
)M-Mažvydo biblioteka

MASU PASTOGĖ
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina-Price $1.50 2007.06.20 Nr. 24 (3044)

Adelaidėje - popietė apie Antarktiką

Šių metų birželio 3 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose susirinko nemažai tautiečių (žiūr. 
nuoir. viršuje) pasiklausyti Ričardo Urmono įspūdžių iš gyvenimo Antarktikoje. Plačiau 
apie popietę skaitykite “M.R” psl. 3.

nteiZgys Lietuvos įvykių apžvalga

Plačiai paminėtas tragiškasis birželis

Atgijo 
Lietuvos 
pajūris

Staiga atšilus 
orui, į Lietuvos 
pajūrius jau ma
siškai plūsta atos
togautojai iš įvai
rių Lietuvos vie
tovių. Tai ypač 

žymu ilgaisiais savaitgaliais. Privatus sek
torius, tai yra išnuomojantys svečiams 
pavienius kambarius, dar nėra pasiruošęs 
jų priimti.

Nors Palangoje šiemet atsivėrė trys 
nauji viešbučiai, keturių žvaigždučių 
viešbučių rinka jau prisipildė ir šiuo me
tu dominuoja trijų žvaigždučių paklausa. 
Jaučiasi didelis trūkumas pigesnės - eko
nominės klasės bei vienos ar dviejų žvaigž
dučių apgyvendinimo įstaigų.

Klaipėdoje padėtis dar sudėtingesnė. 
“Klaipėdos” viešbutis prieinamas tik 
turtuoliams ar užsienio svečiams. Mažųjų 
viešbučių pajėgumas ribotas, o nuomoja
mų butų pasiūla, ypač mieste, labai ribota.

Kuršių nerijos kaimų ir miestelių 
svečių apgyvendinimo pajėgumas men
kas. Didžiųjų viešbučių čia iš vis nėra. 
Kainos mažuosiuose viešbučiuose prieina
mos tik užsieniečiams ar Lietuvos tur
tuoliams - seniems klientams.

Besivėluojantys, nesusimokėję už būs
tą svečiai, dažnai susigundo pakelėse 
siūlytojų paslaugomis. Vietoje žadėtos “tik 
vos 100 metrų iki jūros patogios nakvynės”, 
atsiduria senoje pašiūrėje su tualetu už 
krūmų. Tolimas jūros ošimas gal ir užliū
liuoja saldiems sapnams. Tokiomis paslau
gomis naudojasi daugelis jaunuolių, nes 
dažniausiai nakčia nusnaudžia savame ar 
draugų automobilyje.Paprastai kokybiškos 
paslaugos už lovą vienam žmogui kainuo
ja 30 - 80 litų, o vasaros metu viešbučio 

kambario orientacinėkaina sieks 250 litu 
nakčiai. Privačiame sektoriuje apie 150 li
tų. Per pačius karščius - kainos neribotos, 
jei iš anksto neužsakyta.

Vasarą pajūryje, o ypač Palangoje, su
sidaro spūstis - iškyla naujos problemos: 
triukšmas nakčia, suaktyvėja kriminalinis 
elementas, dalinai atvykęs iš kitų vietovių. 
Jau dabar į Palangą papildomai koman
diruojami apie 70 Viešosios saugumo tar
nybos pareigūnų, patruliuojančių kurorto 
gatvėse. Dėl spūsties policijos transporto 
priemonė - dviratis.

Prasidėjusiam vasaros sezonui ruošiasi 
ir Palangos prokurorai. Jie teigia, kad apie 
3% įvykdytų nusikaltimų padaro Palangos 
gyventojai, visus kitus - atvykusieji iš Įvai
rių Lietuvos miestų ir kaimų. Per tris va
saros mėnesius nusikaltimų Palangoje pa
daroma daugiau nei per likusius devynis. 
Praėjusią vasarą atnaujintoje J. Basanavi
čiaus gatvė je buvo įrengtos vaizdo stebėji
mo kameros, todėl tikimasi, kad jų pagalba 
dar labiau seksis užtikrinti viešąją tvarką.

Praėjusį šeštadienį J. Basanavičiaus 
gatvėje 500 šokėjų iš 23 linijinių šokių klu
bų - atstovai iš Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos, pašoko net dešimtį šokių. Tai didelis 
siurprizas poilsiautojams.

