdavo tūkstančiai - vos vietos 
surasdavo, kur įsikurti su savo krepšiu 
sumuštinių bei gėrimų. Automobilių sporto 
populiarumas kasmet didėjo. Šiandien Aus
tralijos lenktynininkas Mark Webber lenk
tyniauja “Formulėje 1” šalia M. Schuma- 
cherio. Kažkada pasėtos sėklos išaugino 
naują ir talentingą Australijos lenktyni
ninkų kartą, kuria Romas labai džiaugiasi.

Už laimėtų trofėjų gausybės slypi daug 
išleistų pinigų, stresas, autoavarijos ir

Š. m. gegužės 23 dieną Bibliotekos 
Bičiulių Būrelis surengė jaukią ir įdomią 
skaitymų popietę, pavadintą “Rimtai ir 
nerimtai apie moteris ir vyrus”. Skaitymų 
ištraukos parinktos iš Jurgio Jankaus, Jur
gio Kunčino, Jono Mikelinsko, Juditos 
Vaičiūnaitės ir Vytautės Žilinskaitės kūri
nių. Skaitovai: J. Barila, A. Bučinskas, J. 
Burokienė, I. Dudaitienė, M. Karpavičienė, 
M. Kavaliauskienė ir O. Maksvytienė.

Visiems žinomas aukštas Bičiulių Bū
relio rengimų lygis, o taip pat ir intriguo
jantis pavadinimas į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą sutraukė gražų būrį klausytojų, ku
riuos pirmiausia pasveikino meistriškai gro
jamos gitaros garsai. Tai, bene, pirmą kartą 
mūsuose pasirodęs gitaristas Edis Barila. 
Muzikinis popietės įvadas iš karto atėju
sius nuteikė šventiškai.

Gitarai nuskambėjus, susirinkusius ma
loniu žodžiu pasveikino nenuilstanti Bū
relio seniūnė Jadvyga Burokienė, programai 
pravesti pakviesdama Algį Bučinską. Al
gis, pacituodamas rašytojo J. Kunčino sa
kinį, kad “nėra blogų moterų, tik daug ne
tinkamų vyrų”, tuoj pat bandė jį pataisyti, 
kad “nėra blogų vyrų, tik daug... ’’ įrodyda
mas, kad apie moteris ir vyrus kalbos niekad 
negali pritrūkti, ar rimtai, ar nerimtai.

Pirmas skaitinys - ištrauka iš Jurgio Mi
kelinsko novelės “Rudenio naktį”. Skaitė 
J. Barila. Vaizdelis “Motina” pasakoja apie 
neribotą, savęs nebojančią. viską suprantan
čią ir atleidžiančią motinos meilę. Važiuoja 
motina aplankyti pasilgto sūnelio, o šis ne 
tik nepasitinka jos, bet dargi pareina namo 
pasigėręs, vėlai naktį. O mama, nei nekantri, 
nei supykus, laukia su karšta kopūstiene...

Seka trys pasakojimai apie meilę. L Du
daitienė iš Juditos Vaičiūnaitės prisiminimų 
rinkinio “Vaikystės veidrodyje” skaito vaiz
delį “Pirmoji meilė”. Nostalgiškai, švelniai, 
bet drauge ir įžvalgiai autorė aprašo savo 
toli pasilikusią vaikystę ir vieną gražų vaiki
nuką, kurį buvo “mirtinai”, nors iš tolo, įsimy
lėjusi, kai ji buvo Džiulijetos amžiaus, try
likos metų.

Visai skirtingos nuotaikos Jadvygos Bu- 
rokienės parskaityta ištrauka iš Vy tautės Ži
linskaitės rinkinio “Ne iš pirmo žvilgsnio”. 
Čia meilės vardu prisidengia gerai apskai
čiuotos paieškos “išmintingo ir patyrusio 
gyvenimo draugo”. Ne išvaizda, ne elgsena 
nulemia vyriškio patrauklumą, tik jo paja
mos ir turtas. Jau vos tik susipažinus, pir
mame pokalbyje, kuo daugiau išky la jo tu
rimų gėrybių, tuo jis regis gražesnis ir įdo
mesnis.

Priešingą mintį atskleidžia ištrauka iš 
Jurgio Jankaus lietuvių rašytojų draugijos 
premijuoto romano “Namas geroj gatvėj”, 
pavadintą “Paskutinis laiškas". Skaito Mar
garita Kavaliauskienė. “Paskutiniame laiš- 

pergalių šampano dušas. Romo Kalėdos 
laimėtas pirmąsias, antrąsias vietas primena 
lentynoje jau spėjusios apdulkėti varžybų 
taurės. Romas gali didžiuotis ir šeštąja vie
ta, laimėta su “Chrysler Valiant Charger” 
per svarbiausias vienos dienos metines 
varžybas Australijos čempionate Bathurste: 
163 ratai po 6172 m - iš viso 1006 kilo
metrai - buvo gražus pasiekimas. Dar ir 
šiandien lietuvio Romo Kalėdos pavardė 
bei nuotraukos mirga ir šiandienos ne tik 
populiariuose Australijos žurnaluose 
„Australian Muscler Car“, „Racing Car“ bet 
ir knygose, kaip vienoje iš daugelio - 
„Australia's Greatest Motor Rače“. Lenkty
nininko istorija puikuojasi Australijos 
automobilių sporto muziejuje Bathurste. 
Veteranų įspaustos vėžės šiam sportui visoje 
šalyje yra labai vertinamos ir pripažintos.

Nuolatinis Romo dalyvavimas varžybose 
turėjo didelės įtakos Kalėdų šeimos gyve
nime. Užaugę sūnūs Damiy, Garry ir Alanas 
irgi pamėgo greitį. Danny esant progai 

ke” aidi skausmingas moters šauksmas prieš 
miesčionišką sumaterialėjimą, suardžiusį 
mylinčios šeimos gyvenimą. Atsisveikin
dama su kažkada labai mylėtu vyru, moteris 
aiškina, kad siekimas daiktų pražudė meilę, 
kad ji pati jaučiasi paversta daiktu, nuosa
vybe, ir kad jai tai tapo nepakeliama.

Pirmoji, labiau rimtos negu nerimtos 
nuotaikos popietės dalis užbaigta Edžio 
Barilos jautriu muzikiniu intarpu, po kurio 
seka trys feljetonai.

Onutė Maksvytienė skaito Vytautės Ži
linskaitės linksmą pasakojimą “Senbernis”. 
Šiais laikais pasikeitė požiūris į senbernius 
ir senmerges. Pastarosios - pasigailėjimo 
vertos vargšės, o anie - pagarbos nusipelnę 
herojai. Autorė bando kalbinti vieną iš to
kių, bet nesiseka. Kuo daugiau jį kalbina, 
net apie tokius paprastus dalykėlius, kaip 
siūlomą kavos puoduką ar torto gabalėlį, tuo 
labiau jis nuo jos ginasi, bijodamas pakliūti 
į jam rezgamų moteriškų pinklių tinklus.

Pasakojimą apie undinę iš Jurgio Kunči
no rinkinio “Grožio niekad negana” skaito 
Algis Bučinskas. Pasaka prasideda fantas
tiškai, taip, kaip įmanoma tik pasakose, ta
čiau pabaigoje išvada lieka realistinė, pažįs
tamai kasdieniška. Poetiškos sielos vyrukas 
įsimyli undinę. Ji iš savo ežero persikelia gy
venti vonioj pas jį. Gyvena sau abu poetiš
kai, platoniškai, neapsakomai laimingai. Tik, 
kai iš tos didelės meilės undinė pamažu virs
ta tikra moterim, pasibaigia ir laimė, ir mei
lė. Buvusiai undinei parūpi “kainos, mados, 
higiena, vaikų ligos...” Vyras nebemoka įtikti.

Paskutinį skaitinį vėl įveda gitara. Vy
tautės Žilinskaitės feljetoną “Ideali žmona” 
pasikeisdamos skaito Milda Karpavičienė 
ir Margarita Kavaliauskienė. Pristatomi šei
myninio gyvenimo keturi atvejai, kuriuose 
žmona vyro atžvilgiu elgiasi idealiai (vyrų 
nuomone): štai abu grįžta iš darbo ir žmona 
puola rūpintis, kad tik vyrelis pailsėtų; vy
ras grįžta girtas ir žmona ne tik besibara, 
bet užjaučia ir gailisi, ieško, kaip pamalo
ninti; yyras grįžta paryčiais, o žmona, sura
dusi moters plauką ant jo švarko, džiaugiasi 
geru jo skoniu; vyras nori skirtis, žmona su 
viskuo sutinka, ir viską jam atiduoda, pati 
su vaikais išeidama pas tėvus... kažin, ar 
bent viena klausytoja patikėjo, kad reiktų 
būti tokia, kaip “idealioji”?.

Programos pabaigoj J. Burokienė padė
kojo skaitovams, muzikui, ir ypač, nuolati
nei pasirodymų sumanytojai ir rengėjai 
Danutei Skorulienei.

Žiūrovai skirstėsi pakilioj nuotaikoj, 
džiaugdamiesi gražiai praleista popiete: 
įdomios literatūrinių kūrinių ištraukos, 
puikūs skaitovai, visi patyrę deklamuotojai 
ir akt oriai, jaudinančiai graži muzika. Ačiū 
visiems ir ypač rengėjai Danutei!

