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Leekos Kraucevičiutės-Gruzdeff meno darbų paroda

Šių metų gegužės 26 dienų Gallery NTK, Shop 2, 90-100 Edwin Street, North Croydon 
įvyko sydnėjiškės Leekos Krauccvičiūtės-GruzdelTir Suzanne Sommer mano darbų pa
roda, kuri veiks iki birželio 22 d. Ritos Baltušytės nuotr.: parodos atidarymo metu.

Vyraujant drėgniems orams 
pėl prastos ventiliacijos susida
rė kritinė padėtis Kauno pilyje 
(žiūr. nuotr. dešinėje) - pradėjus 
kauptis drėgmei ėmė pūti me
dinės perdangos, drėkti sienos. 
Pilyje įsikūrusio Kauno regiono 
turizmo informacijos centro di
rektorius Sigitas Sidaravičius 
prognozuoja, kad netrukus pilis 
gali kelti pavojų lankytojams. 
Kauno valdžia žada nedelsti ir

Kauno pilis pradėjo puti

spręsti problemą.
„Šiuo metu Kauno pilyje yra situacija turėtų pagerėti.proble

ma, nes uždengtos kai kurios ventiliacijos 
angos ir pilyje pradėjo kauptis drėgmė. Šiuo
metu yra problema su medinėmis per
dangomis. Taip pat drėgmė gali sukelti 
betono grybelį, o tai sąlygotoju labai pras
tus padarinius ateityje. Šiuo metu pilies 
lankymas yra komplikuotas liek dėl sa-

Tuo tarpu Kauno meras Andrius Kup
činskas mano, kad Kauno pilis turi su
laukti ir didesnio valstybės dėmesio.

„Norime, kad Kauno pilis būtų įtrauk
ta į Lietuvos vardo tūkstantmečio minė
jimo programą, nes, mūsų manymu, Kau
no pilyje daugiau autentikos nei, tarkim,

Buitis Lietuvos įvykių apžvalga
Ihutinių 

mažumų ir 
išeivijos 

departamento 
veiklų turėtų 

vertinti 
prokuratūra

'lautinių ma
žumų ir išeivijos

departamento (IMI 13) auditas pribloškė 
valstybės kontrolierius. Dėl daugybės įsta
tymų pažeidimų ir galbūt neskaidraus lė
šų naudojimo rengiamasi skųsti departa
mentą Generalinei prokuratūrai.

Valstybės kontrolės auditorė TMID 
priskaičiavo daugiau kaip keliasdešimt 
pažeidimų. Paaiškėjo, kad administruo
damas valstybinį turtą TMID ne kartą ne
paisė įstatymo, ne visos departamentui 
skirtos lėšos buvo panaudotos pagal pa
skirtį, taip pat trūko kai kurių išlaidas 
patvirtinančių dokumentų, rašoma “Lie
tuvos žiniose”. Todėl Valstybės kontrolė 
rengia pažymą Generalinei prokuratūrai ir 
žada prašyti ištirti TMID vadovų veiklą. 
Tačiau pastarieji nei kontrolierių, nei pro
kurorų nebijo, o auditorės ataskaitoje nie
ko bloga neįžvelgia.

Departamentą tikrinusią Valstybės kon
trolę nustebino, kad pavarčius TMID do
kumentus buvo neaišku, kur dingo iš vals
tybės biudžeto skirianti pinigai. “Apskaita 
buvo tvarkoma netinkamai, todėl neaišku.
kur, kiek ir kamskirta pinigų”, - sakė Vals
tybės kontrolės Finansinio audito 5-ojo 
departamento direktorė Daiva Bakutienė. 
Pasak jos, kai iš sąskaitų nematyti, kur din
go pinigai, kyla abejonių dėl jų naudojimo 
skaidrumo. “Tie pinigai galėjo būti panau
doti visai ne pagal paskirtį. Kas gali paneig
ti, kad pinigai nebuvo pasisavinti? Juk 
niekas jų departamente nekontroliuoja”, - 
teigė D.Bakutienė.

Kontrolieriai pabrėžė, kad kalčiausi 
šioje situacijoje TMID generalinis direkto

rius ir finansininkas. Tuo tarpu TMID gen. 
direktorius Antanas Petrauskas mano, kad 
valstybės auditorių atliktas kruopštus dar
bas padės geriau vykdyti departamento 
uždavinius. Pasak direktoriaus, daugybė 
finansinių operacijų turi būti derinama su 
užsienio šalių, kuriose įsikūrusios lietuvių 
bendruomenės, įstatymais ir turto bei 
finansų apskaitos taisyklėmis. Kai kurių 
trūkstamų dokumentų departamentas turi 
ieškoti užsienio organizacijose, todėl už
trunka jų pateikimas Valstybės kontrolei.

Valstybės kontrolė užsienio kalba ir 
valiuta parengtų dokumentų nelaiko aiškiu 
teisėto lėšų panaudojimo įrodymu.

“Nemanome, kad lėšos, kurios būtinos 
visų dokumentų vertimui, yra tikslingos, 
kadangi mes privalome patikėti diploma
tinių atstovybių ir užsienio lietuvių lyderių 
patvirtinimais apie biudžeto lėšų tikslinio 
panaudojimo teisėtumą”, - įsitikinęs A. 
Petrauskas. Jis pabrėžia, kad užsienyje su
kurtas turtas turi būti įregistruotas toje 
valstybėje, kurioje yra, bei nustatyta I .ietu- 
vos dalis. Daugeli objektų departamentas 
jau įregistravo. Baltarusijoje neseniai įves
tos registravimo taisyklės, todėl turtas čia 
bus registruojamas liepą. “Pagrindiniai 
auditorių priekaištai pareikšti dėl tvarkos 
iki 2002 metų. Šio laikotarpio trūkstamų 
dokumentų paieškos per kelerius metus 
nebuvo sėkmingos, nes tuo metu veikusių 
įmonių ir darbuotojų surasti nepasisekė”, - 
pažymi A. Petrauskas.
Seimo komitetas aiškins, ar lietuvių 

vaikai Airijoje diskriminuojami
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros ko

mitetas aiškinsis, ar lietuvių vaikai Airijoje 
iš tikrųjų diskriminuojami, ir imsis žygių, 
kad tai nebesitęstų.

“Mus sujaudino informacija, kad Airijos 
mokyklose mūsų vaikams net neleidžia
ma kalbėtis tarpusavyje lietuviškai. Todėl 
kviečiamės Vaiko teisių apsaugos kontro
lierę, Tautinių mažumų ir išeivijos

Nukelta į 2 psl.

nitarinių mazgų, kurių iki šiol neturime, 
tiek dėl vandentiekio problemos", - sakė 
S.Sidaravičius. Šiais metais pilies priežiūrai 
savivaldybė skyrė 250,000 Lt. Netrukus 
turėtų būti paskelbtas viešasis konkursas 
dėl darbų Kauno pilyje, todėl po 3 mėnesių

Vilniaus Valdovų rūmuose. Manome, 
Kauno pilis turi sulaukti valstybinių inves
ticijų, nes tai - Istorinis paminklas, pavel
do paminklas, todėl turėtų gauti lygiagre- 
tų finansavimą”. - sakė Kauno meras.

(Paulius Garkauskas, DELFI)

Kaip skraidyti Prezidentui Adamkui?
“Lietuvos rytas” komentuoja, kad vos 

nesužlugęs V.Adamkaus vizitas į Portu
galiją pratęsė gėdingą tradiciją. Neaišku, iš 
kokios šalies, nežinia, kada atskris, kiek 
kainuos skrydis? Tokie klausimai iki pa
skutinės valstybinio vizito į Portugaliją 
valandos kamavo Prezidentą Valdą Adam
kų, jo palydą ir šios kelionės rengėjus. 
Atsitiko taip, kaip jau buvę daugybę kartų, 
- Lietuvos vadovas į svarbų vizitą išskri
do kaip pakeleivis: svetimos valstybės 
lėktuvu, turėdamas bilietą tiktai į vieną 
pusę, tiksliai nežinodamas, kas ir kada 
parskraidins atgal. Vietoj lietuviškos tri
spalvės Lisabonos oro uoste V.Adamkų 
pasitinkantys portugalai ant lėktuvo šono 
išvydo didžiulį spalvingą užrašą - “Canaria 
Travel”. Šis paskutinę minutę sutartas 
skrydis Lietuvai kainavo pusę milijono litų. 
Dar sunkiau Prezidentui ir jį lydinčiai de

legacijai buvo sugrįžti į Lietuvą.
“Siūlau niekur nekeliauti ir tik priimi

nėti svečius Vilniuje. Skristi bet kokiais arba 
kariniais lėktuvais į valstybinius vizitus - 
tas pats kaip užsikabinus prezidento vėlia
vėlę važiuoti sunkvežimiu”, - piktinosi V. 
Adamkaus patarėjas užsienio politikos 
klausimais Valteris Baliukonis. Jis tikėjosi, 
jog nupirkus du naujus karinius transporto 
lėktuvus “Spartan” bus rasta galimybė bent 
vieną jų pritaikyti Prezidento kelionėms į 
užsienį. Tačiau dabar jau aišku, kad tie lėk
tuvai yra tinkami tik kariškių reikmėms. 
Ko gero, niekuo nepadės net vadinamoji kap
sulė. kurios iki šiol lėktuvus pardavę italai 
dar nepagamino. “Regis, buvome apgauti. 
Krašto apsaugos ministerija savo prob
lemas susitvarkė, kariškiai dabar normaliai 
skraidys j užsienį, o Prezidentui vėl tenka 
ieškoti pakeleivingų lėktuvų”, -sakė jis.

Reikia išsaugoti Lietuvos vyrus!
Seimo narė socialdemokrate Violeta 

Borcikienė ragina Lietuvos motcrisTėvo 
dienos proga padaryti savo vyrams dovaną 
- atvesti juos pas gydytoją apžiūrai. 
Parlamentarė atkreipia dėmesį, kad šaly
je mažėja vyrų skaičius, t ru mpėja jų gyve
nimo trukmės vidurkis. Parlamentarė pa
teikė tokius Statistikos departamento duo
menis: Lietuvos vyrų gyvenimo trukmės 
vidurkis yra 65.4 metų, moterų - 77.4 metų. 
Tai esą pats didžiausias skirtumas tarp 
visų Europos Sąjungos valstybių. Lietu
voje gyvena 53.4% moterų ir tik 46.4% 
vyrų. Sis skirtumas kasmet didėja.

Dėl išorinių priežasčių pernai Lietuvoje 
mirė beveik 4 kartus daugiau vyrų nei mo
terų. Iš jų nusižudė 5 kartus daugiau vyrų. 
Vyrai ne tik dažniau žudosi, bet ir apsinuo
dija alkoholiu, užsimuša autoavarijose, 
paskęsta. Medikų teigimu, Lietuvoje dau- 
gėjavyrų, sergančių prostatos vėžiu. Pernai

šalyje užfiksuota virš 2,000 naujų šios li
gos atvejų. V.Boreikienė teigia atlikusi 
tyrimą ir nustačiusi, kad jos kolegos vyrai 
nieko nežino apie Sveikatos apsaugos 
ministerijos vykdomas prevencijos akcijas, 
kurių metu galima nemokamai pasitikrinti 
dėl prostatos vėžio.

„Todėl noriu paprašyti visų moterų: 
paskatinkite savo vyrus pasitikrinti, ar net 
pačios atveskite juos pas gydytoją, padary
kite tokią dovaną Tėvo dienos progą“, - 
ragino Seimo narė. „Prostatos vėžys ski
riasi nuo kitų organų vėžio tuo, kad jį ga
lima visiškai išgydyti, jei liga anksti nu
statoma“, - parlamentarei pritarė urologijos 
profesorius Balys Dainys. Jo teigimu, šiuo 
metu Lietuvoje gyvena dvigubai daugiau 70- 
mečių moterų nei vyrų. Tai, pasak profe
soriaus, atsiliepia ir moterų sveikatai: gy
vendamos vienos jos dažniau suserga de
presija. (DELFI)
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__________
Maste Trumpai iš visur

♦ Birželio 3 d. 
nepasisekė Isla
mo sukilėlių ban
dymas nužudyti 
Somalijos min. 
pirmininką Ali 
Mohamed Gedi. 
Priėjo namų susi
sprogdino Muja
hideen Jaunimo
Sąjūdžio organi

zacijos narys, užmušdamas penkis karei
vius ir du civilius. Ministras pirmininkas 
išliko nesužeistas.
♦ Tebesitęsia ginkluoti susidūrimai tarp 
Libano kariuomenės ir palestiniečių pa
bėgėlių Fatah Islam organizacijos Nahr 
al-Bared stovykloje Libano šiaurėje. Bir
želio 4 d. šios organizacijos nariai užpuolė 
Libano karius ir krašto pietuose, Ain al- 
Hilweh pabėgėlių stovykloje. Žuvo du 
kariai.
♦ Birželio 4 d. JAV valstybės pareigūnai 
pravedė kratas tarp Hmong tautybės 
emigrantų Kalifornijoje, susekę sąmoks
lą nuversti dabartinę Laos komunistinę 
vyriausybę. Suimti apie 10 asmenų, kalti
namų bandymu nelegaliai įsigyti įvairių 
ginklų, jų tarpe raketų ir minų. Ginklai 
turėję būti slapta per Tailandą siunčiami į 
Laos. JA Valstijose gyvena apie 275000 
Hmong tautybės narių. Vietnamo karo 
metu Hmong tauta buvo ištikima JAV 
sąjungininkė, padėjusi stabdyti ginklų 
pristatymą Victkong sukilėliams iš Šiau
rės Vietnamo per Laos teritoriją.
♦ Birželio 5 d. Viktorijos valstijos šiaurė
je, netoli Kerang miestelio, sunkvežimis 
trenkė į pravažiuojantį keleivinį traukinį 
pervažoje. Žuvo 1.1 žmonių 23 sužeisti.
♦ Birželio 6 d. Italų teismas Romoje nu
sprendė, kad nėra pakankamai įrodymų, 
kad teisiami penki asmenys būtų buvę 1982

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

departamento atstovus, kad mums paaiš
kintų, kokia iš tikrųjų yra situacija”, - Lie
tuvos radijui sakė V Domarkas. Jo teigimu, 
jei padėtis išties tokia, kaip aprašyta spau
doje, tai yra katastrofa.