JAV laivai pamėgo Klaipėdą
Birželio 11 d. i Klaipėdos uostą pirmą 

kartą atplaukė palyginti naujas JAV 
turistinis laivas “Century”. Laivas 249 
metrų ilgio ir 32 m. pločio, atplukdė 1849 
turistus. Į palyginti pigias ekskursijas 
važiuoti pageidavo apie 1000 turistų. Jiems 
išvežti prireikė net 25 autobusų. Daugiau
sia buvo norinčių aplankyti Klaipėdą, Pa
langą. Kiti vyko į Kretingą, į Lapius valgyti 
pyragų ir susipažinti su gyvenimu Lietuvos 
kaime. Tarp turistų daugiausia buvo ame
rikiečių, taip pat olandų, šveicarų bei kitų 
europiečių.

Laivo įgulą sudaro 870žmonės,jųtarpe
Nukelta į 2 psl.

Tremtinių kančias, netektis ir pasiprie
šinimą sovietų okupacijai Lietuva pami
nėjo Gedulo ir vilties, Okupacijos ir ge
nocido atmintinų dienų - birželio 14-osios 
ir 15-osios - renginiais.

Ketvirtadienio rytą Seime, Parlamento 
galerijoje, buvo atidaryta paroda, skirta 
lietuvių tautos didžiosioms tremtims pa
minėti, Seime vyko iškilmingas posėdis. 
Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje 
buvo surengta Valstybės vėliavos pakėli
mo ceremonija.

Prie paminklų politiniams kaliniams 
ir tremtiniams Lukiškių aikštėje vyko 
okupacijos, genocido ir sovietmečio rep
resijų aukų pagerbimo ceremonija. Kalbą 
sakė Prezidentas Valdas Adamkus, vyko 
moksleivių pilietinė akcija “Tiltas” ir pie
šinių paroda “Piešiu istoriją”.

Buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai 
atminimo valandai rinkosi prie memoria
lo Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje, 
iš kurios į Rytus riedėjo tremtinių ešelo
nai. Čia buvo pristatoma Lietuvos jauni
mo organizacijų tarybos antrą kartą ren
giama ekspedicija “Misija Sibiras” į lietu
vių tremties ir įkalinimo vietas Sibire. At
rinkta jaunimo grupė j sudėtingą, daug 

"ištvermės pareikalausiančią kelionę vyks 
rugpjūčio mėnesį ir šįmet stengsis pa
siekti Krasnojarsko krašte esančias lie
tuvių kapines.

Gedulo irvilties dienos vakarą Vilniaus 

Į paminklo komu
nizmo aukoms atminti 
atidengimo iškilmes 
Washington’e atvyko 
JAV Prezidentas Geor
ge W. Bush, kongreso 
nariai, diplomatai, 
tautinių bendruomenių 
atstovai. - praneša LTV 
naujienų tarnyba. JAV 
Prezidentas teigė, kad 
XX amžius įėjo į isto
riją kaip kruviniausias 
amžius pervisą žmonijos 
istoriją.

Washington’e stovi 
daugybė paminklų, pri-

Paminklas komunizmo aukoms

Nuotraukojc - paminklo komunizmo aukoms fragmentas.

menančių šį žiaurų amžių, bet iki šiol ne
buvo paminklo komunizmo aukoms, nors 
ši ideologija pražudė apie šimtą milijo
nų nekaltų vyrų, moterų ir vaikų. Tai pa
minklas komunizmo aukoms visame pa
saulyje, taip pat ir Lietuvoje.

„Tai ir ukrainiečiai, mirę nuo Stalino 
sukelto bado, rusai, nužudyti per stalini
nius valymus, lietuviai, latviai, estai, išsiųs
ti į mirties stovyklas“, - ceremonijoje

Kariniu lėktuvu keliaus ir prezidentas
Jau šį mėnesį Lietuvą pasieks karinis 

transportinis lėktuvas, kuriuo į užsienio 
vizitus galės keliauti ir šalies vadovai. Anot 
krašto apsaugos ministro Juozo Oleko, 
šiuo metu “Spartan” dar yra Italijoje. Ten į 
jį montuojamas itin svarbiems asmenims 
skirtas lėktuvo salonas, praneša Lietuvos 

arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius tremtinius, 
pasipriešinimo dalyvius ir jų šeimas. Po 
Mišių Arkikatedroje buvo surengta sakra
linės muzikos valanda.