Elena Jonaitienė

važiuoja pavažinėti į trasą. Vidurinysis 
sūnus Garry savaitgaliais treniruoja moto
sporto mėgėjus. Jauniausiasis sūnus Alanas
- greitį išbando savo laivu jūroje.

Australijos autosporto veteranais labai 
domisi pasaulio automobilių kolekcionie
riai. Pernai žymus automobilių kolekcio
nierius prancūzas Jackas Giono pradėjo su
rinkti du originalius Romo Kalėdos buvu
sius lenktyninius automobilius. Jam talkina 
Romo sūnus Danny, kuris turi nemažą tėvo 
archyvą ir dirbtuves. Dar kartą gyvenimui 
prikeltais automobiliais gal jau šiemet Ro
mas Kalėda galės važiuoti Australijos auto
mobilių sporto čempionato atidarymo metu, 
veteranų paraduose. Taip pat Romas džiau
giasi prieš beveik trisdešimt metų vilkėta 
apranga: „Nereikės naujos aprangos  pirkti
- ši puikiai tinka“. Iš tikrųjų per ilgus
gyvenimo dešimtmečius kūnas nepasikeitė. 
Jaunystę išlaikyti padėjo valia ir entuziaz
mas siekiant užsibrėžto tikslo. □
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Lietuva iš arti _______
Patrauklios EP kėdės

Į Europos Parlamentą 
išrinkti lietuviai tikrai nebus 
nuskriausti finansiškai. Sa
koma, kad Europos Parla
mente klesti didžiulių fi
nansinių privilegijų sistema, 
kuri garantuoja toli gražu ne 
varguolišką gyvenimą bent 
penkerius kadencijos metus.

Birželio 13 dieną Lietuva pirmą kartą 
rinks Europos Parlamento (EP) narius. Jų iš 
Lietuvos bus tik 13. Iš viso 25 Europos Sąjun
gos valstybėms atstovaujančiame EP yra 732 
vietos. Kol kas į EP yra paskirti laikinieji 
Lietuvos atstovai. Jie naujos kadencijos EP 
nariams įgaliojimus perduos liepos 20 dieną.

Tarptautinė žiniasklaida sarkastiškai ir 
ironiškai atsiliepia apie prabangią EP fi
nansinių privilegijų sistemą. “Europarlamen
to įtaka kol kas nėra didelė, o dauguma jo 
deputatų pasmerkti politinei nežinomybei. 
Kartu Parlamento deputatai negali skųstis 
privilegijų stoka", - straipsnyje “Meilė 
privilegijoms Europos Parlamente” rašo 
įtakingas “New York Times”. Straipsnyje 
pažymima, kad per penkerius metus europar- 
lamentarai taip pripranta prie dosnių fi
nansinių injekcijų iš EP biudžeto, kad pri
pažįsta sunkiai su jomis išsiskirsiantys.

Klaipėdoje rinkosi Europos studentai

Gegužės 14-15 dienomis Klaipėdoje vyko visos Lietuvos tarptautinis Erasmus stipendijų 
fondo studentų susitikimas, kurio metu dalyviai dalyvavo seminare bei darbo grupėse paruošė 
pranešimus, o vėliau puikiai leido laiką vakaronėje. Vakaro metu studentai turėjo galimybę 
pristatyti savo šalis ir universitetus.
Nuotraukoje - Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorė 
Rasa Cikanavičiūtė su studentais iš Vokietijos. J.S. (VDU)

Žemas LP kandidatų lygis?
(ELTA). Lietuvos politologai kritikuoja 

politikos neišmanymą, kurį, jų teigimu, per 
Europos Parlamento (EP) rinkimams skirtas 
laidas bei viešus renginius demonstruoja 
Lietuvos politinių partijų kandidatai į EP

“Akivaizdu, kad daugumos kandidatų į 
EP lygis — ne itin aukštas. Tenka apgailes
tauti, kad politikai taikstosi prie esamo vi
suomenės politinės kultūros lygio ir visai ne
bando jo kelti Jie kalba apie dalykus, kurie 
gali patikti daliai neišprususių piliečių, bet 
nieko bendra neturi su EPkompetencija”, - 
tvirtino VDU prof. Antanas Kulakauskas.

EP pretendentų kalbas bei viešai demons
truojamas žinias daugiausia neigiamai verti
no ir Lietuvos teisės universiteto prof. Vy
gandas Paulikas. Pasak jo, dauguma šiomis 
dienomis viešai kalbančių kandidatų įtikina 
esą nepasirengę darbui EP “Stebina jų ne
išmanymas apie EPfunkcijas ir galias. Dau
guma mano studentų tuos dalykus išmano
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“Buvimas vienu iŠ 732 
Europarlamento deputa
tų gal neužtikrina didžios 
šlovės, bet tikrai apsimo
ka dėl privilegijų”, - rašo
ma dienraštyje.

Prie ES prisijungus 
dešimčiai naujų valstybių, 
padidėjo ne tik EP narių,

bet ir sekretoriato darbuotoju skaičius. EP 
būstinėse Briuselyje, Strasbūre ir Liuksem
burge dirba beveik 4000 žmonių ir dar 
maždaug 2500 europarlamentarų padėjėjų. 
Maždaug trečdalis sekretoriato darbuotojų 
yra susiję su vertimais. Mat EP sudaro 
galimybę kiekvienam europarlamentarui 
vartoti savo kalbą ir dirbti su į ją išverstais 
oficialiais dokumentais. Lietuva neturi 
tiesiogiai mokėti už EP išlaikymą. Tačiau 
ji privalo kasmet skirti tam tikras išmokas 
į bendrą ES biudžetą, iš kurio savo ruožtu 
išlaikomas Europarlamentas. Neoficialiai 
skaičiuojant, lietuviška dalis bendrame EP 
biudžete turėtų sudaryti maždaug 8-12 mi
lijonų litų, neskaičiuojant dar maždaug 20- 
30 mln. litų netiesioginio indėlio į kitų cen
trinių europietiškų institucijų išlaikymą.

Šiuo metu Europos Parlamente dirbanti 
Lietuvos Seimo narė Birutė Vėsaitė atkreipė 

geriau nei debatų žiniasklaidoje dalyviai - 
politikai Savo populistinėmis kalbomis kan
didatai paprasčiausiai klaidina visuomenę”. 
- teigė V Paulikas. Jo nuomone, populizmu 
per EP rinkimus ypač pasižymi Darbo partija 
ir Tautos pažangos partija. “Nuvykę į EPšių 
partijų atstovai turėtų pirmuosius metus ne 
dirbti, o mokytis”, - pažymėjo jis.

Savo ruožtu Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytojas politologas Vytautas Radžvilas EP 
rinkimų vajų apibūdina kaip akivaizdžią 
Lietuvos politikos intelektualinio ir moralinio 
nuosmukio apraišką. “Šie rinkimai kaip jokie 
kiti atskleidė mūsų šalies apskritai ir 
kandidatų į EP žmogišką bei politinį akiratį 
Apie šį akiratį galima pasakyti tik tiek, kad 
kandidatai neturi nuovokos nei apie EP, nei 
apie mūsų šalies nacionalinius interesus. 
Retkarčiais galima išgirsti prasmingesnių 
kalbų, bet jos — tarsi degtuko liepsnos 
blyksnistamsioje naktyje”, - apibendrino jis. 

dėmesį, kad jos ir dar dvylikos jos kolegų 
atlyginimai yra tokie pat, kaip ir visų Lietuvos 
Seimo narių, tai yra maždaug 4 000 litų “į 
rankas” per mėnesį. Visų EP narių atlyginimai 
yra tokie pat, kaip ir nacionalinių parlamentų 
deputatų. Didžiausius gauna italai - jie siekia 
daugiau kaip 30 000 litų per mėnesį.

“Numatyta europarlamentarų atlygini
mų reforma, kai bus mokami vienodi atlygi
nimai visiems šios institucijos nariams, nu
keliama mažiausiai iki 2006 metų, kai bus 
patvirtintas naujas ES biudžetas Tad dar 
maždaug dvejus metus Lietuvos atstovai EP 
gaus tokius pat atlyginimus, kaip mes gau
name dabar", - “Kauno dienai” teigė Birutė 
Vėsaitė.

Numatyta, kad po reformos visi be išimties 
EP nariai vidutiniškai gaus 7.5-8000 eurų (26- 
27,500 litų) per mėnesį atlyginimą.

Tačiau pripažįstama, kad, be gaunamos 
algos, yra ir gausybė kitų kompensacinių 
priemonių, kurios leidžia EP nariams, gau
nantiems net ir mažiausius atlyginimus, ne
siskųsti savo finansine padėtimi.

B. Vėsaitė tikina, kad darbas EP “toli 
gražu nėra rožėmis klotas”, netgi ir gaunant

Lietuvoje brangsta maistas
Per kelias pirmąsias gyvenimo Europos 

Sąjungoje savaites maisto produktų kainos 
spėjo pakilti 10-20%. Ekspertai prognozuoja, 
kad tai toli gražu ne pabaiga ir kai kurie maisto 
produktai dar tikrai gali brangti iki 30%.

”VP Market” gcn. direktorius Ignas Staš
kevičius sako, kad dėl kainų kilimo negalima 
kaltinti prekybininkų. “Imkime kiekvienos 
kategorijos prekes ir pamatysime, kad kai
nos kyla dėl išorinių priežasčių, o ne dėl 
prekybininkų užgaidų”, - kalbėjo I.Staške- 
vičius. Didžiųjų prekybos tinklų atstovai 
teigia, kad kainas kelia gamintojai, o šie savo 
ruožtu tvirtina, kad yra priversti brangiau 
supirkti žaliavinius produktus.