“Tai baisu ir sunkiai suvokiama. Ne tam 
ėjome į Europos Sąjungą, kad mūsų žmonės 
būtų diskriminuojami dėl tautybės. Ko
mitetas imsis visų priemonių, kad padėtis 
tokia nebūtų”, - teigė Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkas.

Pasak komiteto narių, Lietuvai būtina 
airiams daugiau pristatyti savo kultūrą, 
meną, organizuoti sporto varžybas taip 
keičiant airių požiūrį į lietuvius. Svarstoma 
galimybė kalbėtis ir su Airijos ambasado
riumi Donal Denham.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Ri
mantė Šalaševičiūtė, grįžusi iš vizito Ai
rijoje, teigia, kad lietuvių vaikai Airijoje 
jaučiasi nesaugiai ir yra diskriminuojami. 
Bendravusi su lietuviškų mokyklų Airijo
je mokytojais, lietuvių bendruomenės 
aktyvistais, Lietuvos ambasadore Izolda 
Bričkovskiene, kontrolierė patyrė, kad 
lietuvių vaikai nėra laikomi lygiais su ai
rių vaikais. Airijoje lietuvės merginos vaikš
to mėlynais paakiais, nes yra gražesnės. 
Pasak kontrolierės, už gerą elgesį Airijos 
mokyklose rašomos žvaigždutės, tačiau jei 
mokytojos išgirsta emigrantus iš Lietuvos 
per pertraukas kalbant lietuviškai, žvaigž
dutes nubraukia. Airijoje yra mokyklų, kur 
net seserims ar broliams draudžiama tar
pusavyje kalbėtis lietuviškai.

Mokytojai tai aiškina, kad nekalbėda
mi angliškai lietuvių vaikai negalės integ
------------------------------------------------------------ da,EITA,BNS,LGJTICir“Benianiinai”.
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m. Londone nužudyto bankininko Rober
to Calvi mirties kaltininkais. Vienas iš kal
tinamųjų buvo svarbus Italų mafijos narys 
Pippo Calo, kalinamas iki gyvos galvos už 
kitus nusikaltimus.
♦ Birželio mėnesio pradžioje Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin grąsino atsimesti 
nuo tarptautinių ginklų ribojimo sutarčių 
vykdymo ir nukreipti Rusijos branduoli
nes raketas į JAV bazes Europoje, jei JAV 
neatsisakys nuo savo sumanymo įrengti 
priešraketinės gynybos sistemos bazes 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Birželio 7 d. 
Vladimir Putin, dalyvaudamas G8 viršū
nių konferencijoje Heiligendamm, pasiū
lė prezidentuo George W Bush perkelti 
priešraketinės sistemos bazę iš Rytų Eu
ropos j Azerbaidžianą. Jis jau esąs gavęs 
reikalingą sutikimą iš Azerbaidžiano 
vyriausybės. Prezidentas George Bush ši 
planą pavadino “įdomiu pasiūlymu”, jo 
nepriėmė, bet ii' neatmetė. JAV ekspertai 
žiniasklaidoje pareiškė, kad bazė Azerbai- 
džiane yra per arti Irano ir apie ją būtų 
galima kalbėti tik kaip priedą prie bazių 
Rytų Europoje.
♦ Birželio 8 d., paskutinę G 8 viršūnių 
konferencijos dieną, penki Afrikos 
valstybių vadovai posėdžiavo kartu su 
ekonomiškai pajėgiausių valstybių vado
vais, išgaudami įvairių pasižadėjimų pa
dėti Afrikos ekonomikai bei kovai prieš 
ligų epidemijas.
♦ Birželio 10 d. Australijos Valstybinė
Musulmonų Imam Taryba paskelbė, kad 
nuo 1988 Australijos musulmonų mufti 
pareigas ėjęs šeikas al-Hilaly atsisakė šių 
pareigi). Neoficialiomis žiniomis imamai 
balsavime pasisakę prieš jo kandidatūrą 5 - 
2 santykiu. Australijos Mufti dviejų metų 
kadencijai išrinktas šeikas Fehmi Naji el- 
Imam, atvykęs 1951 metais į Australiją iš 
Libano. □ 

ruotis. Vaikų tėvai, bijodami prasti darbus, 
skundų nerašo, o ir patys darbe tarpusa
vyje lie tuviškai kalbėtis negali.

Manoma, kad Airijoje galėtų būti apie 
20-30,000 vaikų iš Lietuvos.

Dėl “Lexus” limuzino - mūšis 
teisme

Buvusių Kauno vadovų noras važinėti 
prabangiu limuzinu naujajai valdžiai gali 
kainuoti nemažus pinigus arba teismo 
procesą. Beveik ketvirtį milijono litų kai
nuojantis “Lexus” automobilis, kurį Kauno 
miesto savivaldybė pagal sutartį prieš pus
trečių metų išsinuomojo iš bendrovės “Bal
tijos autolizingas”, dabartinei miesto val
džiai tapo nebereikalingas.

Kauno meras Andrius Kupčinskas dar 
prieš rinkimus buvo pareiškęs, jog tapęs 
meru jis tikrai nevažinės šiuo “Lexus”. Lai
kydamasis žodžio jis nusprendė atsisakyti 
šio automobilio ir inicijavo “Lexus” nuomos 
nutraukimo procesą. Tačiau pasirodė, jog 
sutartį nebus taip lengva nutraukti kaip 
atrodė, o “Baltijos autolizingas” už pir
malaikį sutarties nutraukimą pareikalavo 
39,000 litų kompensacijos.

ELTA primena, jog nuo 2004-ųjų pa
baigos kiekvieną mėnesį Kauno savival
dybė už “Lexus” nuomą moka po 6,511 litų, 
per pustrečių metų jau sumokėta beveik 
189,000 litų. A. Keserauskas teigė, jogsa- 
vivaldybė galėtų nusipirkti šį automobilį, 
kuris dabar kainuotų apie 170,000 litų. 
Kauno meras teigė, kad bus bandoma tartis 
su “Baltijos autolizingu”, o nepavykus 
susitarti bus ieškoma teisinių priemonių 
viešajam interesui apginti.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Lietuvos demokratija 
pavojuje?

Morta Vidūnaitė,
Vilniaus universiteto Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytoja

Štai ir atėjo vasara, o Lietuvos politiko
je nieko stulbinamo kaip ir nevyksta. 
Didžiausi pastarųjų savaičių “netikėtumai” 
- Algirdo Brazausko pasitraukimas iš 
Socialdemokratų partijos pirmininko 
posto ir Prezidento net iš keleto pasiūly
tų pasirinktas kandidatas į Valstybės 
saugumo departamento (VSD) vadovo 
pareigas - Povilas Malakauskas.

Tačiau net ir šiuo metu Lietuvos poli
tikoje jaučiamas tam tikras nerimas. 
Nemažai politikos komentatorių, visuo
menės veikėjų beipolitikų baiminasi, kad 
tyliai užgesintas VSD skandalas, pradėta 
diskusija dėl Prezidento galių didinimo, 
nemažėjanti teisėjų korupcija bei, žino
ma, be paliovos stiprėjanti Rusija ir 1.1, yra 
susiję su demokratijos mūsų šalyje silp
nėjimu. Viešojoje erdvėje vis pasigirsta 
apokaliptinės Lietuvos valstybingumo ir 
demokratijos likimo pranašystės. Ar Lie
tuvos demokratija iš tiesų pavojuje?

Lietuvoje, kaip ir visose kitose pokomu
nistinėse Rytų ir Vidurio Europos šalyse, 
politinis elitas pasirinko demokratiją, 
kadangi tai buvo naudinga. Nė vienoje iš 
šių valstybių neegzistavo vadinamosios 
struktūrinės demokratijos prielaidos kaip 
rinkos ekonomika, pilietinė visuomenė ar 
liberali politinė kultūra.

Todėl politinis elitas iki šiol iš esmės 
ir buvo atsakingas už demokratijos šiose 
šalyse konsolidaciją bei jos kokybę. Lie
tuva nebūtų tapusi demokratija, jei Nepri
klausomybės akto signatarai nebūtų su
pratę, kad Vakarų šalys mažytę, nuo So
vietų Sąjungos nepriklausomybę paskel
busią valstybę pripažins tik tuo atveju, jei 
ši įsipareigos tapti demokratija, gerbti 
žmogaus teises ir tarptautinę teisę.

Tačiau netgi 1991 m. kovo 11 d. tuo
metiniai Lietuvos politikai abejojo, ar 
Lietuvai reikia demokratijos. Menkutė 
nuoroda į demokratiją Lietuvos valstybin
gumą atkuriančiame dokumente atsirado 
tik patariant JAV ekspertams, o siūlymas 
i jį įrašyti apie garantijas demokratinei 
politinei santvarkai buvo atmestas. Tačiau 
demokratijos Lietuvai reikėjo tam, kad ji 
grįžtų į Europą, įstotų j NATO ir Europos 
Sąjungą (ES). Taigi demokratija Lietuvai 
iki šiol buvo kaip meilė iš išskaičiavimo.

Narystė Europos Sąjungoje irgi visų 
pirma buvo politinio elito projektas, ku
ris bene labiausiai prisidėjo prie Lietuvos 
demokratijos stiprinimo. Ir netgi ne pati 
narystė, o stojimo į ES procesas, kurio me
tu Lietuvos vyriausybė uoliai buvo ver
čiama įgyvendinti ES reikalaujamas po
litines irekonomines reformas. Tačiau iš
kart po įstojimo ES nustojo būti Lietuvos 
demokratijos kokybės prievaizdu.

Iki 2004 metų gegužės I dienos ES 
narystės reikalavimų dėka Lietuvoje at
sirado antikorupcinė politika, tačiau po 
šios įsimintinos datos ji ilgainiui tapo 
grynai “popierinė”. Korupcijos lygis, kaip 
rodo “Transparency International” in
deksai, iki tol nors ir lėtai mažėjęs, susto
jo vietoje.

ES taip pat privertė Lietuvą pertvar
kyti valstybės tarnybą, tačiau po įstojimo 
tapo akivaizdu, kad čia tebevyrauja pa
ternalizmas ir klientizmas. Žmogaus tei
sių specialistai taip pat pripažįsta, kad 
žmogaus teisių padėtis per tuos kelerius 
metus po įstojimo šalyje pablogėjo.

Žinoma, iki narystės ES nemažai sri
čių demokratijos kokybės pagerėjimas 
taip pat buvo tik formalus, tačiau negin
čytina, kad siekis tapti ES nare mobiliza
vo politinę valią įgyvendinti demokrati
nes reformas. Taigi po 2004 m. gegužės 1 d. 
Lietuvos politinio elito “meilė” demokra
tijai kone išblėso.

Kaip tvirtina politikos mokslininkai 
Richard Rose ir Doh Chull Shin, pokomu
nistinės Rytų ir Vidurio Europos demokra
tijos rizikuoja likti vadinamosiomis “kup
rotomis” demokratijomis. Tai demokrati
jos, kurioms trūksta esminių šiuolaikinės 
valstybės institucijų: teisės viešpatavimo, 
pilietinės visuomenės ir vyriausybės at
skaitingumo, nes čia demokratėjimo 
procesas vyko atgaline seka. Daugelyje 
Vakarų Europos valstybių iš pradžių 
susikūrė šiuolaikinė valstybė, o tik po to 
buvo įvestos svarbiausios demokratijos 
institucijos, iš kurių svarbiausia yra laisvi 
rinkimai. Rytų irVidurio Europos valsty
bėse viskas vyko atvirkščiai.