Birželio 15-ąją, Okupacijos ir genocido 
dieną, Tuskulėnų Rimties parko kolum- 
bariume buvo padėtas atminimo vainikas 
čia palaidotoms 1944-1947 metų sovieti
nio teroro aukoms. Pavakarę Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro kiemelyje vyko atminimo vakaras.

Birželio 16 dieną Lietuvos liaudies bui
ties muziejuje Rumšiškėse vyko tradicinis 
Laptevų jūros tremtinių brolijos “Laptcvie- 
čiai” susitikimas prie tremtinių žeminu- 
kės-jurtos. Atmintinomis dienomis visi no
rintys pagerbti genocido aukas galėjo ne
mokamai aplankyti buvusiuose KGB rimtuo
se įsikūrusį Genocido aukų muziejų ir 
Tuskulėnų Rimties parko kolumbariumą.

Atminimo bei pagerbimo minėjimai 
buvo surengti ir kituose Lietuvos miestuose.

Istorikų duomenimis, persovietų oku
paciją į Sibiro platybes ir Vidurinę Aziją iš 
Lietuvos buvo ištremta apie 200,000 
žmonių, nemažai  jų tremtyje žuvo. Spėjama, 
jog dėl pusę amžiaus trukusios okupaci
jos per trėmimus, egzekucijas, kalėjimus, 
rezistentų žudynes, priverstinę emigraci
ją ir žuvusiųjų nepagimdytus vaikus Lie
tuva neteko beveik milijono savo piliečių.

(Pagal ELTA)

kalbėjo G. W. Bush. Pasak jo, paminklas 
komunizmo aukoms yra priminimas 
ateities kartoms, kad tai daugiau nepa
sikartotų, ir Islamo radikalams, kad jų 
užmačios nepavyks.

Memorialas pastatytas fondo komu
nizmo aukoms atminti iniciatyva. Fondo 
duomenimis, memorialo statyba kainavo 
daugiau kaip 800,000 JAV dolerių.

Pagal Lietuvos spaudą

radijas. J. Olekas pripažįsta, kad Preziden
to civiliniams vizitams “Spartan” nelabai 
tinkamas, tačiau šalies vadovas galės juo 
naudotis keliaudamas pas užsienio misijo
se tarnaujančius karius. Nuomotis lėktuvus 
atskiriems Prezidento vizitams užsienyje 
brangu ir sudėtinga. LGITIC
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paSl Trumpai iš visur “Išvyksta, kadangi nesaugu”

♦ Indonezijos 
policija sudavė 
smarkų smūgį 
teroristinei Je- 
maah Islamiah 
organizacijai, su
imdama daug 
seniai paieškomų 
vadovybės narių. 
Birželio 9 d. buvo 
suimtas Abu Du- 

jana, JI karinio skyriaus viršininkas, or
ganizavęs Bali salos sprogdinimus bei 
Australijos ambasados užpuolimą Dža- 
kartoje. Po 6 vai. tą pat dieną buvo suimtas 
vyriausias JI vadovas Zarkisah.
♦ Tailando vyriausybė pradėjo tremti 
Hmong tautybės pabėgėlius atgal į Laos, 
pagal susitarimą su Laos vyriausybe. Tai
lando stovyklose yra apie 8000 Hmong 
pabėgėlių, kurie pradėjo masines demons
tracijas. Jie tvirtina, kad priešinsis depor
tacijoms, verčiau pasirinkdami mirtį 
Tailande.
♦ Visą savaitę Australijoje lankėsi No
belio taikos premijos laureatas Dalai La
ma. Nežiūrint į Kinijos Australijai daromą 
spaudimą, protestus ir grasinimus, su juo 
privačiai susitiko tiek Australijos min. 
pirmininkas John Howard, tiek opozicijos 
lyderis Kevin Rudd.
♦ Birželio 11 d. Gazos ruože prasidėjo 
kovos tarp Hamas ir Fatah šalininkų, gi 
birželio 12 d. Hamas puolė Fatah Saugu
mo departamento įtvirtintą būstinę, tą pat 
naktį ją užimdama. Būstinę gynę apie 500 
Fatah narių arba žuvo, arba pabėgo, arba 
pateko į nelaisvę. Birželio 14 d. Gazoje 
krito ir Khan Younis bazė, kai jos požemy
je buvo susprogdinta didžiulė mina. Ga
liausiai tą pat dieną Hamas užėmė ir pre
zidento gvardijos ginamą prezidento Mah
moud Abbas įtvirtintą būstinę.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
keturi lietuviai. Vienas jų - vynų specialis
tas, aplankė savo gimines Lietuvoje. Laivo 
kapitonas sakė, kad kelionės Baltijos jū
ros pakrantėmis keliautojų mėgiamos. 
Kelionė trunka 13 dienų ir 12 naktų, ji pra
sideda ir baigiasi Amsterdamo uoste, ir kai
nuoja 1580 JAV dolerių. Dar šiemet laivas 
šešis kartus apsilankys Klaipėdos uoste.