Taip atsitiko su pieno ir mėsos produktais. 
Pavyzdžiui, pieno produktų supirkimo kainos 
iš tiesų kyla. “Žalio pieno supirkimo kaina 
Lietuvoje yra žemiausia Europoje, tad ben
dra rinka daro savo poveikį Tačiau pieno 
supirkimo kainos kilo 1-2%, o produktų par
duotuvėje — iki 10%. Pieno gamintojai dėl 
to negauna daugiau pinigų”, - sakė “Veidui” 
Žemės ūkio ministerijos pareigūnas Riman
tas Krasuckis.

Pieno supirkimo kainos Lietuvoje kol kas 
yra mažiausios. Latvijoje ir Lenkijoje pienas 
superkamas maždaug 20% brangiau, Estijoje 
-beveik dvigubai. “Esant tokioms sąlygoms 
natūralu, kad bendroje rinkoje pienas tekės 
ten, kur supirkėjai brangiau moka. Mūsų 
pieno perdirbėjai taip pat turės kelti aukš
čiausios kokybės superkamo pieno kainas”, 
- aiškino ekonomistas Gediminas Radzevičius.

Toks pats likimas laukia jautienos. G. 
Radzevičius prognozuoja, kad šviežios jau
tienos kaina turėtų kilti iki 30%. Tačiau mėsos 
produktai gali brangti nevienodai, nes įsi
galiojus mėsos gaminių skirstymui į aukš
čiausią, pirmą ir antrą klases, pasikeitė ir 
produktų sudėties reikalavimai. Aukščiausios 
klasės produktuose negalės būti mėsos pa
kaitalų. Pirmos klasės produktuose mėsos 
pakaitalų kiekis yra ribojamas, o antros - visai 
neribojamas. Tad dešros kaina priklausys 
nuo to, kiek mėsos į ją įdėta.

Tikrai brangs ir vištų krūtinėlės, kurios 
Europoje laikomos delikatesine mėsa ir yra 
2-3 kartus brangesnės nei Lietuvoje. Tuo tar
pu kiauliena gali netgi atpigti, nes šalia - 
gausiai kiaules auginantys lenkai.

Tačiau duonos ir miltinių produktų kainų 
kilimas yra visiškai nesusijęs su ES. Pernai 
metų derlius buvo gana prastas, tad Europoje 
susidarė maistinių grūdų trūkumas ir grūdų 
kainos pakilo. Ir nors Lietuva turi pakankamas 
grūdų atsargas, grūdų kaina nuo derliaus 
nuėmimo pakilo 50%. Dėl to dar vasario mė
nesį malūnai pakėlė miltų kainas ir atitin
kamai pabrango duonos gaminiai. 

neblogus atlyginimus bei kompensacijasas. 
“Įsivaizduokit, ką reiškia penkerius metalus 
gyventi viešbučiuose ir lėktuvuose. Jukkiekek- 
vieną savaitę du kartus tenka skraidyti pirdr- 
myn-atgaį gyventi viešbučiuose arbaišnuimo- 
motuose butuose”, - sakė ji.

Kai Lietuva išrinks savo tikruosius atstosto- 
vusEPJie turės apsispręsti-nuomotisbūs-ūs- 
tą Briuselyje ar gyventi šio miesto viešbuou- 
čiuose. “Čia priklausys nuo kiekvienono 
europarlamentaro planų. Jeigu jis ketinaina 
labiau atsiduoti europietiškiems reikalamsms 
ir tik kartkartėmis apsilankyti Lietuvoje, je, 
tuomet, matyt, geriau būtų nuomotis butą’’,ą”, 
- svarstė B.Vėsaitė.

Nors EP įtaka po truputį auga, tarptau-au- 
tiniai apžvalgininkai pripažįsta, kad jai dardar 
labai toli iki pačios svarbiausios ES ins-ns- 
titucijos. Nurodoma, kad esminiai ES val-al- 
dymo mechanizmai yra vykdomosios val-al- 
džios rankose, tai yra Europos Komisijoje, o:, o 
ne EP. Būtent todėl milžiniškų išlaidų EPEP 
išlaikyti efektyvumo klausimas vis garsiauiau 
skamba Europos Sąjungoje, ypač dabartinionio 
rinkimų vajaus metu.

(“Kauno diena”, sutnimpintajta)

Niekuo negalima paaiškinti cukraus kai-ai- 
nos kilimo. Tris fabrikus Lietuvoje valdantinti 
“Danisco Sugar” cukraus kainą netgiigi 
sumažino let, o parduotuvė “Arvi” pripažino,to, 
kad padidino 10-15 et už kilogramą. Tačiauau 
tiekėją juk galima rinktis.

Dėl pasikeitusių muitų pastebimai brangogo 
ryžiai, mažiau - bananai. Europos Sąjungaga 
gina savo gamintojus ir viduje palaiko aukš-cš- 
tesnes šių produktų kainas.

Dar viena brangimo priežastis - draudi-li- 
mas pardavinėti neįpakuotus gaminiusts. 
“Neįpakuotos krabų lazdelės buvopigesnėsęs, 
tačiau dabar jų parduotu vėse nebėra ir žmo-o- 
nėms tenka pirkti brangesnius įpakuotasis 
produktus”, - sakė A.Mackevičius.

Ir paskutinė, bet gal laikina priežastis, dėlė! 
kurios viskas brangsta, - degalų kainų ki-i- 
limas.

Šiuo metu degalų kainos Lietuvos degali- i- 
nėse pasiekė aukščiausią lygį nuo nepriklau-a- 
somybės atgavimo. Prieš savaitę “LUKoil”!” 
degalinėse Vilniuje litras 95 markės benzinoio 
kainavo 2.76 Lt (apie 1.4 austrai, dol), litais 
dyzelino - 2,46 Lt (apie 1.25 austrai dol).

G.Radzevičius pabrėžia, kad nors bendra-a 
rinka kol kas pasižymi akivaizdžiais trūku-1- 
mais, vėliau gali duoti ir naudos. “Dabar da-1- 
lies maisto produktų kainos kyla, nes nori-i- 
ma pasivyti kaimyninių šalių lygį tačiau u 
netrukus dalis produktų bus pakeisti tųpa-r- 
čių kaimynų pigesne produkcija”, - teigia a 
jis. Tai “Veidui” patvirtino ir “VP Market”” 
gėn. direktorius: “Jei tiekėjai neproporcin-1- 
gai kels kainas, mes jų produkciją galėsi- i- 
me pakeisti pigesne importine. Kainos gali Ii 
kristi, kai mes įsivešime pigesnių maisto o 
produktų iš kaimyninių šalių, tačiau tam n 
reikia pasiruošti: užmegzti ryšius, suderinti U 
tiekimų, kainas, pagaminti etiketes. Tai gali U 
užtrukti porą savaičių ar mėnesį”.

Žemės ūkio specialistai ir ekonomistai ii 
sutartinai kalba, kad ne tik kainos, bet ir algos ® 
ilgainiui kils. Jau dabar didieji prekybos tink- 
lai “VP Market’, “Dd”, “Rimi” paskelbė di- i- 
dinsiantys savo darbuotojų atlyginimus, kad d 
šie neišvažiuotų dirbti į užsienį.
Maisto prekių kainų pokyčiai: 
Pabrango

Duona ir jos produktai 10%
Pienas ir jo produktai 10%
Jautiena 8%
Paukštiena 7%
Cukrus 6-8%
Ryžiai 120%
Bananai 14%

Bet atpigo
Kiauliena 4%
Stiprūs alkoholiniai gėrimai 40%

Giedrė Putelytė, “Veidas” ”
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Lietuvių išeivijos palikimas
Sunkiomis tautos likimo valandomis, 

kai Lietuva negalėjo ar visai mažai galėjo 
apie save pranešti pasauliui, lietuvių išei
vija atstovavo tautai ir reprezentavo ją tiek 
kultūrinėje, tiek politinėje sferose. Atsto
vavo tol, kol atgimė pati Lietuva. Dabar 
bendraudami su kitose valstybėse gyve
nančiais tautiečiais suvokiame, kokia su
dėtinga ir sunki buvo lietuvių išeivijos 
istorija. Apie ją reikia kalbėti kuo daugiau, 
kad žmonės geriau pažintų ir suprastų 
bendrą mūsų istoriją. Tuo tikslu 2000 m. 
kovo mėnesį Vytauto Didžiojo universite
tas ir Kauno miesto savivaldybė įsteigė 
Lietuvos išeivijos institutą. Institutas kau
pia, saugo, tiria ir eksponuoja išeivijos 
organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinį, 
politinį ir mokslinį palikimą.

“Įkurti institutą, tiksliau, pirmapradį 
jo darinį - Išeivijos studijų centrą (ISC) — 
paskatino Broniaus Kviklio kolekcija, kuri 
Vytauto Didžiojo universitetą pasiekė 1993 
m. Šios kolekcijos pagrindu 1994 m. ir bu
vo įkurtas Išeivijos studijų centras VDU” 
-pasakojo ISC mokslo darbuotojas dr. Linas 
gaidukas.