Taigi Lietuvoje pirmiausia buvo su
kurta demokratija, o tik po to užsižiūrėta, 
kad pilietinės visuomenės nėra, teisė ne
viešpatauja, o ilgametis valstybės vadovas 
atsistatydina iš visų įmanomų postų, kad 
išvengtų tiek teisinės, tiek politinės at
skaitomybės. Žinoma, toks atgalinis de
mokratėjimo procesas buvo beveik neiš
vengiamas, turint omenyje pokomunis
tinių valstybių istorinę ir kultūrinę patirtį. 
Tačiau minėtieji autoriai bent iš dalies 
yra teisūs ir moksliškai patvirtina tai, dėl 
ko baiminasi garbūs Lietuvos intelektua
lai ir politikai.

Tačiau nesibaigiantys nuogąstavimai, 
kad Lietuvos demokratijos būklė yra ko
ne beviltiška, greičiausiai yra daugiau lie
tuviško pesimizmo, o kartu ir nepasitikė
jimo savimi nei realybės atspindys. Lietu
vos demokratija dar ilgai išlaikys savo 
ypatingą lietuvišką smetoninį ir tarybinį 
“skonį”, ir dar ilgai reikės pakęsti jos trū
kumus kaip tipiška posovietinė korupcija 
ar slaptas autoritarizmo ilgesys.

Bet Lietuva liks demokratija. Kitaip ji 
negalėtų likti nei Europos Sąjungos nare, 
nei būti Europos dalimi. Tai, ką užtikrina 
Lietuvai narystė ES, yra tai, kad Lietuva 
yra priversta likti demokratija.

Kitas klausimas yra tos demokratijos 
kokybė. Tačiau kad ir kaip tai skambėtų 
neįtikimai, visai netrukus Lietuvą gali iš
tikti esminiai politiniai pokyčiai, kurie 
galiausiai pakylėtų jos demokratiją į aukš
tesnį lygmenį. Ir jie gali ateiti iš ten, iš kur 
niekas nesitiki.

Po įstojimo j ES lietuviai gerokai dau
giau keliauja, jų asmeniniai ir profesiniai 
mainai su kitais europiečiais nuolatos in
tensyvėja, o tai bene automatiškai keičia 
jų pažiūras ir įsitikinimus. Net emigracija 
gali būti naudinga Lietuvos demokratijai, 
nes lietuviai emigrantai socializuojasi su 
senų demokratijų gyventojais, o grįžę bent 
trumpam namo dalijasi savo naujomis ver
tybėmis su savo draugais ir giminaičiais. 
Be to, visuomenė vis dažniau sužino, kas 
darosi šalies politikos užkulisiuose. Tai, 
kad vis daugiau slaptų politinių sandėrių 
ir surežisuotų politinių žaidimų iškyla į 
dienos šviesą, galima laikyti geni ženklu.

Vadinasi, galios žaidimų režisieriai ne
sugeba suvaldyti savo politinių spektaklių. 
Taigi artėja laikas, kai nereikės pernelyg 
dejuoti dėl nebrandžios pilietinės visuo
menės ar politinėje realybėje nesigaudan- 
čių Lietuvos piliečių.

O dėl Rusijos, pradžioje Lietuvos 
politikai ir politinės partijos turi liautis 
rašyti Rusijos sulaikymo strategijas, ku
rios yra labiau panašios į priešrinkimines 
programas nei konstruktyvius užsienio 
politikos pasiūlymus, ar šiaip skleisti 
prorusišką paranoją. □
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Bendruomenės baruose
Mus vienija meilė

Greta Savickaitė-Fletcher

Labai džiugu, kad į mūsų tolimąjį 
kraštą atvyksta vis daugiau svečių iš 
Lietuvos, trokštančių susipažinti su čia- 
buve lietuvių bendruomene, pasidalinti 
savo žiniomis, jausmais, išmintimi.

Štai Sydnėjuje dar neišdilo iš mūsų 
širdžių įspūdžiai po susitikimo su dok
torantu iš Vytauto Didžiojo universiteto - 
Dainiumi Geniu, kuris su mumis noriai 
dalinosi savo mintimis ir žiniomis apie pi
lietiškumo raidą Nepriklausomoje Lietu
voje. o po šiek tiek daugiau nei savaitės 
man teko garbė susitikti su kitu to paties 
universiteto atstovu - socialinių mokslų 
docentu Arnoldu Zdanavičiumi ir kartu 
nutarti, jog Sydnėjaus lietuvių bendruo
menei turbūt būtų gera praleisti dar vieną 
lietuvišką popietę ir tuo pačiu susitikti su 
svečiu iš Lietuvos, pagvildenti žmogaus 
dvasinio pasaulio aspektą. Taip ir gimė 
renginio „Mus vienija meilė“ idėja. Sek

Reta dovana muziejui
Sydnėjiškė Ramona Ratas - '/.akarevičienė, kadaise Australian Ballet narė, vienam Lie

tuvos muziejui įteikė retų egzotiškų dovanų. Apie tai “Pasaulio Lietuvio” Nr. 4 (2007) pasa
koja Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lapienė.

Nuotraukoje - Ramona Ratas-Zakarevičienė įduoda Lietuvos Teatro, muzikos ir kino 
muziejaus direktorei Reginai Lopienei emu lutu baleto kostiumą.

Ramonos Ratas-Zakarevičicnės iš 
Australijos baleto kostiumą gavome 2005 
m. pabaigoje. Tai memorialinis daiktas - 
balerinos rūbas su stručio plunksnomis. 
Jis buvo vežtas slapta, nes stručio plunks
nų iš Australijos negalima išvežti. Ne
paprastai geras eksponatas.

Australijoje gyvenanti buvusi šios ša
lies šokėja 1990 m. jį perkūrė kaip vieną 
iš savo kolekcijos darbų ir demonstravo 
pasaulinėje parodoje Australijoje, aukšto
sios mados parduotuvėje Paryžiuje, Atė
nuose bei Jungtinių Tautų būstinėje New 
York’e, o taip pat Lietuvių Namuose 
Brooklync. Tai garsios pasaulinio masto 
šokėjos Marilyn Jones Odetos kostiumas 
Čaikovskio, “Gulbių ežerai”, kurį meni
ninkė vėliau padovanojo kitai garsiai ba
lerinai - lietuvaitei Ramonai Ratas, išei
vijos veikėjo, dailininko Rato dukrai.

Su tuo kostiumu šoko ir Ramona. Ta 
istorija buvo atspausdinta “Bravissimo” 
žurnale, kurį leidžia Vilniaus operos ir 
baleto teatras. Šio eksponato atsiradimas 
mūsų muziejuje buvo didelis kultūros 
įvykis, buvome surengę net spaudos 
konferenciją. Šis įvykis rodo, kokia įspū
dinga mūsų kultūros istorija ir kad dar 

madienio popietei tokia tematika kaip tik 
atrodė labai tinkama, o tuo pačiu tai lyg ir 
dar viena proga žmonėms sugužėti į 
Lietuvių Klubą, atsiplėšti nuo kasdieny
bės, pasibičiuliauti.

Arnoldo Zdanavičiaus paliesti filoso
finiai klausimai galėtų būti gvildenami ir 
ne dieną, ir ne savaite, tačiau publika nu
ščiuvusi įdėmiai klausėsi hipnotizuojan
čiai įdomios, naujos perspektyvos, pa
matuojant gyvenimo realijas per dvasinio 
pasaulio vertybes, per visai kitokią prizmę.

Apsiribosiu keliomis, man labiausiai 
įstrigusiomis citatomis iš svečio kalbos:

• „Geriau uždegti vieną žvakę, nei 
keikti tamsą“;

• „Tikėk tuo, ko nėra - tam, kad būtų“;
• „Kartais reikia patirti visišką tamsą, 

kad pastebėtume žvaigždes”.
Svečias savo kalboje išplėtojo teiginį, 

jog žmones vienija arba baimė, arba mei
lė. „Dažnai gyvenime per daug pasineria
me j kasdieninius rūpesčius, buitines

Nuotraukoje - Australijos prima balerina 
ir Lietuvos Baleto Bičiulių (FLB) globėja 
Marilvn Jones OBE pozuoja su lutu, 1990.

šiandien galime būti didelių atradimų 
liudininkai. □

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” kavinėje “Europa”. Iš kairės: Anskis Reisgys, dr. 
Ramutis Zakarevičius, Greta Savickaitė-Fletcher, svečias iš Lietuvos - doc. Arnoldas 
Zdanavičius, Ramona Ratas-Zakarevičienė, Nijolė Vaičiurgytė ir Martyna Reisgienė.

problemas ir tada mes bijome visko - kli
mato atšilimo, senėjimo, kaimyno sėkmės 
ir 1.1., o vis dėlto galima gyventi su meile, 
tiesiog dažnai mes nematome, kiek daug 
jos aplinkui mus yra“, - sakė Arnoldas.

Juk žmogaus siela turi ne vien biolo
ginį ir socialinį pradus, iš kurių gimsta 
primityvūs poreikiai valgyti, miegoti, 
aukštesni poreikiai - bendrauti, bet taip 
pat kiekvienas iš must) turime ir dvasinį 
pradą.

Žmogui iš prigimties yra užkoduota 
būtinybė į kažką tikėti, kažką mylėti. Be 
tikėjimo žmogaus gyvenimas negali būti 
pilnavertis. Be taikos savo širdyje, savo 
sieloje, žmogus negali skleisti taikos ap
link save. Viskas prasideda nuo individo. 
Taigi, reikia atsigręžti pirmiausia į save, 
rasti vidinę ramybę. Vieni ją randa per 
meną, kiti - per muziką, dar kiti - per 
mokslą ar tikėjimą, religiją, ar dar kitus 
dalykus.

- Žmogus šiuolaikinėje visuomenėje

Jungtinė Seimo ir PLB komisija
Prie Seimo veikusi Seimo ir JAV 

Lietuvių Bendruomenės komisija tapo 
reorganizuota į visų užsienyje gyvenan
čių lietuvių atstovybe LR Seime. Atsto
vybė, vienysianti lietuvius iš viso pasaulio, 
pavadinta Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisija.

“Deklaracijų yra daug, tačiau visos 
strategijos, visi planai vyko be pačių 
užsienyje gyvenančių lietuvių indėlio. 
Dabartinę komisiją sudarys ir Seimo 
atstovai, ir žmonės iš Lietuvos, ir tautiečiai 
iš užsienio, ne vien tik iš JAV”, - sako Sei
mo narė I .aima Mogenicnė. 

Atsišaukimas į tautiečius
Ryšium su 2008 m. liepos mėnesį Sydnėjuje įvyksiančiu 

Pasaulio Jaunimo Kongresu, į kurį atvyks ir atstovai iš Lietuvos, 
Sydnėjaus lietuviai yra pasiryžę suteikti finansinę pagalbą 
atvykstantiems tautiečiams. Jau yra susidaręs “pasišventėlių” 
komitetas šiai paramai organizuoti.

Palengvinti atsiskaitymą, Sydnėjaus Apylinkė atidarė sąskaitą 
nr. 7124 “Talkos” skyriuje.

Visi tautiečiai kviečiami prisidėti prie šio vajaus, tuo įgalinant būsimus lietuvius 
“piligrimus” dalyvauti šiame Kongrese. Yra žinoma, kad popiežius Benediktas XVI taipogi 
dalyvaus Kongrese su dvasiniais palaiminimais.

Jūsų aukos yra dėkingai priimamos Lietuvių Klubo raštinėje pas Gretą Savickaitę- 
Flclchcr - organizacinio komiteto pirmininkę, taip pat “Taikoje” pas Elę Kains bei 
Apylinkės ribose pas Teodorą Rotcą, 69 Belmore Street, Fairfield East, NSW 2165.

Siunčiant paštu viršminėtu adresu, čekius ar pašto perlaidas prašome išrašyti 
“Australian Lithuanian Community- Sydney WYC” vardu. Dėkojame iš anksto.

Pasaulio Jaunimo Kongreso
Paramos Komitetas (Sydney)

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ‘ AUS
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dažnai pasijunta bejėgis, nes atiduoda 
savo problemas spręsti įvairioms insti
tucijoms. Savarankiškai spręsdamas 
problemas žmogus tampa stipresnis ir 
greičiau randa tą dvasinę ramybę.

Renginio pabaigą vainikavo filmas iš 
modernaus šokio grupės „Aura“, susikū
rusios prieš 25 metus, repertuaro. Arnol
das prisipažino, kad jis ir pats buvo il
gametis „Auros“ šokėjas, o vėliau - šios 
šokių grupės meno vadybininkas.

Visų žiūrovų vardu noriu padėkoti 
svečiui už jo individualumą ir tikiu, kad 
kiekvienas iš mūsų, žiūrovų, išsinešėme 
savo širdyse bent šiek tiek daugiau meilės 
ir ramybės, o prisiminimai iš šio renginio 
dar ne kartą privers sustoti, atsigręžti į 
save, susimąstyti ir “patikėti tuo, ko dar 
nėra - kad būtų“, kaip mus mokė Arnol
das Zd a nevičius.