Pasaulio banko pareiškimas
Jau ilgą laiką Europos Sąjungos biudže

to ir finansinio programavimo komisarė 
Dalia Grybauskaitė ragino Lietuvos vyriau
sybę paspartinti Lietuvos ekonominį au
gimą, kad galėtų įsisavinti Europos Są
jungos skirtas lėšas, išplėstų ekonominį 
pajėgumą ir suku rtų naujas darbo vietas. To 
nepadarius Lietuva neteko bent keturių 
šimtų savo jaunimo. Šiomis dienomis Pa
saulio bankas pareiškė, kad naujosios Eu
ropos sąjungos (ES) valstybės nesugeba 
pasinaudoti sparčiu ekonominiu augimu 
bei gerėjančiu viešojo sektoriaus finan
savimu. Reformų tempai daugelyje Rytų 
Europos valstybių sulėtėjo.

Pasaulio bankas prognozuoja, kad 8 iš 
10 naujai į ES įstojusių valstybių bei nau
jausių Sąjungos narių Bulgarijos ir Rumu
nijos reformų vykdymo tempai sulėtės. Tik 
Slovakija ir Lenkija sugebės pagreitinti 
reformų tempus.

Toliau aiškinama, kad valstybės nepa
naudoja savo ekonominio augimo poten
cialo siekiant pabaigti reformas bei susi
doroti su biudžeto deficitu. Teigiama, kad 
2006 metais tik Estija ir Bulgarija sugebėjo 
sugriežtinti savo fiskalinę politikų. Progno
zuojama, kad šiemet tik Lenkijoje ir Ven

♦ Birželio 14 d. naktį palestiniečių pre
zidentas Mahmoud Abbas Vakarų Krante 
paskelbė, kad atleidžia iš pareigų min. pir
mininką Ismail Haniyeh ir visus Hamas 
narius ministrus. Ramallah mieste Fatah 
užėmė Hamas kontrolėje buvusią televi
zijos stotį. Dabar Fatah valdo Vakarinį 
Krantą, I lamas - Gazos ruožą.
♦ Birželio 12 d. Kinijos Valstybės Saugu - 
mo ministerija pareiškė, kad Kinijoje yra 
tiek daugžmonių, kad pritrūko tradicinių 
vieno skiemens pavardžių asmens tapaty
bei nustatyti. Būtinai reikės įvesti dvigu
bas pavardes, kad išvengti nepaprastos 
maišaties.
♦ Birželio 13 d. Irakė Samarra mieste įta
riami Al - Qaeda sukilėliai susprogdino 
garsiosios Askariya šventovės abu “auksi
nius” minaretus. Irako min. pirmininkas 
kreipėsi į šiitus, prašydamas, kad jie ne
pradėtų keršto veiksmų. Visgi birželio 14 
d. į pietus nuo Bagdado buvo užpultos ir 
sudegintos trys sunitų mečetės. Birželio 13 
d. datuotas Pentagono pranešimas tvirti
na, kad 36 procentai irakiečių mano, jog 
Irako žmonėms būtų geriau, jei valstybė 
būtų padalinta į tris ar net daugiau atski
rų valstybių.
♦ Birželio 14 d. mirė Kurt Waldheim, 88 
metų amžiaus austrų politikas, buvęs 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
1972 - 1981 metais, vėliau Austrijos pre
zidentas (1986 -1992).
♦ Birželio 14 d. Fidži diktatoriška komo
doro Bainimarama vyriausybė ištrėmė N. 
Zelandijos aukštąjį komisionierių Michael 
Green už “kišimąsi į Fidži vidaus reikalus”, 
nors Fidži pareiškė, kad ji nenori nutraukti 
normalių santykių su Naujaja Zelandija.
♦ Birželio 17 d. Taliban savižudys įšoko į 
policijos autobusą Afganistano sostinėje 
Kabule ir susisprogdino, užmušdamas virš 
30 žmonių, jų tarpe daug policininkų. □ 