ISC renka ir tvarko lietuvių išeivijos su
kauptą archyvinį palikimą. Šiuo metu čia 
saugomi Broniaus Kviklio, Vinco Rastenio, 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo, 
Broniaus Railos. Jurgio Gimbuto, Henriko 
Žemelio, “Metmenų” žurnalo, Santaros- 
Šviesos federacijos, PLB, Alekso Vaškelio, 
Vytauto Alanto. Juozo Danio, Aleksandro 
Štromo. Vinco Valkavičiaus ir kiti archyvai. 
Išeivijos studijų centro rinkiniai nuolat pa
pildomi naujais archyvais bei palikimais.

“Daugelis archyvų ISC atsidūrė mūsų 
darbuotojų iniciatyva. Nelengva prikal
binti išeivijos lietuvius dovanoti mums sa
vo turimus dokumentus. Galime garantuo
ti išeiviams, kad jų dokumentai nebus iš
mesti ar pelys sukrauti rūsyje. Jie tvarko
mi, saugomi ir naudojami ruošiant moksli
nius darbus. Tai ilgas darbas. Dabar jau 
Sek tiek lengviau, nes išeivija apie mūsų 
veiklą žino, patys dovanotojai ar jų gimi
naičiai atvažiuoja į Lietuvą ir įsitikina, kad 
jų archyvai yra pagarbiai saugomi. Vis tik 
išeivijoje galima jausti šiokio tokio prie
šiško nusistatymo, nepasitikėjimo. Atrodo, 
kad vos tik Lietuvą kas užpultų, tuoj sunai
kintų čia esančius archyvus. Net per pa
skutiniąją Lietuvos okupaciją archyvai ne
buvo naikinami Jie buvo išvežti į Rusiją, 
įslaptinti, bet nenaikinami Išskyrus vieną 
kitų, labai Jau neparankų dokumentą.

Savo archyvuose saugome įvairiausio 
tipo dokumetus-spaudą, korespondenciją 
ir pan. Mielai priimame ir esam dėkingi 
visiems, kurie dovanoja mums kad ir vieną 
popierėlį. Kartais taip atrandami labai 
reikšmingi dokumentai”, - pasakojo dr. L. 
Saldukas.

ISC palaiko ryšius su daugeliu išeivijos 
lietuvių bendruomenių. Pasak dr. L. Saldu- 
ko, daugiausia institutas bendrauja su JAV 

Nuotraukoje - Lietuvių išeivijos institutas, įsikūręs Kaune, S.Daukanto g. 25.

gyvenančiais lietuviais. Jau vien dėl to, kad 
ten daugiausia lietuvių. Vokietijoje gyvena 
labai gerai organizuota lietuvių bendruo
menė. Palaikomi ryšiai su Australijos, Ka
nados ir kitų šalių lietuviais.

Lietuvių išeivijos institutą globoja Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė (PLB). Jos 
vadovai dažnai lankosi institute, remia fi
nansiškai. PLB yra pozityviai nusiteikusi 
Lietuvių išeivijos instituto atžvilgiu - žada 
padovanoti savo archyvą. Tai didelis, įdo
mus ir vertingas archyvas.

Išeivijos studijų centras ne tik kaupia bei 
tvarko lietuvių išeivijos archyvinį palikimą, 
bet ir tiria jį. “Centras nedubliuoja archyvo 
funkcijų. Žmonės, kurie čia dirba ir yra 
mokslo darbuotojai, užsiima moksline 
veikla: rašomi straipsniai, studijos, kny
gos. Išeivijos studijų centras leidžia tęstinį 
leidinį “Egzodo archyvas”, kuriame pub
likuoja svarbiausią ir įdomiausią išeivijos 
istorinę medžiagą. Rengiame temines pa
rodas apie išeivijos politinį, kultūrinį, vi
suomeninį gyvenimą, organizuojame susi
tikimus su lietuvių išeivijos atstovais, kon
ferencijas”, - sakė dr. L. Saldukas.

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus 
vadovaujamame Lietuvių išeivijos insti
tute be ISC, kuris dirba seniausiai, taip pat 
veikia Aleksandro Štromo politikos moks
lų archyvas ir biblioteka-skaitykla, kurioje 
gausu mokslinės, politologinės, istorinės, 
Sovietų Sąjungos teisę nagrinėjančios 
literatūros, disidentinio judėjimo savilai- 
dos periodinių leidinių, o Broniaus Kviklio 
biblioteka-kolekcija išsiskiria išeivijos 
spaudos gausumu. S. S. Lozoraičių muzie
jus, įsikūręs 2000 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto Rektorato pastate, kur antrame 
aukšte savo laiku buvo S. Lozoraičio (vy
resniojo) darbo kabinetas ir jo šeimos susi
būrimo vieta. Muziejus eksponuoja ir sau
go surinktą medžiagą apie garsių Lietuvos 
diplomatų šeimą. B. Vaškelio lyginamosios 
literatūros centras užsiima mokslo studijų, 
straipsnių rinkinių, monografijų leidyba. 
Centrą remia privatus prof. Broniaus 
Vaškelio fondas. V. Kavolio tarpdisciplini
nių studijų centro tyrinėjimų programa api
ma populiarios kultūros, masinių komuni
kacijos priemonių, egzilo ir kitas problemas. 
Lietuvių išeivijos institute sukauptais ar
chyvais ir bibliotekomis, skaityklomis gali 
naudotis visi besidomintys lietuvių išeivija. 
Instituto darbuotojai visada padeda surasti 
norimą informaciją.

Lietuvių išeivijos institutą globoja Lie
tuvos Respublikos Prezidentas. “ĮIšeivijos 
institutą žvelgiu kaip į lietuvių kultūrinei 
ir visuomeninei raidai svarbų tyrimų bei 
idėjų skalidos centrą. Linkiu sėkmės stip
rinant jungtis tarp išeivijos ir krašto, tarp 
turtingos išeivių kartų patirties ir šiandie
nos, ryškinant šiuolaikinės lietuvių tapa
tybės ir savimonės gaires”, - susikūrimo 
proga institutui linkėjo Valdas Adamkus.

Daiva Sutkutė, Lietuva

Nuo gegužės 1-osios Lietuva - ES narė
Gegužės 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube linksmai buvo paminėtos ir atšvęstos net 

keturios progos: Motinos Diena, Lietuvos įsijungimas į NATO, įstojimas į Europos 
Sąjungą ir spaudos atgavimo šimtmetis. Sydnėjiškių pageidavimu spausdiname 
Vgtenia Šliogerio žodžius, kuriuos renginio metu jis pasakė apie Europos 

Sąjungą. Red.

Lietuvoje jaunimas ir dauguma miestie
čių džiaugiasi - pagaliau esame vėl Europo
je, pagaliau yra galimybė darbui, geresniam 
uždarbiui prieš akis. Tačiau pensininkai, 
mažažemiai ūkininkai yra susirūpinę. 
Ateityje mato prekių, maisto kainų paki
limą, mato grėsmę, kad jų pateikiamų 
kiaušinių, naminių paukščių, daržovių 
supirkimo kainos kris. Nežiūrint to, jie tiki, 
kad narystė Europos Sąjungoje užtikrins 
jaunimui darbą, geresnį atlyginimą ir pla
tesnes gyvenimo galimybes.

Reikia pasakyti, kad Vyriausybė, Sei
mas, šalyje įtakingi žmonės džiaugiasi Eu
ropos Sąjungos naryste, nes supranta, kad 
pagaliau šalis atsiplėšta nuo rytų kaimynų 
slopinančios įtakos. Tas atsiplėšimas nuo 
rytų kaimynų paliko Lietuvai nemalonią 
patirtį - už gaminius, vežamus iš Rusijos į 
Kaliningrado sritį, nebus mokamas muitas. 
Dar liko neužbaigtas vizų režimo nustaty
mas važiuojantiems per Lietuvą. Sakoma, 
jeigu Sąjunga leistų Rusijos gyventojams 
laisviau važinėti po Europą, tai stipriai 
sumažintų užgautus rusų jausmus ir jų 
baimę, kad nauja ekonominė geležinė už
danga juos atskiria.

Pažvelkime plačiau: kas yra Europos 
Sąjunga? Viskas prasidėjo nuo anglių ka
syklų produkcijos kainos suvienodinimo 
netrukus po II-ojo pasaulinio karo pabai
gos. Tai buvo BE-NE-LUX sutartis - 
Belgijos, Olandijos ir Liuksenburgo šalių 
susitarimas pateikti bendrą anglies kainą. 
Neužilgo šis ekonominis susitarimas išsi
plėtė, apėmė kitus gaminius ir tarpusavio 
prekybos ryšius. Jau 1952 metais Sąjunga 
susidėjo iš Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos. Olandijos ir Liuksemburgo. Taigi, 
laikui bėgant vis naujos valstybės prisi
dėdavo: 1973 m. - Danija, Airija, D. Bri
tanija; 1981 m. -Graikija; 1986 m. -Portu
galija, Ispanija; 1995 m. - Austrija, Suo
mija, Švedija.

Na ir pagaliau dabar-2004 m. gegužės 
1 d. - buvo priimta 10 naujų valstybių: 
Kipras, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, 
Malta, Slovėnija, Slovakija ir Vengrija.

Europos Sąjunga tampa didžiausiu 
ckonominiu-politiniu vienetu pasaulyje. Su 
451 mln. gyventojų, apimanti beveik 4 mln. 
kv. km. ploto. Sąjungos ribos - nuo Portu
galijos iki Rusijos. Dokumentaciją Sąjunga 
turės vesti 20-čia kalbų. Pagalvokime tik 
apie būsimą popieriaus sunaudojimą.