1 Jnkiu jam saugios kelionės j namus ir 
kad dar ilgai tie gražūs įspūdžiai iš 
rudeniškos Australijos šildytų jam širdį!

Iki šiol veikusią Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės komisiją sudarė 
Lietuvos parlamentarai - po vieną nuo 
kiekvienos Seimo narių frakcijos-ir pen
ki JAV LB Tarybos išrinkti atstovai. Šita 
komisija dirbo keletą metų, bet susilau
kė priekaištų, kad joje daugiausia apta
riami tik tie reikalai, kurie liečia JAV 
gyvenančius lietuvius.

Kitos užsienio bendruomenės norėjo, 
kad būtų daugiau dėmesio skiriama ir jų 
problemoms. Naujai sudarytoji komisija 
domėsis viso pasaulio lietuvių reikalais.

LGITIC
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Lietuviai pasaulyje “Nuo scenos nulipome dainuodami”
Naujas JAV savaitraštis “Vakarai”

Prieš savaitę JAV lietuvius pasiekė 
didžiausias JAV leidžiamas savaitraštis 
lietuvių kalba-56psl. apimties “Vakarai“. 
“Vakarai“ pakeis dvejus metus ėjusį vers
lo laikraštį “Verslas.us“, kurį neseniai įsi
gijo nauji savininkaikompanija NEWS LT 
L.L.C. “Verslas.us“ nuo šiol tampa vienu iš 
daugelio “Vikarų“ priedų.

Pasak “Vakarų“ vyriausiosios redakto
rės Monikos Bončkutės, plečiantis ir tobu
lėjant “Verslas.us“ buvo nutarta, kad sa
vaitraštis tampa daug platesnio pobūdžio 
periodiniu leidiniu nei verslo ir bendruo
menės gyvenimą fiksuodavęs laikraštis.

Laikraščio leidėjų teigimu, “Vakarų“ 
tikslas - rašyti ne tik apie vietinius ben
druomenės įvykius, bet ir apie Čikagos, 
Illinois valstijos, JAV ir pasaulio mastu svar
bius dalykus. “Sieksime, kad mūsų savait
raštis taptų ne vienos grupės ar tuo labiau 
grupuotės pasaulėžiūros atspindžiu, bet, pro
paguodamas šiuolaikišką, vakarietišką po
žiūrį į gyvenimą, taptų vieta diskusijoms 
tarp šiapus ir anapus Atlanto gyvenančių 
tautiečių“,-sakė leidinio redaktorė.

Netrukus pradės veikti ir “Vakarų“ inter
neto svetainė http://www.vakarai.us. Drauge 
su laikraščiu, ji taip pat bus tobulinama ir 
plečiama. Laikraščio redakcijoje dirba 
nedidelis, entuziastingai nusiteikęs jaunų 
žmonių kolektyvas. Daugelis jų yra baigę 
mokslus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šiuo metu eina jau kitas, atrodo stipriai 
įsikūręs “naujosios bangos” JAV lietuvių 
laikraštis “Amerikos Lietuvis”. Jo apimtis 
jau didesnė, negu senųjų išeivių laikraš
čiai -ypač todėl, kad jame gausu įvairiau
sių skelbimų, kurie tęsiasi per kelioliką pus
lapių. Skelbiasi ne tik darbo ieškantys ar 
paslaugas siūlantys naujieji imigrantai, bet

Lietuviai perka butus Egipte
Nors oficialios statistikos nėra, tačiau 

tarpininkai, padedantys įsigyti būstą 
pasaulio kurortuose skaičiuoja, kad per šį 
pusmetį lietuviai Egipte nupirko kelias
dešimt butų. Pusmetį nekilnojamuoju 
turtu Egipte prekiaujančios UAB „Bur- 
bonas“ vadovas Linas Savickas sakė, kad 
oficialios statistikos nėra, tačiau paskai
čiuoti galima. Pavyzdžiui, jo įmonė yra 
pardavusi daugiau nei dešimt būstų. Jis sa
ko žinantis dar kelias kompanijas tarpi
ninkaujančias Egipte perkant nekilnoja
mąjį turtą, be to, dalis lietuvių antruosius 
namus įsigyja ir be tarpininkų.

L. Savickas skaičiuoja, kad investavus į 
nekilnoj amąjį turtą Egipte kasmet galima 
susigrąžinti iki trečdalio investicijos, nes 
būsto kainos kyla maždaug penktadaliu, o 
iš nuomos galima uždirbti dar 7% būsto 
vertės. „Tenkur investuoja anglai, ten rei
kia ir bėgti, o anglai pradėjo investuoti 
Egipte. Jie ima grietinėlę, po jų dar lieka 
riebaus pieno“, - aiškina jis.

L. Savicko teigimu, lietuvius Egipte 
ypač vilioja nekilnojamojo turto kainos ir 
visus metus šviečianti saulė. Pašnekovas 
pasakoja, kad dviejų kambarių butas su 
visa reikiama technika ir baldais Sharm

Cigarečių fabrikėlis Anglijoje
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, kai 

kurie Lietuvos kontrabandininkai, daug 
metų (vairiais keliais gabenę cigaretes į 
Vakarų Europą, pastaruoju metu jau 
nebevargsta pasieniuose. Jie nebesuka 
galvos, kaip apgauli muitininkus, nes pa
tys steigia nelegalius rūkalų fabrikėlius 
svetimose šalyse.

Vieną tokį Anglijos viduryje veikusį
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ir daug naujų įmonių, restoranų, taip pat ir 
aukštesnio lygio profesionalų, kaip gydy
tojai, advokatai ir tt. Be to, “Amerikos Lie
tuvis” talpina gan daug reportažų apie senų
jų išeivių veiklą, o kartu pritraukia ir seno
sios kartos pasisakymų.

* * *
Nuo gegužės 24 d. Airijos ir Šiaurės 

Airijos lietuviams skirto laikraščio „Salo
je“ vyr. redaktorės pareigas pradeda eiti 
žurnalistė Aistė Griškonytė. Ji pakeitė iki 
šiol šias pareigas ėjusį Rolandą Augutį, 
kuris nutarė grįžti gyventi į Lietuvą, tačiau 
ir toliau tęs bendradarbiavimą su „Saloje“.

Nuo praėjusių metų laikraštyje dirbanti 
A. Griškonytė rašė straipsnius emigrantams 
aktualiomis temomis, daug prisidėjo prie 
laikraščio populiarinimo. Iki atvykimo į 
Airiją A. Griškonytė dirbo ryšių su visuo
mene atstove, rašė žurnalui „Cosmopoli
tan“. Trečius metus leidžiamas laikraštis 
„Saloje“ yra skirtas Airijoje ir Š. Airijoje 
gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams. Jis 
yra populiarus ir leidžiamas kartą per dvi 
savaites net 5,000 egzempliorių tiražu. □

El Sheikh (Egipto kurortas prie Raudo
nosios jūros) centre, įrengtas saugomame 
komplekse, kuriame yra baseinas, kainuo
ja maždaug 140,000 Lt. Anot jo, būstu 
Egipto kurortuose dažnai domisi jau pen
sinio arba priešpensinio amžiaus lietuviai, 
kurie nenori Lietuvoje gyventi žiemą. Be 
to, lietuviams svarbu ir tai, kad šioje ša
lyje pragyvent i yra pigu.

Kolegai pritaria ir bendrovės „Gera in
vesticija“ direktorius Ronaldas Nagrockis 
tvirtindama, kad dažniausiai nekilnoja
muoju turtu domisivyresnio amžiaus žmo
nės arba investuotojai, kurie tikisi iš šių 
būstų uždirbti. „Perka dažniausiai žmo
nės, kurie planuoja ten važiuoti dažniau 
atostogauti ir įsigytą būstą nuomoti savo 
draugams“, - sakė jis.

Verslininkas pasakojo parduodantis 
butus I lurgada mieste (Egipto kurortas prie 
Raudonosios jūros), čia dviejų kambarių 
butas su daline apdaila, anot jo, kainuoja 
nuo 77.000 Lt. Jis taip pat sako, kad jo 
bendrovė per pusmetį pardavė apie 10 
būstų. Šiuo metu Egiptas yra antra pagal 
populiarumą lietuvių atostogų kryptis už
sienyje po Turkijos.

Rasa Lukaitytė, DELFI

pogrindinį cigarečių gamybos fabriką 
neseniai užpuolė Didžiosios Britanijos 
muitinės pareigūnai.

Specialioje rūkalų gamintojų sulaiky
mo operacijoje dalyvavo net kariuomenė 
su keliais sraigtasparniais, bet cigaretes 
gaminusiems lietuviams pavyko paspruk
ti. Lietuvių nepavyko pagauti net šukuo
jant aplinkinius miškus.

(“L.r.”)

Šių metų pradžioje savo veiklą sustab
dė ilgus metus Čikagoje gyvavęs, arti šim
to svarbhj lietuvių išeivijos literatūros is
torijai knygų išleidęs Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas (AMKLF). Fondas 
rėmė Lietuvos bibliotekas ir savarankiš
komis aukomis - Lietuvos kultūrą. Svar
biausia, kad Fondas per pusšimtį gyvavi
mo metų daugeliui šiandien garsių auto
rių bei tūkstančiams skaitytojų ne tik šia
pus Atlanto, bet ir okupuotoje Lietuvoje 
atvėrė langą į pasaulį. Apie Fondo veiklą 
pasakoja pernai mirusio ilgamečio Fondo 
vadovo Gintauto Vėžio žmona bei jo pa
galbininkė Lakštuonė Vėžienė ir Fondo 
bendradarbis dailininkas Vytautas Virkau.

Kaip gimė Sis knygų leidimo fondas? Juk 
Jis ne iš kario buvo pavadintas A. Mackaus 
vardu?

Lakštuonė Vėžienė: - Pirmoji išleista 
knyga buvo Kosto Ostrausko “Kanarėlė” 
(1958 m). Tuomet Fondui vadovavo poetas 
Algimantas Mackus ir leidykla vadinosiki- 
taip -Lietuvių Studentų Santara. Gintautas 
[Vėžys] vadovavimą Fondui buvo papra
šytas perimti po A. Mackaus žūties auto- 
katastrofoje 1964 m gruodžio mėn. Nors 
Gintautas buvo inžinierius, tačiau - dide
lis knygų mylėtojas. Jis pradėjo vadovau
ti Fondui nuo 1965 m. ir tęsė iki pat savo 
mirties 2006 m.

Vytautas Virkau: - Po A. Mackaus žū
ties jo mama, ponia Mackicnė, davė Fon
dui pinigų, kad įamžintų sūnaus atmini
mą. Taip pat prisidėjo ir poeto žmona Da
lia Juknevičiūtė. Tuomet leidykla ir buvo 
pavadinta A. Mackaus vardu.

Kaip dar, be aukų, buvo telkiamos lėšos 
knygų leidimui?

L.V.: - Kaip ir visose panašiose orga
nizacijose, būdavo išsiuntinėjami laiškai 
su pasiūlymu tapti Fondo nariais ir gauti 
jo leidžiamas knygas. Fondas turėjo bent 
pusę tūkstančio narių ne tik JAV, bet ir 
kituose kraštuose: Kanadoje, Australijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Iz
raely, Lenkijoje. Po 1990 metų narių 
atsirado ir Lietuvoje

Taip pat turėjome daug knygų platin
tojų, net Australijoje. Fondas buvo ne pel
no siekianti organizacija, įregistruota 
Illinois valstijoje. Tad nebuvo mokami jo
kie atlyginimai - visi dirbo savanoriškais 
pagrindais.

Ko gero, tuo melu išeivijoje netrūko ne tik 
lietuvių skaitytojų, bet ir autorių, o taip pat 
ir knygų leidėjų. Juk net lietuviškų spaustuvių 
buvo ne viena ?

V. V.: - Fondas savo knygas spausdino 
Mykolo Morkūno spaustuvėje. Tai buvo 
labai įdomi vieta, vienas iš išeivijos kul
tūrinio gyvenimo stulpų. Nors jos savinin
kas pagal išsilavinimą buvo ekonomistas, 
tačiau jo meilė buvo knygos. Morkūno 
spaustuvėje buvo galima sutikti įvairiau
sių šviesių žmonių.

L.V.: - Tuo metu JAV lietuviai leido labai 
daug knygų. Netrūko nei autorių, nei skai
tytojų. Be Morkūno spaustuvės dar veikė ir 
kitos, pvz, Civinsko spaustuvė “Patria”. Be 
mūsų Fondo dar veikė “Ateities” leidykla, 
“Draugo” knygų klubas.

Ar būdavo rengiami Fondo knygų pri
statymai, sutiktuvės?

L.V.: - Dažniausiai knygos būdavo pri
statomos Santaros-Šviesos Federacijos 
suvažiavimuose. Pradžioje smarkiai veikė 
Santara Čikagoje - susirinkimai čia vyk
davo kas mėnesį. Kviesdavome įvairius 
paskaitininkus, o jei būdavo išleista nauja 
knyga, ją pristatydavome, būdavo skaito
mos ištraukos.