grijoje pasimatys teigiami pokyčiai, o 
Latvija ypač turėtų atkreipti didesnį dė
mesį į fiskalinę politiką.

Seimo nariai apsigina nuo 
balsuotojų atkirčio

Buvęs Seimo Etikos ir procedūrų komi
sijos pirmininkas, socialdemokratų atsto
vas Algimantas Salamakinas baigia pa
rengti įstatymo projektą, numatantį rentą 
po rinkimų gatvėje atsidūrusiems parla
mentarams. Bedarbio dalia - sunki.

Paprasto parlamentaro atlyginimas, ne- 
atskaičius mokesčių, šiuo metu 4,199 litai. 
Parlamentarai paprastai priklauso įvai
riems komitetams ir gauna finansinių prie
dų. Šiuo metu įsitvirtino scimūnų kultūra 
su komandiruote važinėti į egzotines šalis 
mokesčių mokėtojų sąskaita. Tuo ypač 
pasipiktinę eiliniai piliečiai, kurie negali 
leisti sau atostogų net Lietuvos vasarvie
tėse. Iki dabar neišrinktaisiais pasirūpin
davo partijos, surasdamos vietas vyriausybės 
struktūrose. Tačiau tai pasisekdavo nedau
geliui. Profesionalūs ir gabūs žmonės abe- 
jodavo ar verta iš viso eiti į Parlamentą, kad 
vėliau neliktų be darbo ar posto.

Dauguma parlamentarų įsitikinę, kad 
buvę parlamentarai būtų vienokiu ar 
kitokiu būdu atlyginami, kaip tai yra 
demokratinėse Vakarų šalyse.

A. Salamakino projekte numatyta:
Po vienos kadencijos bedarbiu likusiam 

politikui mokėti 40% mėnesinio atlygi
nimo, po dviejų kadencijų - 50-60%, po 
trijų ar daugiau kadencijų - apie 70%. 
Kada šis projektas bus svarstomas, dar ne
žinia.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EIJTA,BNS,LGITICir“Bemardinai”.

Pastaraisiais metais žmonės visiškai 
nusivylė visomis trimis valdžiomis: įsta
tymų leidžiamąja, vykdomąja ir teismine, 
teigia Žmogaus teisių stebėjimo instituto 
(ZTSI) valdybos pirmininkas Kęstutis 
Čilinskas.

Pristatydamas ŽTSI periodinę apžval
gą “Žmogaus teisių įgyvendinimas Lie
tuvoje 2006”, K. Čilinskas pabrėžė, kad 
korupcija ir pareigūnų piktnaudžiavimai 
žmonėms atrodo atviri ir ciniški, žmonės 
bijo skųstis, nes nuo to dažniausiai būna 
d ar blogiau.

2006-ųjų apžvalgoje konstatuojama, kad 
nemažai žmonių šalyje jaučiasi nesaugūs, 
baiminasi laisvai reikšti savo mintis, jau
čia teisingumo stoką, nepasitiki valstybės 
institucijomis. Žmogaus teisių situacijos 
analizė patvirtino šio nepasitikėjimo ir 
būgštavimų pagrįstumą. Tai atitinka ir Pre
zidento Valdo Adamkaus Metinį praneši
mą apie 2006 metų situaciją. Jame nuro
doma, kad padėtis šalyje nepagerėjo.