Europos Komisijos prezidentas Roma
no Prodi pastebėjo: “Penkios dekados po 
mūsų didžiulio projekto Europos sujun
gimo pradžios, visi šaltojo karo stabdžiai 
yra dingę, naujų 10 narių įnašas kultūroje, 
skirtingame gyvenimo supratime pakeičia 
Europos gyvenimo taisykles, tai visas vals
tybes vienijanti laisvė. Naujosios 10 narių 
padidina Sąjungą 73 mln. gyventojų ir 
apie 5% padidina ekonominę gamybą. ”

Dešimties naujų Sąjungos narių gyven
tojams iš karto atsiranda (tačiau su įvairiais 
apribojimais) darbo galimybės ankstyves
nėse 15-oje narių. Nekartosiu “Mūsų Pasto
gėje” pasirodžiusio straipsnio šiuo klau
simu.

Pažvelkime plačiau į 15 +10 Sąjungos 
ypatybes. Svarbu suprasti, kad kiekviena 
valstybė/narė savnoriškai atsisako dalies 
savo suverenumo bendram Sąjungos labui. 
Savo vidiniuose įstatymuose prisilaiko 
bendrų Sąjungos teisės normų, krimina

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS" PRENUMERATĄ?

liniuose įstatymuose, administracijoje, mo
kesčių nustatyme, mokslo, socialinėje bei 
sveikatos sistemoje. Ypač reglamentuojama 
finansinė ir ekonominė valstybės eiga.

Svarbiausia tai, kad viskas pagrįsta lais
vu, savanorišku apsisprendimu ir glaudžiu 
bendradarbiavimu. Pagalvokome: istoriškai 
tokio bandymo dar Europoje nėra buvę. Visi 
Europos gyventojų sujungimai buvo pa
grįsti karine jėga ir autokratine-diktatūri- 
ne sistema.

Buvo Romos imperija, Šarlemano sukur
ta naujoji Romos imperija, Napoleono im
perija, na, pagaliau, ir Stalino - Hitlerio im
perijos. Visos paliko gilius pėdsakus Eu
ropos žmonių gyvenime. Pagalvokime: 
lotynų kalbos paplitimas ir jos variacijos 
įvairiose tautose; Šarlemano imperijos ar
chitektūra, religinis pobūdis; Napoleono 
įvesti matavimo vienetai, netgi važiavimas 
dešine puse, teisės kodeksas; Hitlerio - 
Stalino imperijos paliko žmonėse tik 
skausmą ir brutalumą. Tos visos imperijos 
sugriuvo vos tik nusilpo prievartą įgyven
dinančios jėgos.

Laisva, savanoriška Europos Sąjunga 
dar turi eilę neišspręstų klausimų, bet į atei
tį galime žiūrėti tik su optimistiška vilti
mi. Pateiksiu keletą minčių apie Sąjungos 
ateitį:

- Yra rizika, kad Sąjunga tiesiog paskęs 
nuo didžiulės biurokratijos (atsiminkime - 
20 kalbų!);

- Kol kas Sąjunga veikia su originalia 
konstitucija, kuri turi savotišką liberum - 
veto (žinome, prie ko tas privedė mūsų 
Lenkijos-Lietuvos karalystę). Nauja konsti
tucija - neseniai pateikta, buvo nepriimta;

- Tačiau visos narės yra pasiryžusios 
dirbti, pasiekti tą taip trokštamą taikos, 
sėkmės, sugyvenimo stovį Sąjungoje. Na, 
šito norint, kultūrinės, religinės bei teri
torinės problemos tikrai bus taikiai, ge
ranoriškai išsprendžiamos;

- Tikriausia realybė bus kažkas, kas vi
soms 25 narėms daugiau mažiau priimtina. 
Visų dėmesys nukreiptas į mus - 8-ias bu
vusio Rytų bloko nares. Mes dar tik prieš 
15 metų skendome po centralizuota koman
dine ekonomika ir komunistų partijos valda.

- Dabar, po 15 metų nepriklausomybės, 
ekonominė eiga buvo ir nedėkinga, ir sunki, 
ir dabar jos visos įneša į Sąjungą tiesiog 
ubagyną nes jų bendra vidaus gamybos 
produkcija yra tik 40% to, ką pagamina 15 
senųjų narių.

- Nenuostabu, kad Vakarų Europos na
riai yra susirūpinę, kas bus su Sąjungos 
finansais, kas bus su galima darbininkų 
invazija iš naujų narių?

Tačiau, nežiūrint begalės neišspręstų prob
lemų Sąjungai, žiūrėkime į ateitį su viltimi 
sėkmei ir optimizmu ekonominiam gerbūviui.

Baigsiu savo Europos Sąjungos pri
statymą su anekdotiniu pastebėjimu iš 
praėjusio sekmadienio išvykos į gamtą. 
Išvykome grybauti netoli Jenolan Caves. 
Buvo pekliškai šalta ir sausa. Atrodė gry
bų nebus. Tačiau prityrusių grybautojų iš 
Lietuvos dėka, pririnkome tris kibirus rud
mėsių. Susėdę pasistiprinti, sušilti prie 
laužo, pasisveikinome su kompanija lenkų 
grybautojų. Pasidalinome grybavimo 
įgūdžiais ir šiaip šiuo bei tuo. Atsisveikinant 
vienas iš jų retoriškai pasakė: “na tai ką, 
mes ir vėl kartu. ”

Vytenis Šliogeris
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Sportas
Netoli Vilniaus - nauja lenktynių trasa

Jau šiais metais netoli Vilniaus į Lentvario 
pusę esančiame 130 ha sklype prasidės naujos 
modernios lenktynių trasos ir saugaus vai
ravimo mokymo centro statybos. Šį projektą 
ėmėsi įgyvendinti Lietuvos nacionalinė vežėjų 
automobiliais asociacija “Linava”, Vilniaus 
apskrities administracija bei šalies Viešbučių 
ir restoranų asociacija, o visas tris organizaci
jas suvienijo praeityje garsus lenktynininkas 
ir verslininkas Stasys Brundzą šią idėją puo
selėjantis jau du dešimtmečius. Planuojama, 
kad projektas kainuos 10-12 mln. eurų, o 
pagal optimistinį variantą pirmosios lenktynės 
gali įvykti jau kitų metų rudenį.

Busimoji lenktynių trasa, kol kas dar 
neturinti pavadinimo, ir Saugaus vairavimo 
centras bei vairavimo mokykla su visais jiems 
priklausančiais pastatais bei techniniais įren
giniais iškils už 15 kilometrų į pietvakarius 
nuo Vilniaus, į šiaurę nuo Lentvario, tarp Kar- 
piškių, Kiemeliškių ir Dicdeliškių kaimų. Bū
simo objekto kontūrai detaliame žemėlapyje 
nubrėžti tarp Lentvario dvaro ir Kariotiškių.

Lenktynių tra
sos projektą paren
gė vokiečio Her
man Tilkc vado
vaujama firmos 
“Tilke GmbH” pro
jektų studija.

Kaip žinoma. 
Tarptautinė auto
mobilių federacija 
(FIA) visas lenkty
nių arenas skirsto į 
5 kategorijas. Lie
tuviška trasa bus 
įvertinta antrąja ka
tegorija-joje ga Kompiuterinis lenktynių trasos tribūnos vaizdas.

lės vykti visos varžybos, išskyrus “Formula- 
1”. Numatomas lenktynių trasos bendras ilgis 
- 3511 metrų. Jos plotis siauriausioje ilgiau
sios tiesiosios vietoje bus 12 metrų, o pla
čiausioje - ties starto -finišo linija ir kai kuriais 
posūkiais - 21 metras. Trasoje iš viso bus 12 
skirtingo spindulio posūkių, iš jų 7 dešinieji 
ir 5 kairieji. Važiuojama bus pagal laikrodžio 
rodyklę. Lenktynių trasa perskyrimu dalinsis 
į dvi skirtingų reikmių trasas. Ilgesnioji būtų 
naudojama tik lenktynėms bei lenktynininkų 
mokyklos reikmėms, o likusioji 1500 metrų 
su 200 metrų ilgio perskyrimu - ir mokymo 
centro poreikiams. Prestižinių varžybų metu 
sportininkai rungtyniaus sujungtoje bendroje 
3,5 km trasoje.

Priešais lenktynių starto ir finišo tiesiąją 
iškils moderni dengta 6200 žiūrovų talpinanti 
centrinė tribūna. Kitose trasos vietose pagal 
varžybų svarbą ar žiūrovų dėmesį joms nu
matyta įrengti ir judrias, kilnojamas tribūnas. 
Išviso planuojama įrengti apie 30 000 sėdimų 
vietų. (DELFI)

A.Zadneprovskis - pasaulio čempionas
Rusijos sostinėje Maskvoje 

vykstančiose planetos šiuolaiki
nės penkiakovės pirmenybėse 
aukso medalį vyrų varžybose iš
kovojo išgarsėję Lietuvos sporti
ninkas Andrejus Zadneprovskis. 
Jis surinko 5608 taškus ir 14 taškų 
aplenkė antroje vietoje likusį ko
rėjietį Choon-huan Lee bei 28 taš
kais -bronzą iškovojusį čeką Libor 
Capalini.