V. V.: - Vėliau Fondo narių demografija 
stipriai pasikeitė. Iš Čikagos daugelis iš- 
sivažinėjo po kitas valstijas - dėl darbų ar 
sukūrę šeimas. Panagrinėjus fondo narių 
adresų kaitą, ko gero, išeitų įdomi studija.

Per AMKLFgyvavimų išleistos 88 knygos, 

dauguma jų - šiandien puikiai žinomų au
torių kūriniai, net ketvirtadalis knygų įver
tintos įvairiomis premijomis. Tai rodo itin 
kokybiškų darbų. Kaip būdavo atrenkami 
autoriai ir kūriniai?

L. V: - Fondo tikslas buvo leisti aukštos 
literatūrinės vertės lietuvių autorių knygas 
(buvo ir keli vertimai), retesnius kūrinius, 
kurie tuo metu nebūtų radę leidėjo kitur. 
Pavyzdžiui, Fondo išleista Icchoko Mero 
knyga “Sara” tais laikais buvo net porno
grafija išvadinta...

Daugiausiai leidome grožinės literatū
ros knygas. Tačiau buvo ir istorinio pobū
džio, pvz., Lietuvos Statutas, Santaros- 
Šviesos istorinė apžvalga (red. Valdas 
Adamkus). Taip pat be knygų Fondas dar 
yra išleidęs Aldonos Stempužienės dainų 
plokštelę, Jono Švedo gaidas, Juliaus Kau
po pasakų kasetę. Na, o autorius beikūri- 
nius atrinkdavo Fondo suburta komisija. 
Ne kartą buvo siūlomi ir žemesnės litera
tūrinės vertės kūriniai, tačiau jų autoriams 
būdavo mandagiai atsakoma...

V. V.: - Fondas neturėjo nei cenzūros, 
nei krypties - tai buvo liberali leidykla. 
Drąsiai galima sakyti, kad Fondas išvedė į 
pasaulį ne vieną rašytoją, kurio kūrinių tuo 
metu kiti nebūtų išleidę.

Kokias tiražais išeidavo Fondo knygos?
L.V.: - Kiekvienas leidinys turėjo vis 

kitokį tiražą, kuris svyravo nuo pusantro 
tūkstančio iki kelių šimtų egzempliorių. 
Daugiausiai buvo išleista Algio Gustaičio 
poezijos knygų “Saulės šermenys” (1973 
m.) -1474 egz.

AMKL Fondo leidiniai krenta į akis dėl 
aukštos spaudos kokybės, dailaus apipavida
linimo.

L.V.: - Išties buvo stengiamasi, kad 
knygos būtų ne tik literatūriškai vertingos, 
bet ir gražiai atrodytų. Daug dėmesio buvo 
skiriama leidinių meniniam apipavida
linimui, parenkamas geros kokybės po
pierius, etc.

Čia, ko gero, didžiausias Jūsų, p. Vytautai, 
nuopelnas - juk knygų viršelius kūrėte bei 
knygas apipavidalinote nuo pat leidyklos 
gyvavimo pradžios?

V. V.: - Taip, buvau pirmosios knygos 
“Kanarėlė” viršelio autorius. Tačiau vėliau 
viršelius kūriau ne tik aš. Tai darė ir kiti 
dailininkai-Romas Viesulas, Pranas La
pė, Henrieta Vepštienė, Tomas Kirvelaitis 
ir kt. Kai kuriuose viršeliuose buvo panau
dotos nuotraukos. Buvo labai malonu dirb
ti, nes Fondo vadovas Gintautas sudarė 
visišką kūrybinę laisvę. Žinoma, jei autoriai 
turėdavo kokių nors pageidavimų, atsi
žvelgdavome h įjuos.

Kone svarbiausia Fondo veikloje yra tai, 
kad Jūsų leidžiam os knygos buvo platinam os 
Lietuvoje — ne tik dabar, bet ir sovietiniais 
laikais.

L.V.: Taip, apie 100 egzempliorių vi
suomet keliaudavo į Lietuvą - Fondas siun
tė knygas į visas didžiausias bibliotekas, 
universitetus, pavieniams asmenims. Be to 
nemažai leidinių nuveždavo ir Fondo na
riai, vykdami į tuomet dar okupuotą Lie
tuvą. Kai lankėmės ten 1969 m., Vilniaus 
universiteto bibliotekoje paprašėme paro
dyti mūsų Fondo atsiųstas knygas. Tuomet 
sužinojome, jog jos laikomos specialiuose 
fonduose.

Su skaitytojais atsisveikinate Australijoje 
gyvenančios poetės Aldonos Veščiūuaitės 
knyga “Edvinas Gražiaveidis keliauja į 
Marsų". Artai jau tikrai paskutinis Fondo 
leidinys?

L.V.: - Knygų tikrai daugiau nebelei- 
sime. Gerai, kad sustojomdabar-su gražia, 
įdomia knyga, kurios kiti, ko gero, nebūtų 
išleidę.

V. V.: - Tai labai džiaugsmingas kūrinys. 
Tad galima sakyti, kad nuo scenos nulipame 
dainuodami. Kaip sakydavo Gintautas, jei 
baigti - tai garbingai. (“Am. Liet.”)
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Vilniaus paminklai
Alena Karazijienė

Ateina vasara, ir daugelis mūši) tautie
čių vėl pakelia sparnus į Lietuvą. Kuo dau
giau išvažiuoja, tuo labiau ir mano mintys 
su jais skrenda. Prisimenu Vilnių, jo pa
minklus ir galvoju - kokius Lietuvos gy
venimo tarpsnius tie paminklai mums 
primena. Pačiame Vilniaus centre - Ka
tedra. Tai ne paminklas, tai Lietuvos šir
dis. Nuo katedros paėjus j Neries pusę, se
nųjų valdovų rūmų ribose, prie dabartinio 
Etnografijos Muziejaus stovi paminklas 
karaliui Mindaugui. Tai pirmas ir vie
nintelis 1253 m. oficialiai karūnuotas Lie
tuvos valdovas, kartu su karūna atnešęs 
Lietuvai oficialią krikščionybę ir iš at
skirų kunigaikštysčių sukūręs vieningą, 
Europoje pripažintą valstybę.

Kitoje katedros pusėje stovi paminklas 
Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui Gedi
minui. Taip jįXV a. pavadino Lenkijos is
torikas Dlugošas ir taip mes jį vadinam; gi 
jis pats ir visi jo laikų metraštininkai jį 
vadino Lietuvos ir Rusų karaliumi. Legen
dos jam priskiria Vilniaus įkūrimą. Tik
rovė yra, kad 1323 m. rašydamas laiškus 
popiežiui, jis pažymi, kad rašo iš savo 
sostinės Vilniaus. Archeologiniai kasinė
jimai rodo, kad Vilnius jau daugšimtų metų 
prieš Gediminą buvo svarbi gyvenvietė ir 
kad pirmoji katedra buvo pastatyta ant 
buvusios pagoniškos šventyklos griuvėsių.

Prie seniausios lietuviškos šv. Mika
lojaus bažnyčios yra paminklas šv. Kris
tupui su užrašu: “Šventas Kristoforai, 
saugok mūsų miestą”. Šv. Kristupas buvo 
kananielis, labai uoliai platinęs krikš
čionybę pagonių tarpe ir dėl to gavęs 
pravardę Christophorus - Kristaus nešėjas. 
Iš tos pravardės susikūrė ir jo vaizdavi
mas brendančio per upę su kūdikėliu 
Kristumi ant peties. ĮI .ietuvą jis atėjo kar
tu su krikščionybe 1386-1.387, po Jogailos 

vedybų su Jadvyga. 1387 m. Vilniaus 
Miesto Taryba jau jo atvaizdą naudojo kaip 
herbą savo antspaudose.

Stiklių g. kiemelyje ant aukšto stulpo 
sėdi pirmasis Didžiosios Lietuvos Kuni- 
gaištystės spaustuvininkas Pranciškus 
Skorina, kuris 1524 m. Vilniuje atidarė 
savo spaustuvę. Krokuvos universitete jis 
buvo užsiregistravęs kaip Franciscus dc 
Ploczka, Lithuanus. Lietuvą ir I .enkiją, kaip 
atskiras valstybes, tada valdė Zigmantas II 
(Senasis) su karaliene Bona.

Universiteto kieme prie pat Univer
siteto gatvės į mus žvelgia Kristijonas Do
nelaitis (1714-1780), gyvenęs, kunigavęs, 
rašęs ir dirbęs švietimo darbą Prūsijoje, kuri, 
po pirmojo Lietuvos ir Lenkijos padalini
mo, jau buvo vokiečių valdoma. Jis pats, sto
damas į universitetą, pasisakė esąs prūsas. 
Vilniuje jis niekada nėra buvęs, bet neabe
jotinai jo vieta yra svarbiausiame lietuvių 
mokslo židinyje. Prie jo paminklo vyksta 
kasmetiniai “poezijos pavasario” renginiai.

Netoli universiteto, prie Bonifratrų 
bažnytėlės stovi paminklas Laurynui 
Stuokai-Guccvičiui (1753-1798), žymiau
siam XVIII a. lietuvių architektui, kovo
jusiam prieš caro potvarkius ir supla
navusiam daugybę rūmų visoje I .ietuvoje. 
Iš jų labiausiai žinomi: Vilniaus katedra, 
Vilniaus rotušė. Verkių rūmai (statyti vysk. 
Masalskiui) ir Sudervės, netoli Vilniaus, 
nedidelė bažnyčia - rotunda.

Prie Vilnelės, netoli Bernardinų bažny
čios yra paminklas Adoniui Mickevičiui 
(1798-1855), beveik Stuokos-Gucevičiaus 
amžininkui. A. Mickevičius buvo kilęs iš 
sulenkėjusių lietuvių bajorų Rimvydų 
Mickevičių. “Pono Tado” įžangoje jis pa
sakė “Lietuva, mano tėvyne” ir tuo nusi
pelnė visų lietuvių pagarbą. Kituose jo raš
tuose irgi yra daug sentimentų Lietuvai ir 
lietuviško paliotizmo. Jis studijavo Vil
niaus universitete , dalyvavo judėjime prieš 

carinę Rusiją. Gal dėl to lietuviai pasirin
ko jo paminklo vietą pareikšti pirmajam 
protestui prieš Molotovo-Ribentropo 
paktą.

Vilniaus senamiestyje, prie Saliomėjos 
Neries gimnazijos rasime Stanislovo Mo- 
niuškos (1918-1872) paminklą. Vilniuje jis 
gyveno nuo 1840 iki 1858 metų. Caro 
valdžia ir priespauda jau buvo kaip rei
kiant įsisiūbavus, bet Moniuška į politiką 
nesikišo ir ramiai vargonininkavo šv. Jono 
bažnyčioje, kartu būdamas jos choro ve
dėju. Jis rūpinosi Vilniaus miesto muziki
ne kultūra, rašė giesmes b sukūrė tuo me
tu labai populiarią operą “Halka”.

Pamažu prieiname prie XIX a. pabaigos 
- XX a. pradžios. Pradėjo kilti ir lietuvių 
sąmonė, prasidėjo įvairūs judėjimai. Ir šį 
laikotarpį žymi kai kurių to meto veikėjų 
paminklai, nors sovietmečiu ir ne tuo tiks
lu pastatyti. Kipras Petrauskas (1886- 
1968), išdidžiai stovintis prie sovietmečiu 
pastatytų operos rūmų, visiems turėjo pri
minti garsiausią mūsų operos dainininką, 
ir retas to meto pilietis žinojo, kad caris- 
tiniais laikais už Vilniaus Didž. Seimo nu
tarimų (pirmieji žingsniai į Lietuvos nepri
klausomybę) platinimą jis pusę metų sė
dėjo Trakų kalėjime, o paskui gyveno Vil
niuje, dalyvavo kultūrinėje lietuvių veikloje 
irdainavopirmoje lietuvių operoje “Biru
tė”, po kurios 1907m. Vileišio remiamas 
išvyko studijuoti dainavimo j Petrapilį.

Mažame skverelyje prie Gedimino gat
vės apgaubta šermukšnių sėdi rašytoja Že
maitė (Julija Žymantienė, 1845-1921), mū
sų literatūros klasikė. Sovietmečio ideolo
gai ją kėlė kaip vargšų, skriaudžiamų žmo
nių vaizduotoją, bet niekur neskelbė, kad 
ji, jau būdama 66 metų, atsikėlė į Vilnių, 
kur gavo darbą P. Vileišio leidžiamų “Vil
niaus Žinių” redakcijoje. Paskui, I Pasauli
nio karo metu dirbo nukentėjusių karo 
tremtinių šalpoje ir net buvo nuvažiavusi į 
Ameriką rinkti aukų atstatomai Lietuvai.

Uosto gatvėje prie namo, kuriame gy

veno Gabrielius Žemkalnis, yra jo barel
jefas. Gabrielius Žemkalnis buvo labai 
aktyvus to meto lietuvių bendruomenės vei
kėjas - dramaturgas, režisierius, aktorius.