“Iš daugybės kreipimųsi į mus, kaip 
žmogaus teisių gynėjus, ryškėja, kad daug 
kas savo situacijoje atpažįsta egzaminų 
pardavinėjimu pasiskundusių abiturientų, 
apie korupcija prabilusių VSD pareigūnų 
ar “vokelius” atskleidusios Dalios Budre- 
vičienės atvejus: prabilo apie pažeidimus

TVakuose - Viduramžių linksmybės
Trakų pusiasalio pilyje savaitgalį, 

birželio 16 - 17 dienomis vėl atgimė vi
duramžių gyvenimas: įnirtingai kovėsi 
riteriai, apdarais šlamėjo jų širdies da
mos, savo išmonę demonstravo amati
ninkai, dėl išmaldos pešėsi elgetos, žarijų 
magija kerėjo raganos. “Nors šventė vyko 
jau devintąjį kartą, šiemet atvyko kaip 
niekada gausus riterių būrys. Šurmuliavo 
ir didesnis amatininkų miestelis”, - sakė 
Trakų istorijos muziejaus vedėja Brigita 
Balčytienė.

Pirmą kartą šventės lankytojai galėjo 
stebėti ne tik riterių turnyrus, bet ir jų gy
venimą specialiai įrengtoje viduramžių 
karinėje stovykloje. Riterių klubai popu
liarėja Europoje, steigiami nauji tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiais metais į 
Trakus pirmą kartą atvyko svečiai iš Bal
tarusijos - riterių unija “Meč i voran”. 
Dalyvavo ir dažni švenčių Trakų istorijos 
muziejuje dalyviai - Lenkijos Olštyno pi
lies riterių brolija bei Lietuvos klubai: 
Šiaurės šventyklos ordinas, Karališkoji 
gvardija, Kauno karo istorijos klubas.

Iš viso riterių, kartu su juos lydinčio
mis damomis ir tarnais, buvo apie 100. 
Kovose vienu metu dalyvavo iki 40 šar
vuotų riterių. Tradiciškai jėgas kautynėse 
ir šaudymo iš lanko rungtyse galėjo išban
dyti ir šventėje dalyvaujantys suaugusieji, 
o vaikai šeštadienį buvo kviečiami daly
vauti konkurse “Piešiu viduramžius”. Gau

2008 - Blaivybės metai
2008-ieji metai oficialiai skelbiami 

Blaivybės metais. Tokį nutarimą birželio 
14 dienos posėdyje priėmė Seimas.Už šį 
nutarimo projektą balsavo 55 parla
mentarai, susilaikė - 5, o prieš nebalsavo 
nė vienas. 2008 metus taip pat ketinama 
skelbti ir Skaitymo metais.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pir
mininkas Antanas Matulas anksčiau yra 
sakęs, kad būtina imtis priemonių prieš 
pavojingą ribą pasiekusį alkoholio var
tojimą Lietuvoje. „Aš manau, kad atėjo 
laikas alkoholizmą skelbti nacionaline 
problema“, - tuomet tvirtino A. Matulas.

Pagal alkoholio suvartojimą ir jo su

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

ir už tai sulaukė represijų ir jokios pagal
bos iš valstybės. Nusivylę teisinės sistemos 
galimybėmis Lietuvoje, žmonės vis daž
niau prašo apginti jų teises Strasbūro teis
me”, - teigia K. Čilinskas.

Vertindamas socialiniu aspektu žmo
gaus teisių situaciją, institutas konstatavo, 
kad pernai nesumažėjo socialiai bei tei
siškai neapgintų žmonių. Sudaromos są
lygos “laukiniam kapitalizmui” ir oligar- 
chiniam valdymui, t. y. politinės valdžios 
irverslo koncentravimui tų pačių asmenų 
rankose. Žmogaus teisių stebėjimo ins
tituto apklausose daugiausiai gyventojų 
skundžiasi socialinių teisių pažeidimais: 
teisę į normalų pragyvenimą užtikrinantį 
uždarbį, pensiją, paramų gimus vaikams.