Kur kas prasčiau sekėsi sezono 
penkiakovininkų reitingo lyderiui 
Edvinui Krungolcui, kuris su 5324 
taškais liko tik devynioliktas.

Beje, prieš bėgimo rungtį A. 
Zadneprovskis buvo tik penktas, 
tačiau paskutinėje rungtyje pavy
ko aplenkti visus anksčiau starta
vusius varžovus.

Ypač nesėkminga finalinėse 
varžybose lietuviams buvo antroji 
rungtis fechtavimas, kurioje A. 
Zadneprovskis su 792 taškais buvo 
23-as, o E. Krungolcas surinko
664 taškus ir pasidalijo 30-31-ą vietas.

Pirmoje šaudymo rungtyje abu lietuviai 
surinko po 1120 taškų ir pasidalijo septintą- 
devintą vietas, o plaukimo distancijoje ge
riau sekėsi A.Zadncprovskui, kuris su 1332 
taškais pasidalijo antrą-trečią vietas.

Ketvirtoje rungtyje - jojimo varžybose -

Pagerbti Lietuvos metų herojai
(ELTA). Lietuvos politikai, sportininkai, 

menininkai, TV žvaigždės, verslininkai, ma
dos ir žiniasklaidos atstovai - pagerbė “Lie
tuvos garbė” herojus - paprastus Lietuvos 
žmones, savo gražiais darbais, drąsiais po
elgiais labiausiai prisidėjusius prie kitų žmo
nių laimės, svajonių išsipildymo ir džiaugsmo

Pasaulio čempionas Andrejus Zadneprovskis.

E.Krungolcas surinko 1144 taškus ir pasida-a- 
lijo 10-15 vietas, o A.Zadneprovskis su 11400 
taškų liko šešioliktas.

Ir lemiamoje - bėgimo rungtyje - A.Zadd- 
neprovskis su 1224 taškais buvo ncpralcnn- 
kiamas, o 100 taškų mažiau surinkęs E.Krunn- 
golcas liko tik 12-as. CO

Metų žygdarbio autorius - Kęstutis Sku-j- 
čas iš Kaimo. Jis yra Pasaulio neįgaliųjųų 
plaukimo vicečempionas, Europos neįgalių jų 
plaukimo čempionas, pirmasis neįgalusisis, 
Kauno kūno kultūros akademijoje apsigynęsęs 
disertaciją ir tapęs pavyzdžiu bei viltimi toto 
paties likimo žmonėms. rĮTĮ
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Elena. Jonaitienė
Likimo blašlcomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)
Aldona labai nustebo, kai vieną dieną 

nuo mokyklos laikų gerokai pasikeitusi El
vyra vidury gatvės puolėjai į glėbį.

- Ačiū, Dieve, už pažįstamą veidą! Kaip 
gera susitikti aušrokę!

Paaiškėjo, kad Elvyra su penkiamete 
dukrele ką tik atsikėlė iš anglų zonos, kur 
pasiliko jos vyras.

- Turėjau Daliai surasti ramesnę vietą. 
PoDresdeno mergaitė negali atsigauti, kaip 
ir aš, ir visi, kurie buvo patekę į tą baisų 
pragarą.

Jų šeima buvo Dresdene, kai amerikiečių 
ir anglų bombos šį miestą sugriovė ir su
degino. Kai pirmam puolimui praėjus El
vyra su isteriškai kūkčiojančia dukryte iš
lindo iš slėptuvės, aplinkui riogsojo griu
vėsiai, o gatvės skendėjo liepsnose. Pati 
nesuvokė, kaip pasiekė priemiestį, kaip tarp 
griuvėsių rado vietą namo, kuriame buvo 
prisiglaudę.

Aldona visa tai išgirdo šiek tiek vėliau, 
kai abi moterys susidraugavo ir daug laiko 
praleisdavo kartu. Elvyra pasakojo ramiai, 
tarsi ne jai viskas buvo nutikę, tik jos ran
kos imdavo virpėti.

- Kai Viktoras atbėgo prie baigiančio 
degti namo, pamanė, kad mes abi žuvom. 
O aš bijojau, kad jis užmuštas. Kai pagaliau 
suradom vieni kitus, regėjosi, jog pabudom 
iš košmaro, nors tas siaubas tebesitęsė. Ži
noma, vėliau reikėjo ieškoti, kur gyventi, 
ką valgyti, kuo apsirengti. Palikome taip, 
kaip stovime - viskas sudegė.

- Bet dabar atrodai elegantiškai, - pa
stebėjo Aldona.

-Tai turbūt tik mano akvamarinai, - nu
sijuokė Elvyra, - nešiojau juos per bombar
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davimą.
Tai buvo dviejų didžiulių akvamarinų 

senovinė segė, prisegta prie juodos beretės, 
kurią Elvyra nešiojo beveik visą laiką. Ta
čiau jai elegancijos teikė ne segės akmenų 
blizgėjimas ir tikrai ne drabužiai - išblukusi 
tamsi palaidinė ir išaugtinis sijonėlis, bet 
jos aukštas ūgis, liekna figūra, išblyškęs vei
das, ilgi juodi plaukai ir juodos akys.

- Per karą turbūt šimtą kartų vokiečiai 
reikalavo įrodyti, kad nesi žydė, - kartą 
neiškentė Aldona.

- Na, šimtą tai ne, bet porą kartų sustab
dė, - šyptelėjo Elvyra. - Bet aš turiu patikimų 
argumentų: mano mama buvo italė ir turėjo 
aristokratišką pavardę, o tėvo motina - vo
kietė. Kai mama mirė, gyvenau pas gimines 
Vokietijoj. Ten ir pradžios mokyklą baigiau, 
todėl ir kalbu vokiškai kaip Berlyne gimu
si... O ir giminių pavardės neprastos, visos 
su “von”... Tik gyvendama pas juos kiek 
prisiverkiau!

E Įvyra į Hochfeldą atsikėlė kaip tik tokiu 
metu, kai Aldona jautėsi vieniša ir troško 
turėti artimą žmogų. Abi iš karto susibičiu
liavo ir brangino šią retą dovaną.

Hochfeldo stovykloje vis pasirodydavo 
naujų atvykėlių. Aldona nesitikėjo dar kada 
sutikti Lygeikius, nes manė, kad jie pasiliko 
Austrijoje. Bet vieną dieną išvydo juos vi
sus keturis, stovinčius eilėje prie virtuvės. 
Jie atrodė pilki ir suvargę, niekuo nesiskyrė 
nuo kitų pabėgėlių. Aldona pasisveikino iš 
tolo, prie jų nepriėjo, ir jie tik linktelėjo gal
vas, lyg Aldonos nepažinę. Stovykloje jie 
gyveno neilgai, nes po pirmo tikrinimo 
turėjo išsikelti.

Elvyros draugystė pagyvino Aldonos 
gyvenimą, o kita pažintis jį iš esmės pakeitė. 
Tai buvo Jonas Sugintas, tas pats aukštas 

garbanotais plaukais akiniuotas vyriškis, 
kuris pirmasis komendanto sušauktame su
sirinkime reagavo į rusų propagandininką. 
Po ano susirinkimo Aldona stovykloje jį 
dažnai matydavo, bet jie nebuvo pažįstami. 
Jis nuolat ką nors organizavo, dažnai kal
bėjo per susirinkimus ir priversdavo klausy
tis, nes tikėjo savo žodžiais, nors kartais 
pamiršdavo sintaksę ir mandagumą, o aštriu 
žodžiu supykindavo ar netikėtu sąmoju pra
juokindavo. Kilus ginčui, vienus jis įtikin
davo, kitus atgrasindavo, bet abejingų ne
likdavo. Ypač jis mėgo diskutuoti apie poli
tinius įvykius, istorinius pokyčius. Iš karo 
griuvėsių kilo naujas pasaulis. Reikėjo nuo
latinių pastangų jį suprasti, surasti savo 
vietą jame ir suvokti savo pareigas. O jei 
kai kurie dabarties įvykiai atrodė nesupran
tami, reikėjo mokytis iš nesenos praeities. 
Tik analizuojant laimėjimus ir padarytas 
klaidas, galima buvo ieškoti naujų ateities 
gairių. Hochfeldo dipukų susirinkimuose 
dažniau buvo aiškinami istorijos, politikos, 
etikos ir ekonomikos dalykai, o ne apta
riama, kaip skirstyti per Raudonąjį Kryžių 
atsiųstus labdaros siuntinėlius ar kieno nors 
pateiktą planą apie bendrą emigraciją į Ma
dagaskarą ar kitur.

Aldona ateidavo į susirinkimus visada, 
kai tik galėjo. Abi su Elvyra atsisėsdavo sa
lės gale ir iš tolo klausydavo, nevengdamos 
apkalbėti kaimynų ar pasijuokti iš kalbėto
jų. Bet kai kalbėjo Sugintas, Aldona pamirš
davo juokus ir klausėsi atidžiai.

Kartą, kai ėjo į savo kambarėlius iš susi
rinkimo, Elvyra netikėtai paklausė:

- Tau jis gražus?
- Kas toks?
- Tas tipas, kuris kalbėjo. Tas, kur tau 

taip patinka. Kaip jis vadinasi? Sugintas?
- Man patinka jo mintys.
- Bet ar tau jis gražus? - nenusileido 

Elvyra.
- Nežinau. Turbūt ne. Bet man įdomu 

tai, ką jis kalba ir kaip. Tau taip neatrodo?)?
- Įdomu. Tik gal ne tiek, kiek tau. Atro-o- 

do, jis supranta, ką kalba ir pats tiki tuo, kąrą 
sako. Tik jo stilių reikėtų palyginti. Galėtųtų 
būti mandagesnis ir nesijuokti ten, kuur 
netinka.