Pati nemačiau, bet girdėjau, kad yra ir 
paminklas rašytojai Lazdynų Pelėdai 
(Sofijai Pšibiliauskienei, 1867-1926). Ji 
po vyro mirties 1903 m atvažiavus į Vilnių 
labai skurdo, tai Vileišis jai davė darbą sa
vo knygyne. Po 1905 m. įvykių ji iš Vilniaus 
išvyko, bet 1918 vėl sugrįžo, daug rašė lie
tuvių laikraščiams. Geriausias ir brandžiau
sias jos laikotarpis kaip tik buvo Vilniuje.

Pagerbti ir keli Nepriklausomos Lietu
vos rašytojai. Petro Cvirkos aikštėje prie 
Pamėnkalnio gatvės stovi to meto populia
ms rašytojas Petras Cvirka, mielai priėmęs 
literatūrinę premiją iš “kruvinojo Smeto
nos” valdžios, o 1940 m. įstojęs į komunis
tų partiją ir vėliau pasižymėjęs labai gru
biu elgesiu su Mykolaičiu-Putimi ir Baliu 
Sruoga. Peršant draugystę ir giminystę su 
“broliškąja nišų tauta”, atsirado ir Puški
nas, kurį labai norėta išpopuliarinti, o visą 
50-ties metų epochą matome ant žaliojo 
tilto per Nerį: sovietų karius “išvaduo
tojus”, darbininkus ir ūkininkus, nuvarytos 
nuo nuosavos žemės.

Vienas iš naujesnių paminklų yra Py
limo gatvėje pastatytas “pasaulinio garso” 
dainininkui rėksniui. Paminklas ne tik pri
žiūrimas, bet neseniai buvo net atnaujintas.

Visiems laikotarpiams šis tas duota, bet 
nematau tų vilniečių, kurie labai padėjo 
lietuviams, bandantiems atgaivinti tautinę 
sąmonę, atgauti nepriklausomybę po I Pa
saulinio karo ir padėti savo tautiečiams 
caro valdžios spaudžiamiems ir lenkų uja
miems. Tais laikais visiems darbams tal
kininkavo broliai Vileišiai. O kur jų prisi
minimas dabar?

(Primenu, kad visuomeninis komitetas 
“Vileišių kolegija” renka pinigus numaty
tam Vileišių paminklui, o savo skatiku 
visiems galima prisidėtiper “Talkos” są
skaitą No. 888 “Vileišių kolegijos” vardu.)

Iš Redakcijos pašto Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo
Gerb. Redaktore,

Atsakydama į mano straipsnį “Kodėl..?” 
“Mūsų Pastogėje” Nr. 18, psl. 5, ponia 
Utemiseva rašo, kad “...nemanau, kad 
reikia kaltinti SBS. Ne jų reikalas.”

Jij reikalas, ponia. Tai patvirtino ABC 
Kirstin McLiesh, Head, Audience & 
Consumer Affairs laiške man apie nišų 
kalbą ABCdokumcntiniame filme “ Kry
žių kalnas” “Mūsų Pastogėje”, Nr. 41 
(2006.10.18). Ji rašo:

“The decision to conduct some 
interviews in Russian was made with the 
best intentions, but we agree it was not right.

Your comments have reminded the 
program team to think carefully about such 
decisions in the future.

Thankyou again for raising this matter 
with the ABC.”

Matote, pasaulis dar nelabaižino, kaip 
caro Rusija ir sovietinė Rusija persekiojo 
ir engė lietuvius. Kaip pavyzdžiui caristi- 
nės Rusijos žandarai gaudė knygnešius ir 
kalino bei trėmėjuos už tai, kad jie gabe
no lietuviškas knygas lotynišku šriftu iš 
Prūsijos. Mano tėvas buvo už tai ištrem
tas iš Lietuvos j Rusiją. Todėl dokumenti
niame filme apie Lietuvą, kuriame Lietu
vai oficialiai atstovauja lietuviai, nedera 
kalbėti engėjo ir priešo kalba. Privačiame 
gyvenime galioja vienos taisyklės, ofi
cialiame - kitos.

Jūs, taip pat, rašote:
“Jei žmogus mokės anglų kalbą, tai 

atsakinės žurnalistui angliškai nedary
damas tragedijų.”

Tegul, ponia, tegul kalba angliškai.Tai 
būtų vistu natūralu ir daug SBS progra
mų mačiau, kuriose abi pusės kalbasi ang
liškai. Anglija nebuvo okupavusi Lietuvos 
arti 47-rių metų modernioje eroj. Anglija 

nekankino tardymuose, kalėjimuose 
lietuvių. Anglai nežudė jų ir netrėmė į 
Laptevo jūros pakrantes ar panašias 
vietoves. Iš Sibiro nesugrįžo mano gimi
nių, klasės draugų ir pažįstamų, kuriuos 
ištrėmė nišų komunistai.

O ponas Krivickas rašo, kad:
“...svarbiau būtų pasakyti ačiū SBS už 

parodymą bet kokių programų apie Lie
tuvą, negu “ kariauti” dėl to, kokia kalba tie 
lietuviai buvo nusprendę kalbėti toje 
programoje.”

O ne, pone Krivickai, bet kokios prog
ramos nepriimtinos apie tautą ir jos kal
bą. Jūs bijote, kad SBS sustos rodyti 
programas apie Lietuvą. Mes maža tauta, 
bet tai nereiškia, kad turime pataikauti 
stipresniems ir bijoti, kad, jei nekalbėsime 
tokia kalba kaip filmuotojai nori (šiuo at
veju jie turėjo ntsišką vertėją), jie nefil
muos Lietuvos. O kaip daro kitos tautos? 
Prancūzai kalba savąja kalba, o vertėjas 
išverčia į angliškus subtitrus. Esu šitų 
SBS dokumentinių programų mėgėja.

Kažin? Tokį kelią atkodavę filmuoto
jai ir pavadinę dokumentinį filmą “The 
Courland (sic) Spit: A Double Life,” jie 
greičiausiai pasisamdytų vertėją, kuris 
išverstų subtitrus. Ypač Klaipėdoje nėra 
problemos dėl dvikalbių vertėjų.

Jūs taip pat man atrodo klystate, jei 
manote, kad “...dauguma australų neži
notų, ar ten buvo kalbama lietuviškai, ru
siškai ar svahiliškai” Man atrodo, kad Jūs 
sumenkinate australų inteligentiją, SBS 
žiūrovus. Be to, dokumentines programas 
įsigyja ir kiti kraštai. O Putino Rusija gali 
tik džiaugtis: žiūrėkite, ten rusiškai žmo
nės kalba. Peršasi sekanti prielaida - ten 
mūsų žemė!

Isolda Poželaitė - Davis AM

Balandžio pas
kutinį savaitgalį 
Headley Park Lie
tuvių Sodyboje, ne
toli Londono, vyko 
antrasis kasmeti
nis Jungtinės Kara
lystės Lietuvių Jau
nimo Sąjungos 
(JKJJS) suvažia
vimas.

Suvažiavimo 
pagrindiniai tiks
lai, numatyti dieno
tvarkėje, buvo ap
tarti pirmuosius at
kurtos Sąjungos 
metus, pristatyti
konstitucijos pataisas ir jas patvirtinti bei 
išrinkti naują JKLJS Valdybą.

Praėjusių metų Valdybos darbą trumpai 
apžvelgė valdybos narė I .aura Dzelzytė. Per 
šį trumpą laiką buvo suburtas šokių rate
lis, vadovaujamas iš Australijos atvykusio 
Gintaro Radzivano, Sąjungos vardu su
dalyvauta XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Kongrese. Taip pat Sąjungos 
atstovai dalyvavo apvalaus stalo diskusi
jose Edinburgh’e kartu su LR Prezidentu 
Valdu Adamkumi ir pirmąja ponia Alma 
Adamkiene. Ir tai menka dalis to, kas buvo 
pasiekta per pastaruosius metus sunkiu 
valdybos bei Sąjungos narių darbu.

Suvažiavimo metu buvo pristatyta 
naujoji JKLJS konstitucija, sulaukusi 
nemažai komentarų ir diskusijų. Pasak 
pakeitimų ruošėjų Gintaro Radzivano, 
Gytės Mankutės ir Vytautės Geštautaitės, 
senasis įstatymų rinkinys buvo pakeistas iš

Sąjungos Suvažiavimas

Naujoji Jungtinės Kralystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba.

esmės ir tik keletas jo straipsnių buvo 
palikti kaip buvę.

Po to dalyviai rinko naująją Valdybą.
Laura Dzelzytė šiais metais išrinkta 

pirmininke, Vilniaus universiteto absol
ventė Vytautė Geštautaitė - iždininke. Gytė 
Mankutė ateinančiais metais atsakys už 
viešuosius ryšius. Domas Dargis bus atsa
kingas už sportą ir renginius. Indrė Dar
gytė išrinkta vicepirmininke. Kristina 
Jasaitytė bus .IKI JS sekretorė. Tadas Gu
tauskas prižiūrės internetinį puslapį ir 
platins informaciją apie JKUS.

Pasibaigus suvažiavimui, Gintaro Ra
dzivano vadovaujama JKLJS šokių grupė 
sušoko porą šokių.

Svečius linksmino ir lietuviškai dai
nuoti kvietė muzikantai, pagrindinėje 
Lietuvių Sodybos salėje visą naktį vyko 
diskoteka. JKLJS inf.
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Antanas 
Laukaičiai

Kas - kur - kaip?

Tęsinys iš “M.P.” nr. 22.
Keistas paprotys

Vienoje saloje, prie vakarinių Borneo 
krantų, ilgą laiką didelis nusikaltimas 
buvo gelbėti skęstančią moterį. Gyven
tojai nebuvo prieš moteris nusistatę, bet 
jų pasididžiavimas buvo tai, kad jų mote
rys buvo laikomos geriausiomis pasaulio 
plaukikėmis. Kad moteris visuomet išlai
kytų geros plaukikės pavyzdį, dukterų tė
vai saloje įvedė įstatymą - bausti mirties 
bausme skęstančios moters išgelbė toją. Tai 
buvo vienintelis “nusikaltimas”, už kurį 
buvo baudžiama mirties bausme. Nuo to 
laiko, nors praėjo daug metų, nei viena 
moteris ten neprigėrė.

ALFAS įgaliotinis ir 
atstovas Lietuvai

Australijos lietuvių 2006-ųjų metų 
Sporto Šventėje Geelong’e sporto klubų 
atstovai išrinko naują Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungos Valdybą. Ją 
sudaro Sydnėjuje gyvenantys atstovai: 
Jeronimas Belkus - pirmininkas, Edis 
Karpavičius - pavaduotojas/iždininkas, 
Anna Šepokienė - sekretorė.

Ši ALFAS Valdyba nutarė pakviesti 
Antaną Imikaitį būti oficialiu įgaliotiniu 
ir atstovu Lietuvai.

Naujoji ALFAS Valdyba oficialiu raštu 
prisistatė Lietuvos Sporto departamentui, 
Lietuvos Tautiniam olimpiniam komitetui

“Nežinomos legendos”
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

“Aš nieko nebijau: nei geležinių grotų, 
nei antrankių, nei kamerų šaltų.
Tiktai bijau, kati nepalūžtų mano protas, 
Kad kliedesy nepaminėčiau be kaltės

kaltų...”
Antanas Paulavičius

Neseniai pasirodė Vinco Peckaus kny
gos “Nežinomos legendos” antroji laida 
(Kaunas, Naujasis lankas, 2005,174 psl.).

Knyga skirta Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos auklėtinių, kruvinuoju 
bolševikmečiu kovojusių ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę, šviesiam atminimui.

Rygiškių Jono gimnazija Lietuvai da
vė daugžymių žmonių. Nuo Petro Armino
- Trupinėlio ir Petro Kriaučiūno moky
tojavimo Marijampolės gimnazijoje laikų 
ten susiformavo stipri tautinė dvasia, lėmu
si tai, kad toji gimnazija tapo aušrininkų, 
varpininkų ir tautinio atgimimo šauklių 
lopšiu. Gimnazijos auklėtiniai Jonas Basa
navičius, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis
- Rygiškių Jonas, Kazys Grinius ir dauge
lis kitų patriotų XIX - XX amžių sankir
toje daug nuveikė tautinio atgimimo ba
ruose ir kelyje į 1918-ųjų Vasario 16-ją.

Bolševikinių okupantų metais toji 
laisvę branginanti dvasia paskatino gimna
zijos auklėtinius ginklu priešintis išbadė- 
jusiems puslaukiniams azijatams. Kaiku- 
rie jų - Vytautas Bacevičius - Vygandas 
(1915 - 1946), Sergijus Staniškis - Litas 
(1899 - 1953), Vincas Bazilevičius - Tau- 
čius (1914 -1999) - tapo žymiais partiza
ninio karo organizatoriais ir dalyviais.