Žmogaus teisių gynėjai atkreipia dė
mesį j tai, kad Lietuvoje laisvoji rinka 
suprantama kaip juodoji ir korupcinė rin
ka. “Štai laisvosios rinkos ekspertai su 
grasinimais užpuolė D. Budrevičienę, kal
tindami, kad ji, siekdama teisėto uždar
bio ir atsisakydama apgaudinėti valstybę, 
pažeidė laisvosios rinkos dėsnius. Tokių 
žmonių, kaipT). Budrevičienė, negina nei 
valstybė, nei Respublikos Prezidentas, nei 
kiti politikai. Žmonėms nesaugu, ir vis dau
giau jų galvoja, kaip išvykti iš Lietuvos”, - 
pažymi K. Čilinskas. LGITIC 

siame amatininkų būryje šiais metais pir
mą kartą viešėjo “Vitražo manufaktūra” 
iš Vilniaus. Jos meistrai ne tik pasakojo 
apie senovės Egiptą siekiančias vitražo 
tradicijas, bet ir demonstravo, kaip iš 
įvairiaspalvio stiklo gimdavo šie meno 
kūriniai viduramžiais.

Kaip visada, šventė neapsėjo be Vilniaus 
puodžių cecho meistrų ir jų žiestuose 
puoduose garuojančių šiupinių, žvejybos 
tinklų ir bučių pynėjų, nagingų medžio 
meistrų, stipruolio kalvio ir dvaro knyg
rišio. Viduramžių papuošalų buvo galima 
įsigyti pas dvaro juvelyrą ir stiklo karo
liukų vėrimo meistrą, o žolininkė Adelė 
Karaliūnaitė patarinėjo ne tik kaip gydy
tis susirgus, bet ir kokius nuovirus gerti, 
kad ligos nepultų.

Įspūdingoje šventėje išnikusieji ir iš- 
troškusieji galėjo pasistiprinti smuklėje, 
svečius vaišino Trakų istorijos muziejaus 
kulinarinio paveldo entuziastai, tradicinių 
rūšių duonos kepėjai iš Vokietijos.

Abi šventės dienas svečius linksmino 
muzikantai ir šokėjai: folkroko grupė 
“Atalyja”, modernaus folkloro grupė 
“Liberte”, viduramžių muzikos grupė iš 
Baltarusijos “Litvinski chmcl”, senosios 
muzikos ir šokio ansamblis “Altą dąnza” 
bei “Viduramžių pasiuntinių” šokių stu
dija. Šeštadienio naktį šventės dalyviai 
pamatė įspūdingą Trakų pilies riterių bro
lijos ugnies pasirodymą. LGITIC 

keltą žalą Lietuva priskiriama aukščiau
sios rizikos grupei Europoje.

Lietuvoje per pastaruosius penkerius 
melus gryno etilo alkoholio suvartojimas 
vienam gyventojui per metus išaugo nuo 9 
iki 10.2 litro. Praėjusiais metais nuo 
alkoholio vartojimo Lietuvoje mirė 1242 
asmenys.

Minėtame Seimo nutarime siūloma 
Vyriausybei iki rugsėjo parengti ir pa
tvirtinti Blaivybės metų programą ir 
numatyti lėšas šiai programai finansuoti. 
Ministrų kabinetas šiai programai ir prie
monių planui parengti ketina sudaryti 
specialią darbo grupę. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Maloni popietė su “Lituania”

Naujas lietuviškas žiburys

Vieną šiltą sekmadienio popiete su
sirinkome į Lietuvių Namus padraugauti 
su Adelaidės choru “Lituania”. Choristės 
gamino pietus, nešiojo maistą j stalus, 
vaišino mandagiai, su šypsenom.

Vėliau, nusimetusios prijuostes, iš pe
lenių į princeses virto ir subaltavo bliu- 
zelėm, choristų vyrų pilkų kostiumų fo
ne. Dirigentas Jonas Pocius sėdo prie 
pianino, mostelėjo ranka ir suskambo 
Vitenio “Gimtinė”. Po jos sekė J. Strolios 
“Valiok dalgele” ir V Telksnio “Gimtinės 
upeliui”. Pabaigai - Raudonikio “Vien tik 
tau”.

Nuostabu. Choras skaičiumi nedidelis, 
bet dainuoja pasigėrėtinai. Glaudus ben
dravimas su dirigentu, jautrus susiklau
symas tarp savęs, gerai surepetuotos dai
nos, dvasiškai tampriai sujungė publiką su 
choru:

V Opulskis paskaitė keletą humoris

Popietė Antarktikoje .■i Bmr *
JSirželio 3 d. Adelaidės Lietuvių bib- 

lįoįękos darbuotojos pakvietė į Lietuvių 
Nąmus pasiklausyti Ričardo Urmono 
įspūdžių iš gyvenimo Antarktikoje, kur jis 
praleido 16 darbo mėnesių.