- Ir aš tą pastebėjau. Bet gera girdėti nce 
vien apie maisto davinį, komendanto po>- 
tvarkius, kasdienes pareigėles, malonu susii- 
gaudyti, kas vyksta.

Komendantui pritariant ir UNRRA oir- 
ganizacijai remiant, stovykloje buvo įsteigt’ti 
vaikų darželiai. Visose sekcijose tam buvom 
paskirtos patalpos, atvežta vaikiškų baldi/ų 
ir žaislų. Buvo nutarta į darželį eisiantiemss 
vaikams duoti daugiau pieno ir dar papill- 
domai saldžių sausainių davinį. Į lietuviių 
vaikų darželį buvo pakviestos dirbti dvi bu
vusios mokytojos, draugiškos ir linksmoss 
jaunos moterys. Visi ikimokyklinio amžiausis 
vaikai iš karto buvo užrašyti į darželį, tarpp 
jų ir Linukas su Dainele. Kai visi trys butoo 
vaikai ėmė lankyti darželį ar mokyklą kunr 
praleido didžiąją dienos dalį, jaunoms maa- 
moms atsirado daug laisvo laiko. Aldonaiai, 
deja, neteko juo pasinaudoti ar pradėti nutuo- 
bodžiauti. Lietuvių sekcija rengėsi tautiniuo 
komiteto rinkimams. Aldoną buvo siūlomam 
įrašyti į renkamų narių sąrašą. Ji iš pradžižių 
atsikalbinėjo, jog neturinti patirties ir nee
santi tinkama organizatorė, niekuo nesiskki- 
rianti nuo kitų, bet stovyklos moterys įtįti- 
kino, jog komitete turinti būti viena atstovėj 
nes vyrai nesupranta moterų ir vaikų poreiei- 
kių, nežino, ką reiškia auginti vaikus stoto- 
vy kloję.

Aldona sutiko kandidatuoti, manė, kacad 
vis viena jos neišririks. Vis dėlto, matytyt, 
dauguma moterų balsavo už ją nes Aldonna 
surinko mažiau balsų tik už Joną Sugintitą. 
Jis gavo daugiausiai ir tapo komiteto pirmini- 
ninku. Iš viso komitete buvo aštuoni nariaiai: 
septyni vyrai ir Aldona.

Tęsinys kitame MPNnr,
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In memoriam A'frA Stasys Šatkauskas

Mamytė
Eugenija Zūbaitė-Šimkienė - mamytė - 

močiutė - promočiutė - gimė 1910 m. bir
želio 17 d. Nevočių kaime, Mosėdžio vals
čiuje, Kretingos apskrityje. Ji buvo Alberto 
ir Barboros Zūbių - darbščių ūkininkų - 
vyriausia duktė iš trijų vaikų. Amžinybėn 
iškeliavo 2004 m. gegužės 20 dieną. Jaunes
nis brolis (91 m.) - Sibiro tremtinys - dar 
gyvas, gyvena Lietuvoje, bet jauniausia se
sutė Adelė mirė prieš kelis metus.

Pavasarininkų organizacijoje Eugenija 
gilinosi kulinarijos, namų ruošos bei rank
darbių srityje ir ruošėsi gyvenimui. 1933 m. 
vasario 8 d. ištekėjo už artimo Krakių kaimo 
darbštaus ūkininko vyriausio sūnaus Prano 
Šimkaus. Abu pavyzdingai ūkininkavo. 
Mama buvo mėgiama savo apylinkėje ir ūkio 
tarnautojų, buvo gera ir tvarkinga šeimi
ninkė. 1935 metais susilaukė sūnaus Al
girdo. Tuomet tikrai nenuspėjo, koks bus 
sunkus jos gyvenimo kelias.

Ramybę sudrumstė II-asis pasaulinis 
karas ir Lietuvos okupacija. Vis dėlto, gyve
nimas ėjo savo keliu - abu su vyru dirbo ir 
tobulino ūkį. 1942 m. susilaukė dvynių duk
ryčių- Lidijos ir Liucijos. Deja, sesutę Liu
ciją užpuolė vaikiškos ligos ir, pakirsta plau
čių uždegimo, ji atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Tai buvo baisus smūgis jaunai motinai.

Artėjant Antrojo pasaulinio karo pabai
gai, nesipriešino tėvelio nutarimui trauktis 
į Vakarus, palikdami visą išsvajotą gyve
nimą. Traukintasis į Vakarus buvo sunkus 
ir skaudus. Galiausiai teko viską palikti pa
kelėje ir tik su pora lagaminėlių bei dviem 
mažais vaikais trauktis į nežinią. Fronto, 
bombardavimo ir baisių kelionių pergyve
nimai raižė jaunos motinos širdį, tačiau ji 
likokantri ir nepalūžo. Atsidūrus netoli Čeko
slovakijos pasienio, staigi ir netikėta tėvelio 
liga vęl sukrėtė jos gyvenimą. Jam šiek tiek 
pasveikus, sąjungininkų susitarimu kraštas 
buvo numatytas perleisti sovietams. Šeima 
susiruošė vėl į kelionę, į Šiaurės Vokietiją, 
Oldenburg miestą, Unternberg pabėgėlių 
stovykląUNRRA prieglobstyje. Iki emigraci
jos į Australiją 1949 m. gyveno pereinamo
siose stovyklose Fallingbostel, Seedorf 
(Vokietija) ir Bagnoli prie Neapolio (Italija).

Kelionė laivu Eugenijai buvo sunki, kan
kino jūros liga. 1949 m. liepos mėn. pasie
kėme Melboumo uostą, o iš ten traukiniu - 
Bonegilla stovyklą. Tėveliui pasisekė susi
tvarkyti .kad atlikti savo sutarties darbą 
Peechclba East Vietovės lentpjūvėje netoli 
Wangaratta miesto. Tai buvo didelis laimė
jimas, nes šeima galėjo apsigyventi kartu 
mažame primityviame keturių kambariukų 
namelyje. Mamytės darbštumu, namelio 
pašonėje išdygo nemažas darželis. Tačiau ji 
ilgėjosi lietuviškos aplinkos. Po metų darb
davys sutiko, kad šeima persikeltų gyventi į 
Geelong’o miestą, kur būrėsi daugiau lie
tuvių. Apsigyvenome išsinuomotame kara
vane, ant nupirkto žemės sklypelio. Prasi
dėjo sunkus kūrimosi periodas. Mamytės 
priežiūroje atsirado nemažas daržas ir vais
medžiai. Pamažu pradėjo augti namelis. 
Mamytė taip pat įsidarbino, kad kuo greičiau 
galėtume padoriau įsikurti. Laiko jai užteko

Eugenija Zūbaitė-Šimkienė

viskam.
Buvo sudarytos sąlygos vaikams baigti 

aukštąjį mokslą. Tuo pačiu jie buvo auklė
jami lietuviškoje dvasioje. Savo darbštumu, 
paprastumu, gera, tvirta valia ji mums buvo 
pavyzdys. Ji buvo tikra lietuvė motina. 
Mamytė buvo labai vaišinga ir užėję nebuvo 
išleisti nepavaišinti. Įsikūrus, ji pradėjo austi 
jau lietuviškais raštais. Nors Lietuvoje audė 
didelėmis staklėmis, čia tai darė ant audimo 
rėmelio. Jos audinių turi įsigiję daugelis 
žmonių Australijoje ir net už jos ribų. Šio 
meno ji nelaikė tik sau, bet mielai mokė ir 
kitus. Mylėjo gamtą, rudenį važiuodavo 
grybauti.

Gimė anūkai, kurie jai suteikė džiaugs
mo. Deja, vėl - nelaimė. Tėvelį ištiko in
sultas (stroke), nuo kurio jis pilnai nebeat
sigavo. Persikėlė gyventi į Adelaidę, arčiau 
dukros Lidijos šeimos. Įsikūrė Rostrevor 
priemiestyje. Mama daugiau nei dvidešimt 
metų ne tik prižiūrėjo tėvelį, bet surado daug 
laiko ir anūkams, gyvenantiems gretimai. 
Jos energija, gera valia ir kantrybė atrodė 
neišsenkama. Deja, amžius ir pergyvenimai 
daro savo. Tėveliui iškeliavus amžinybėn ir 
užaugus anūkams, galvojom, kad ji galės 
truputį atsikvėpti. Deja, sušlubavo atmintis 
ir nebegalėjo pasidžiaugti lengvesniu gy
venimu. Ji visą savo gyvenimą aukojo šeimai 
ir niekuomet nepalūžo nelaimėse. Mamytės 
gyvenimas nebuvo lengvas. Tėvynės oku
pacija bei jos palikimas, netektis dvynės 
dukters, kelionė į nežinią ir vyro netikėtos 
ligos paliko neišdildomas vagas, kurios 
galiausiai palaužė ją, ypač jos atmintį. 
Nepaisant vist) vargų. Mama visuomet rado 
laiko kitiems.

Iškeliavus amžinybėn ramiai, 
Liko tik Tavo gyvenimo švyturiai.

Paprastumas, kantrybė ir meilė visiems 
Liks amžinai atmintyje artimiems.