Kiti, jaunesnieji, į partizaninio karo 
istoriją įsirašė herojiška kova ir legen
diniais žygdarbiais. Dauguma laisvės ko
votojų žuvo nelygioje kovoje su klastingu 
priešu, nemažai jų amžiams liko Sibiro 
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ir Lietuvos didžiausiai “Žalgirio” sporto 
draugijai.

Labai gražų sveikinimą naujai Valdybai 
atsiuntė LTOK prezidento Artūro Povi
liūno bei gen. sekretoriaus Vytauto Zu- 
bernio vardu LTOK atstovas spaudai 
Bronius Čekanauskas.

Atvyksta orietacininkai
Lietuvos jaunimo orientacinio sporto 

rinktinė prašo Australijos lietuvių pagal
bos. Septyni 18 - 20 metų sportininkai 
dalyvaus pasaulio jaunimo OS čempiona
te Australijoje š.m. birželio - liepos mėn. 
Prašoma birželio 29 dieną Sydnėjuje nuo 5 
vai. ryto iki 17 vai. vakaro juos prižiūrėti, o 
taip pat liepos iš 13-tos dienos į 14-tą 
suteikti jiems nakvynę.

Prašo LOSF direktorius Kęstutis 
Abramikas.

Lietuvos sporto 
enciklopedija

Lietuvoje pradėta rengti “Lietuvos 
sporto enciklopedija”. Pirmą tomą, kuris 
apima raides “A-K” norima išleisti grei
tu laiku. Enciklopedijos leidimą koordi
nuoja Mokslinė redakcinė taryba. Šioje 
enciklopedijoje numatoma, kad deramą 
vietą turi užimti ir išeivijos lietuvių kūno 
kultūra bei sportas. Norima įdėti biogra
finius ir bendruosius straipsnius apie 
žymius išeivijos sporto organizatorius, 
pačias organizacijas, klubus, jų kūrėjus ir 
vadovus, apie Amerikos ŠALFASS, Aus
tralijos ALFAS ir kitas, suvaidinusias di
delį vaidmenį išeivijoje. Norima įdėti nuo
traukas, emblemas, laimėjimus ir žinias 
apie visą kitą veiklą.

Vyriausias enciklopedijos redaktorius 

amžinajame įšale ir tik nedaugeliui jaunystę 
praleidusiųjų už grotų, perėjus erškėčiuo
tais gulagų katorgininkų keliais, pavyko 
sulaukti išsvajotos laisvės.

Skaitytojų dėmesiui pristatomoje kny
goje pateiktos žinios apie 46 didvyrius, 
žuvusius laisvės kovose. Ne visi jie vienodai 
žinomi partizaninio karo istorijoje, tačiau 
kiekvienas jis įėjo į tautos istoriją, nes 
laisva valia pasirinko Tėvynės gynėjo lem
tį tuo metu, kai nelygioje kovoje su žvėriš
ku priešu mažai buvo vilties išlikti gyvam.

Jauniausias laivės kovotojas Gracijus 
Černiauskas - Švyturys partizanavo vos 
dvi dienas ir žuvo tesulaukęs 17-kos.

Vyriausias - Sergijus Stašiškis - Litas - 
Viltis, vienas iš partizaninio sąjūdžio or
ganizatorių, paskutinysis Pietų Lietuvos 
partizanų srities vadas, LLKS Tarybos 
Prezidiumo pirmininko antrasis pava
duotojas. kovojo septynerius metus. Su
pratęs, kad slėptuvė priešų apsupta, 
Stašiškis sunaikino štabo dokumentus, 
spausdinimo įrenginius, supjaustė savo 
gerus batus ir susisprogdino.

Knyga pradedama septynių jaunų 
kovotojų vyteniečių gyvenimų ir veiklos 
aprašymu. 1945 metų rudenį Tauro 
apygardos sudėtyje buvo organizuotas 
jaunųjų kovotojų Vytenio būrys, vadintas 
dar Priemiesčio legionu. Būrį sudarė 
Rygiškių Jono gimnazijos, mokytojų se
minarijos, amatiĮ ir prekybos mokyklos 
vyresniųjų klasių moksleiviai.

Būrys buvo tiesiogiai pavaldus Tauro 
apygardos štabui ir veikė Marijampolėje 
bei jos apylinkėse (plačiau apie Vytenio 
būrį žiūr. Edmundo Simanaičio knygą 
“Nelikę nuošalyje”, Jonava, 2003, 1000 
egz., 236p.).

Iš septynių vyteniečių gimnazistų ke
turi buvo sušaudyti Lukiškių kalėjime. Jų 
palaikai buvo atpažinti Tuskulėnų broliš
kuose kapuose ir 2001 metų rugpjūčio 17 

yra prof, habil. dr. Stanislovas Stonkus. Jo 
ei. paštas: zurnalas@Ikka.lt

Techninis redaktorius - konsultantas - 
Vytautas Pivoriūnas, ei paštas:

cnciklopedija@sportinfo.lt
Esu asmeniškai gavęs pakvietimą 

prisidėti prie šio svarbaus darbo. Kviečiu 
ir kitus mūsų sporto darbuotojus prisidėti 
savo žiniomis.

Prof. dr. Sasys Stonkus buvo vienas iš 
geriausių Lietuvos ir buvusios Sovietų 
Sąjungos krepšininkų. 1956 metais Mcl- 
bourno olimpiadoje jis buvo Sovietų 
Sąjungos vyrų krepšinio rinktinės kapi

Vladas Garastas perrinktas Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentu

Birželio 4 d. Kaune vykusioje Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) ataskaitos ir 
rinkimų konferencijoje prezidentu dar 
vienai kadencijai perrinktas nuo 2003- 
iųjų federacijai vadovaujantis Vladas 
Garastas (žiūr. nuotr. dešinėje). Už 75 metų 
buvusį ilgametį Lietuvos vyrų rinktinės ir 
Kauno „Žalgirio“ komandos trenerį 
balsavo 53 iš 101 konferencijos dalyvio.

37 metų vilnietis Darius Sarkanas 
surinko 42 balsus. Buvęs Seimo narys 51 
metų Algis Žvaliauskas iš Marijampolės 
sulaukė tik 5 rinkėjų palaikymo. Vienas 
LKF konferencijos dalyvis nebalsavo.

Pristatydami programas kandidatai 
akcentavo panašius prioritetus-mokslei
vių ir jaunimo krepšinį, nacionalines vyrų 
ir moterų komandas, priemones, garan
tuojančias efektyvų federacijos darbą.

l iesa, V.Garastas, pasitelkdamas Pran
cūzijos krepšinio federacijos, kurioje dar
buojasi net 45 specialistai, pavyzdį, pabrėžė, 
kad privalu gerokai padidinti LKF dar
buotojų skaičių. Tuo tarpu kiti du kandi

dieną iškilmingai perlaidoti Marijampo
lės naujosiose kapinėse šalia paminklo 
partizanams. Tai jaunieji didvyriai-Vincas 
Baronas - Vyšnelis (1928 -1947), Jurgis 
Bekampis - Salmas (1925 - 1947), Algi
mantas Gustaitis - Kimas (1928 -1947), Al
fonsas Žukauskas - Lizdeika (1928 -1947).

Toliau knygoje aprašyti 39 laisvės gy
nėjai gimnazijos auklėtiniai. Ne apie visus 
juos pateikta išsami informacija, ne visų 
pateiktos fotografijos, ne visi jie ilgai par
tizanavo. Juozas Vitkauskas (1933 -1952) 
iššovė (ik vieną kartą - išduotas, sužeistas, 
priešų apsuptyje nusišovė. Tarp žuvusiųjų 
yra ir 4 merginos: Leonora Lazauskaitė - 
Ramunė (1926 -1947), Aldona Meškevi- 
čiūtė - Vaidilutė (1928 - 1947), Angelė 
Senkutė - Aušrelė (1921 -1952) ir Stasė 
Šalašcvičiūtė - Našlaitė (1926 -1946).

Be informacijos apie žuvusius laisvės 
kovotojus knygoje gana plačiai aprašyta 
Gumauskų iš Liepynių kaimo šeimos is
torija. Visa mažažemių valstiečių Gumaus
kų šeima, kaip ir daug įjuos panašių šei
mų Lietuvoje, kovojo su okupantais, buvo 
terorizuojama, šeimos nariai buvo kan
kinami saugumo požemiuose, ėjo katorgi
ninkų keliais gulaguose.

Laisvės sulaukė jauniausias sūnus 
Petras - Pipiras. Apdovanotas Vyčio kry
žiaus ordinu. Jis džiaugėsi atgauta Tėvy

tonas. Vėliau jis perėjo į mokslinį darbą, 
buvo rektorius, o dabar profesorius Kūno 
kultūros ir sporto akademijo je Kaune.

Pernai Australijos Olimpinis Komite
tas Melbourne šventė jubiliejinę 50-ties 
metų sukaktį nuo 1956 metų olimpiados. 
Į šį puikiai praėjusį minėjimą ir savaitės 
laiko gražius prisiminimų renginius buvo 
pakviesti visi tos olimpiados dar gyvi 
sportininkai. Iš Lietuvos buvo atvykę prof. 
Stasys Stonkus ir Kazys Petkevičius. Toje 
olimpiadoje Australijos krepšinio rinkti
nėje dar žaidė J. Ignatavičius ir St. Dargis 
(miręs Čikagoje). □

datai kalbėjo apie LKF vykdomojo komi
teto, į kurį šiuo metu įeina 19 narių, maži
nimą. Prieš balsavimą kai kurie asmenys 
bandė aktyviai patarti, už ką reikia balsuoti.

„Buvo jaučiamas spaudimas iš vyriau
sybinių organizacijų, ypač iš Kūno kul
tūros ir sporto departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino. 
Demokratiškoje valstybėje tokių dalykų 
neturėtų būti“, - piktinosi LKF natys Linas 
Kvedaravičius. Zigmas Jurevičius, “L.r.” 

nės laisve, tačiau apgailestauja, kad “nau
jieji lietuviai”, buvę okupantų talkininkai, 
prasibrovę j valdžią, rūpinasi tik savo kla
nų, o ne valstybės interesais.

Belieka kartu su knygos autoriumi ap
gailestauti, kad ekskomunistams įsitvir
tinus visose valstybės valdymo instancijo
se, grėsmingai spartėja amžinųjų vertybių 
devalvacija, ekonominėje veikloje toleruo
jami netgi vergiški darbo santykiai, vyksta 
spartus visuomenės moralinis nuosmukis.

Kaip jaustųsi anų laikų idealistai, var
dan taurių idealų aukoję savo gyvenimus, 
patekę j mūsų dienų nužmogėjusio lauki
nio kapitalizmo terpę, žudančią viską, kas 
gražu, kilnu ir humaniška?

Pas mus galiausiai prabilta apie jauni
mo patriotinio ugdymo svarbą. Ar galima 
rasti geresnę patriotinio auklėjimo priemo
nę už knygą “Nežinomos legendos”.

Baigiant belieka padėkoti knygos auto
riui Vincui Peckui ir jo talkininkei Aivai 
Sidaravičienei už gražų rygiškiečių laisvės 
kovotojų, ant Tėvynės laisvės aukuro su
dėjusių viską, ką turėjo brangiausio - jau
nystę ir gyvybę, pagerbimą. Turėkime viltį, 
kad knyga “Nežinomos legendos” paskatins 
kitų mokyklų patriotus pasekti gražiu pa
vyzdžiu -juk laisvės kova apėmė visą tautą, 
vyko atokiausiuose šalies kampeliuose ir 
visur būta idealistų. Jų užmiršti nevalia.
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1000-mečio iškilmės - ne tik Vilniui
Lietuvos vardo 1000-mečio iškilmės, 

kurias minėsime 2009 m., turėtų tapti ne 
tik Vilniaus, bet visos Lietuvos švente, ma
no LR Prezidentas Valdas Adamkus. Su
sitikęs su Premjeru, Seimo Pirmininku, 
ministerijų vadovais ir atstovais, Prezi
dentas akcentavo programos koordinavi
mo tarp skirtingų institucijų svarbą, bū
tinybę informaciją apie Lietuvos vardo 
paminėjimo 1000-metį skleisti užsienyje.

„Iki 2009-ųjų lieka 1.5 metų. Akivaiz
du, kad per tą laiką keisis politinė valdžia, 
todėl jau dabar būtina užtikrinti progra
mos vykdymo ir finansavimo tęstinumą. 
Kita vertus, dabar pats laikas įvertinti, kaip 
1000-mečio programa žinoma už Lietu
vos ribų ir ne Vilniuje“, - sakė Prezidento 
patarėja Irena Vaišvilaitė.

Tai, kad programa tapatinama tik su 
Valdovų rūmais, [.Vaišvilaitės nuomone, 
akivaizdus nesusipratimas ir tokį infor
macijos trūkumą reikia šalinti. Susitiki
me nutarta parengti užsienio valstybių ir 
regiom; informavimo apie 2009-uosius 
Lietuvoje programą, paminėjimo projek
tus ir renginius aptarti seniūnijų lygmeniu.

Viena svarbiausių minėtų programos 
įgyvendinimo problemų - finansavimo 
trūkumas, su kuriuo susiduria planuoja
mų renginių organizatoriai ir projektų 
vykdytojai. Susitikimo dalyviai sutarė, kad 
kitą posėdį rengs drauge su Lietuvos sa
vivaldybių asociacija.

Pasak istorikų, pasaulio istorijos pro
cesas Lietuvainebuvo palankus. Atitolusi 
nuo Europos civilizacijos centrų, ji vėliau 
už savo kaimynus pasireiškė ryškėjančia- 
me geopolitiniame Vidurio Europos re
gione. Tačiau 1009 metais šventojo Bru
nono krikšto misija pasiekė Lietuvą. Šio 
fakto paminėjimas Quedlinburgo (Harco 
kalnų papėdėje esančio Vokietijos miesto) 
analuose yra pirmasis liudijimas, kad Lie
tuva buvo susidomėta žymiai anksčiau, nei 
karalius Mindaugas pradėjo savo valstybi
nę veiklą.

Istoriniame dokumente rašoma apie 
tragišką šv. Brunono Querfurtiecio misi
jos baigtį ir nurodoma, kad „Šventasis Bru
nonas, kuris yra vadinamas Bonifacijumi, 
arkivyskupas ir vienuolis, 11-ais savo atsi
vertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje 
(in confinio Rusciae et Lituae) pagonių 
trenktas į galvą su 18 saviškių kovo 9 d. ( = 
vasario 14 d.) iškeliavo į dangų.“

1009 metų krikšto aktas Lietuvos teri
torijoje yra vienas svarbiausių ankstyvųjų 
viduramžių dokumentų, patvirtinantis 
apie besimezgančius Lietuvos kontaktus 
su Europos civilizacija.

Savo vardo paminėjimo tūkstantmetį 
Lietuva sutiks 2009-aisiais metais. Šios da
tos reikšmingumą akcentuojantys istori
kai teigia, kad jai negali prilygti nė viena 
XX-ojo amžiaus pabaigos XXI-ojo amžiaus 
pradžios įžymi data. LGITIC

International Lithuanian Language 
/ 1||| t and Culture Summer Course 
§ S 24"' of July to 17“ of August, 2007, Kaunas

^5 Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures
A Attractive social programme ECTS credit points

Host of the Lithuanian Language and Culture Summer Course
The Lithuanian language and culture summer course is organised 

by Vytautas Magnus University. At present it is one of the largest universities in the country 
and gathers nearly 9,000 students at ten faculties in various study programmes.

language of Instruction Language classes will be given in Lithuanian with explanations 
in English when necessary. Other lectures and workshops will be held in English.

Fee The summer course fee, including tuition and social programme is EUR 525. The 
application fee is EUR 30. You should be able to cover your own travel, accommodation 
and personal expenses. Tuition and registration fee is waived for Socrates/Erasmus students.

Application The deadline of submitting the application is June 30,2007. The application 
documents should be in English. For the application form, please visit the homepage of 
Vytautas Magnus University www.vdu.lt/LTcourses or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zemaityte@pmdi.vdu.it

Regional Studies DepartmentVytautas Magnus University Daukanto Street, Room 
200, Kaunas, LT-44248, Lithuania. Phone: +370 37 327867 Fax: +370 37 323296

URL: www.vdu.lt/LTcourscs

Summer Course in Lithuanian Language
We would like to inform you that on 6-18 August 2007, Language Practice 

centre “Lingua Lituanica” will hold a two-week Lithuanian Language Intensive 
Course.

Groups for beginners, intermediate and advanced students are intended. During the 
course a diverse cultural programme about Lithuania will be offered.

More information at: www.lingualit.lt
Prof. Genovaitė Kačinskienė, LINGUA LITUANICA

Language Practice Centre, Gedimino Ave. 26, Vilnius, Lithuania

Joninės
įvyks sekmadienį, birželio 24 dieną, 2 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Įdomią programą su lietuviškais papročiais atliks 

tautinių šokių grupė “Sūkurys” ir Sydnėjaus lietu
vių choras “Daina”... ....................

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
“Sūkurio” ir “Dainos” Valdybos

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs

Kainos: Tautinių Šokių Šventė - $25.
Dainų Šventė - $25.
Atidarymo/Šventės trumpas montažas - $10.

(Į kainą įeina persiuntimas)
Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE GRO UI? P.O. Box 620, Belmont

3216, Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tek: 03-52482493, e-mail: aldona@pipclinc.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yahoo.com.au

CRIME
STOPPERS

1 800 333 000

“Mūsų Pastogė" is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
įvyks sekmadienį, liepos 29 dieną, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Valdybos nariai pateiks savo pranešimus, bus renkama nauja penkių narių 
Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įsijungti į Melbourno Apylinkės 
Valdybą ir savo prašymus palikti AI .B Melb. Apyl. Valdybos pašto dėžutėje arba 
pranešti sekretorei Gražinai Kymantaitei tek: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Melbourno 
bendruomenės organizacijų paskirtų atstovų, tuo užtikrinant tampresnius ryšius 
tarp organizacijų ir sustiprinant Melbourno lietuvių veiklumą.

Vietoj to, kad palikti svarbesnių Melbourno lietuvių švenčių/minėjimų 
organizavimą tik keliems žmonėms, būtų protingiau, kad visos organizacijos 
prisidėtų savo idėjomis, patirtimi ir jėgomis, tuo pagyvinant veiklą.

Netrukus Valdyba laiškais kreipsis šiuo reikalu į kiekvieną organizaciją.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Atvyksta svečiai iš Lietuvos
Birželio 29 dieną, 5 vai. ryto, į Sydnėjų atskrenda Lietuvos orientavimosi sporto 

jaunių rinktinė, kuri nuo birželio 30 d. iki liepos 8 d. Orange (NSW) ir nuo liepos 8 d. iki 
13 d. Dubbo (NSW) miestuose dalyvaus Pasaulio jaunimo orientavimosi pirmenybėse.

Šią jaunių rinktinę sudaro: Ugnė Grigonytė (19 m.),Gabija Razaitytė (19 m.), Jonas 
Gvildys (19 m.) - visi iš Kauno. Rapolas Striuka (20 m.) iš Vilniaus,Vilius Aleliūnas 
(20 m.) iš Panevėžio, Aušra Mikšytė (18 m.) iš Šilalės.Vadovas - Kęstutis Abramikas 
(40 m.) iš Vilniaus.

Birželio 29 dieną (penktadienį) atskridus 5 vai. ryto, iki 5 val.p.p. jie bus Sydnėjuje. 
Jei kas norėtų ir galėtų, tai prašome juos su tikti ir keletą valandų su jais pabūti,paro
dant mūsų sydnėjiškių svetingumą svečiams. Prašome skambinti KOVO pirmininkui 
Gediminui Saukai tek: 9630 7232 ar 97081518 arba AI TAS atstovui Antanui Laukaičiui 
tek: 9798 0306.

Jeigu yra tautiečių Orange ir Dubbo ar artimose apylinkėse, tai būti; malonu, kad jie 
svečius ir ten sutiktų. Svečiai domisi, kaip galima geresnėmis sąlygomis išsinuomoti 
transportą treniruočių stovyklos Orange metu.

Daugiau informacijos apie čempionatą galima gauti interneto svetainėje 
woc2007.orientccring.asn.au Dar neaišku, ar grįžtant po varžybų - liepos 13 dieną- 
jiems teks nakvoti vieną naktį Sydnėjuje, iš kur jie išskris liepos 14 dieną.

Gauti gintariniai rožančiai
Betliejaus seselių vienuolynas Vilniuje atsiuntė payzdžius savo pagamintų gintarinių 

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne.

Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti Antanui 
Kramiliui tek: 9727 3131.

(ELTA). Į vienintelį Lietuvoje Radinių 
biurą prie Vilniaus miesto Vyriausiojo po
licijos komisariato (VPK) dažniausiai at
nešami asmens tapatybės dokumentai, ta
čiau čia laikinai priglobiami ir gyvi pames
tinukai. Vienas keisčiausių radinių - gyva 
prijaukinta kiaunė, atgabenta kartu su nar
veliu. Tačiau kiaunė Radinių biure svečia
vosi neilgai - gana greitai atsirado jos už- 
maršuoliai šeimininkai.

Piniginės, kuriose būtų pinigų, atneša
mos labai retai. Dažniausiai jos jau būna 
tuščios. Vienas vertingiausių radinių, at
neštų į biurą, buvo dvi grandinėlės ir du 
žiedai, beveik šimtas litų ir dvidešimt eu

Ką pameta lietuviai?
rų. Daiktai Radinių biure “ilsisi” tol, kol 
atsiranda jų savininkai. Jau beveik metus 
biure dulka violončelė, amerikiečio oro 
uoste pamirštas lagaminas, kažkieno pa
mesti elektriniai vargonėliai.

Atsiimti dokumentus paprasta - už
tenka su savimi turėti kitą dokumentą su 
nuotrauka ir asmens duomenimis. Pasak 
biuro generalinio direktoriaus, keisčiausia, 
kad žmonės labai ilgai neatsiima asmens 
tapatybės dokumentų. Per keturis mėnes
ius Radinių biure susikaupė net 50 pasų ir 
asmens tapatybės kortelių. Šiuos dokumen
tus po kurio laiko tenka pristatyti į policijos 
Migracijos poskyrį.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Gedulo Diena Sydnėjųje
Kaip ir kiekvienais metais, Jungtinis Baltų Komitetas ruošia Gedulo Dienos 

minėjimą, anksčiau žinomą kaip Išvežtųjų Minėjimą.
Šiais metais minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 2 vai. p.p. Gatvių 

Namuose, Parnell Street, Strathfield.
Lietuviams programoje atstovauja choras “Daina”, vad. Birutei Aleknaitei ir 

jos pagalbininkui Wojciech Wisniewski. Iš lietuvių jaunimo reikalingi vėliavne
šys ir dvi mergaitės, vilkinčios tautinius rūbus.

Tikimės, kad šiame minėjime lietuvių bendruomenė dalyvaus gausiau 
nei pernai. Antanas Kramilius

lietuvių atstovas Baltų Komitete

Gedulo ir Vilties Diena Canberroje
Gedulo ir Vilties Diena Canberroje bus paminėta kartu su latviais ir estais 

sekmadienį, birželio 17 dieną, 3 vai. p.p. Lenkų Klube, David Street, Tiirner.
Paskaitą skaitys dr. Algimantas Taškūnas, OAM, svečias iš Hobart.
Po trumpos meninės programos seks vaišės.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Tremtinių pagerbimas Hobarte
įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 10 vai. ryto St. John’s katalikų 

bažnyčioje, 62 Bowden Street, Glenorchy, kur tėvas Ft. Papworth laikys pamal
das, skirtas pagerbti Baltijos tautų tremtinius.

Po pamaldų pabendrausime prie kavos. Prašome prisidėti sumuštiniais ir 
užkandžiais. Pirmininkė Rožė, tek: (03) 6243 6101

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Valstybės Diena Sydnėjųje
Šių metų liepos 8 dieną 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” 

įvyks Lietuvos Valstybės Dienos šventės minėjimas. Šventės metu apdovanosime 
per šiuos metus bendruomenei labiausiai nusipelniusius žmones. Kandidatus 
prašome siūlyti iki liepos 1 dienos rašytine forma ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkui Teodorui Rokui e-mailu: auslitcomsydney@yahoo.com.au 
arba adresu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW, 2165.

Šventės organizatoriai

CeiYtrellllk Sydnėjaus Lietuvių Klube
Visi kviečiami dalyvauti Centreiink seminare, kurio metu bus ir lengvi už

kandžiai (taip pat nemokami).
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p. Understanding Income Stream
Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tek: 

136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare irpranešti dalyvaujančių skaičių.)

DAIItA VA
LITHUANIAN CLUB 

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tek: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599

B MEALS FOR THE PRICE OF ONE III
Monday to Thursday 

Lunch & Dinner
11.30-2.30 Must have order in by 7.30

Meals include:
Rump Steak............................. $16.50
Cabbage Rolls......................... $ 13.50
Chicken Schnitzel.................. $ 14.50
Meat Dumplings (Koldūnai). $ 10.00
Grilled Fish.............. ............... $ 15.50
For the kids:
Fish & Chips with Salad.......... $ 9.50
Steak & Chips with Salad........ $ 10.50
Chicken Tenders..........,........... $ 9.50
Commences Monday, June 11th. Ends Wednesday, June 27th
Conditions apply

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday

Lunch & Dinner 
11.30-2.30 5.30-9.00

Free main course to the value of $ 25.00 & glass of wine or bubbly. This 
offer is extended to group bookings of 6 people or more.

“Dainavoje” kiekvieną dieną žaidžiamas KEMO
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $2peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m. 
Currently stands at $350 (Unless won)

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

“Mūsų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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 c-mail: jvabolis@chariot.nct.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje 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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