Gyvenimo kelias sunkus ir vingiuotas, 
Kartais net erškėčiais nuklotas.

Viską pakėlei ramiai ir kantriai 
Palydim Viešpaties prieglobstin...

Algirdas Šimkus

Gegužės 24 dieną Stasys Šatkauskas su 
šeima atšventė savo 86-ąjį gimtadienį gu
lėdamas ligoninėje, o gegužės 25 dieną jau 
apleido šį pasaulį.

Stasys jau kelinti metai sirgo. Dažnai 
jam tekdavo gydytis ligoninėse. Namuose 
rūpestingai prižiūrėjo žmona Juzė ir sūnus 
Romas.

Stasys gimė ir augo Dzūkijos krašte. Be 
jo, šeimoje augo dar brolis ir sesuo. Lietuvo
je Stasys dirbo traukinių konduktoriumi. 
Susipažinęs vedė Juzę Mačiokaitę.

Per karą, priartėjus frontui, kaip daugelis 
bendro likimo lietuvių, paliko savo tėvynę 
ir pasitraukė į Vakarus. Nebuvo lemta jam 
sugrįžti į tėvynę. Teko emigruoti. 1948 metų 
lapkričio 18 dieną laivu “CaStelbianco” 
atvyko į Sydnėjų. Laikinai buvo apgyven
dintas pereinamoje Bathurst stovykloje. 
Vėliau buvo paskirtas atlikti 2 metų darbo 
sutartį vandentiekio įmonėje (Water Board). 
Stasiui vienam, be šeimos, reikėjo gyventi 
Regents Park vandentiekio palapinėse 
(Water Board camp site).

1950 metais Stasys nusipirko Bass Hill 
priemiestyje žemės sklypą čia įsikūrė, užau
gino šeimą ir gyveno iki mirties.

Velionis užaugino du sūnus ir dvi dukras 
-Romą Valę, Vytą ir Elę. Vaikai padovano
jo šešis anūkus.

A'J’A Stasiui Šatkauskui,
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juzę, dukras Elytę ir Valę, sūnus Romą ir 

\ytąjų šeimas ir artimuosius.
Juta ir Viktoras Šliteriai

aukojame “Musų Pastogei” $50.

A'v'A Stasiui Šatkauskui,
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Juzei, dukroms Valei ir Elytei, sūnums 

Romui ir Vytui, jų šeimoms ir artimiesiems.
Tamara ir Benius Vingiliai

A'v’A Stasiui Šatkauskui,
mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai Juzei, dukroms Valei ir Elei, sūnums 

Romui ir "Vytui, jų šeimoms bei giminėms.
Alfonsas Mikalauskas

Mirus

A'lr’A Stasiui Šatkauskui
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juzę, vaikus ir gimines.

Anelė Pauliukonienė
Bronė Ropienė

Algimantui Milašui
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame žmoną Ireną, dukterį Audronę, sūnų 

Rimą ir jų šeimas.
Monika Martišienė,

Viktoras Martišius ir Baiba Kalnins

Stasys Šatkauskas

Būdamas sveikas ir stiprus, ilgą laiką 
dainavo chore “Daina”, lankė daugelį Lie
tuvių Dienų renginių, neapleido lietuviškų 
tautinių švenčių, minėjimų, koncertų, tuo 
pačiu lyg ir atiduodamas “skolą” savo 
Tėvynei.

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos sūnau, sau
lėtos Australijos žemelėje!

Bronius Genys

Liūdna žinia
Praėjusį trečiadienį (birželio 2 d.) Sydnėjuje baigdama 92-sius metus mirė aktorė 

Kristina Ksenija Dauguvietytė-Šniukštienė.
Antroji įžymiojo lietuvių režisieriaus Boriso Dauguviečio ir aktorės Olgos Kuzminos 

duktė Ksana gimė 1912 m. rugpjūčio 19 d. Sankt Peterburge. Penktojo dešimtmečio 
pabaigoje su vyru Viktoru Šniukšta ir dukra Maja emigravo į Australiją.

Sydnėjuje 1955 metais dalyvavo kuriant “Atžalos” teatrą, daugiau kaip keturis de
šimtmečius jame vaidino, statė veikalus.

Velionė buvo aktyvi ir mylima Sydnėjaus lietuvių bendruomenės narė.
Laidotuvės - ketvirtadienį, birželio 10 dieną, 1.45 vai. Rookwood kapinėse, South 

Chapel.

Algiui Milašui
mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ireną dukrą Audronę, sūnų Rimą.

J.L. Jaudegiai

A'v’A Eugenijai Šimkienei
mirus Adelaidėje, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnų - “Dainos 

Sambūrio” choristą - Algį Šimkų, jo šeimą ir artimuosius.
Melbourne “Dainos Sambūris”
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Birželio trėmimų minėjimas Sydnėjuje
Kaip ir kiekvienais metais, prisimenant birželio 14 d. (1941) įvykius, Sydnėjaus 

Baltų Komitetas ruošia minėjimą-koncertą, kuris pyks sekmadienį, birželio 13 
dieną, 2 vai. p.p. Latvių Namuose, 32 Pamell Street, Strathfield.

Programą šiais metais praves estai. Koncerte su atitinkamu repertuaru dalyvaus 
visų laukiamas ir mėgiamas mūsų choras “Daina”.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir jų draugus dalyvauti minėjime.
Baltų Komiteto vardu Vincas Bakaitis

Trėmimų minėjimas Canberroje
įvyks kartu su latviais ir estais sekmadienį, birželio 13 dieną, 2 vai. p.p. 

White Eagle Lenkų Klube David Street, Iiirner, prieš O’Connor krautuves.
Paskaitą skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Po trumpos meninės programos seks užkandžiai, kava ir vynas.
Prašome Canbcrros lietuvius gausiai dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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, antradieniais ir trečiadieniais.

LR Prezidento rinkimai ir 
rinkimai į Europos Parlamentą 

Australijoje

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Šių metų birželio 13 dieną (sekmadienį) įvyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
ir rinkimai j Europos Sąjungos Parlamentą. LR piliečiai, nuolat gyvenantys ar laikinai 
atvykę į Australiją gali balsuoti:

rnmename Klubo nariams, kad atėjo laikas 
susimokėti metinį nario mokestį.

Sydnėjuje - Lietuvių Klube. 16-18 East Terrace, Bankstovvn.

Canberroje -

Briabanėje -

Melbourne -

Adelaidėje -

nuo 1 vai. iki S vai. po pietų.
Lietuvių Klube, Maitland Ave, Hackett, 
šeštadienį, birželio 12, nuo 2 vai. iki 4 vai. po pietų.

Lietuvių Klube, 49 Glądston Road. Highgate Hill, 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vaL
Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, North Melbourne, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. po pietų.
Lietuvių Namuose, 6 Eastry Street Norwood, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. po pietų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Sekmadienį, birželio 27 dieną, 1.30 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube 
Svdnėjaus choras “Daina” ruošia 50 metų jubiliejinį

KONCERTĄ
Kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti į mūsų šventę, ypač visus buvusius 
choristus(-es), kurie dėl vienų ar kitų priežasčių pasitraukė iš choro.
Įėjimas - $10. Iškilmingi pietūs po koncerto Lietuvių Klube - $20.
Bilietus galite įsigyti Lietuvių Klubo Bibliotekoje sekmadieniais, nuo 1 vai. iki 2 
vai. p.p.

Choro “Daina” Valdyba

Kandidatas į Europos Parlamentą

Siuntiniai į Lietuvą
Iš Halinos Statkuvienės Melbourne gauta gera žinia, kad Jūsų pasiųstos dovanos jau 

ra pakeliui į Klaipėdą Lietuvoje. Maždaug po 6 savaičių laivas turi atplaukti į Klaipėdą.
Dėkoju visiems, kurie įvertino mano nelengvų darbą organizuojant šią siuntą iš 

ydnėjaus. Ypač dėkoju “Mūsų Pastogei” ir SBS radijui, kurie talpino mano pranešimus, 
taip pat Adolfui Griškauskui ir Lionginui Pūkiui, kurie atėjo man į pagalbą ir padėjo 
įkrauti siuntinius.

Antanas V. Kramilius. Sydnėjaus organizatorius

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales. Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis. Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:....... Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.
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“Mūsų Pastogės” Lietuvos žinių skai
tytojai prisimins, jog prieš porą metų Sei
mas priėmė naująjį Pilietybės įstatymą, ku
ris buvo palankus užsienio lietuviams.

Naujasis įstatymas suteikė galimybę 
išsaugoti Lietuvos pilietybę, kai lietuvis 
jau turi ar įgvja kitos šalies pilietybę. Šį 
įstatymą iniciavo to meto Seimo narys
Arminas Lydeka.

“M.P.” gavo Armino Lydekos praneši

mą, kad jis kandidatuoja į Europos Par
lamentą. Jis rašo: "Balsuodami ui mane, 
pažymėkite Liberalų ir Centro sąjungos 
sąrašą ir įrašykite mano numerį 7 balsų 
pirmumo lankeliuose. Manau, kad dirbda
mas Europos Parlamente galėsiu kati nau
dingas Lietuvai, deramai atstorauti ri- 
siems lietuviams. Tik mūsų visų bendromis 
pastangomis galimepadaryti Lietuvą kles
tinčia pasaulio šalimi”.

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!
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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. NZelandįojc 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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