Ričardas - telekomunikacijų inži
nierius, dirbo su nišų, vokiečių, kiniečių 
ekspedicijomis. Darbas surištas su sate
litais,' atmosferos matavimais, ozono 
sluoksnių praretėjimu ir pan.

Dideliam ekrane buvo rodomi Antark
tidos vaizdai, ledynai, techniškos darbo 
sąlygos, laboratorijų dirbtuvės, gyvenamų 
pastatų įrengimai ir sniegas, sniegas.

Visur tik balta ir uolėta, jokių žalu
mynų, tik kartais kur ne kur 200 metų se
numo samanos.

Ričardas gražiai, nuosekliai aiškino 
kiekvieną vaizdą, technikų darbų eigą ir 
reikšmę. Tai tikrai kitas, nepažįstamas 
pasaulis. Specialistams - tai įdomus ir 
svarbus darbas, bet ir pavojingas. Pavyz
džiui, pasitaiko ledynuose įskilusių duo
bių, kurių nematyti per jas uždengusį 
sniegą, bet jos sudaro pavojų nugarmėti į 
tarpuledžio skylę. Pavojų ir rizikos daug. 
Taip pat ir neįprastų gamtos reiškinių, 
kaip keli mėnesiai poliarinės (nesibai
giančios) nakties, ar 6 savaitės nesibai
giančios dienos. Nuotoliai milžiniški. 
Susisiekimas daugiausiai vyksta lėktuvais

2008 m. Tautinių šokių šventė - Kalifornijoje
'•"Sir dideliu malonumu pranešu, kad 

2008'metais XIII Lietuvių tautinių šokių 
šveritė įvyks liepos 6 dieną Los Angeles 
mieste, „University of California” naujoje, 
gražioje „Galen Center” sporto auditori
joje.

Kviečiame kuo daugiau šokėjų ir 
žiūrovų atvykti į saulėtą Kaliforniją pa
atostogauti ir pasidžiaugti šia gražia 
tradicine švente, kuri ateinančiais metais 
mini50-ies metų veiklos sukaktuves.

Šio renginio komitetas planuoja užsi
ėmimų bei pramogų savaitgalį šokėjams 
ir šeimoms. Atvykę anksčiau, liepos 4

“Nėra kas nesą Lietuvos vėliavą
“M.P” Redakcija gavo laišką iš Antano 

Kramiliaus, kuriame jis skundžiasi, kad 
nerado trijų jaunų žmonių, kurie įneštų 
Lietuvos vėliavą į Gedulo Dienos minėji
mą (birželio 17 d.) Latvių salėje.

Cituojame ištrauką iš jo atsiųsto laiško:
“... Ką gi Jūs darytumėte atstovaudama 

Lietuvių Bendruomenei Baltų Komitete?..
... Gedulo Dieną specialiai nukėlėme į 

sekmadienį, birželio 17 d., kad netrukdy

tinių kūrinėlių, o po to choras dainavo kartu 
su žiūrovais. Daina “Burkuoja balandžiai 
po langu” buvo skirta Romui Kalantai, 
prieš 35 metus susideginusiam Kaune, 
Valstybės teatro aikštėje, šaukiant “laisvė 
1 jetuvai”, pagerbti.

Salėje skambėjo “Senelio armonika”, 
“lylūs armonikos tonai”, “Linelius rau
nu”. Rimti dainos žodžiai pakeisti j hu
moristinius, išdalintuose lapeliuose.

Ką gi, reikia kartais ir iš savęs pasi
juokti, taigi dainavome ir tuos. Pabaigoje, 
kaip ir himnu tapęs po švenčių ar minė
jimų užbaigimui, praskambėjo labai tau
tiečių mėgiama daina “Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos / Ąžuolai žaliuos žemėj 
Lietuvos”.

Puiki popietė. Publika skirstėsi labai 
patenkinta, besišypsodama. Ačiū chorui. 
Tokių renginių laukiame daugiau.

V. Marcinkonytė

Ričardas Urmonas pasakoja apie savo 
darbą Antarktikoje.

arba sraigtasparniais.
Pasibaigus filmui, kuris užtruko pu

santros valandos, Ričardas atsakinėjo į 
publikos klausimus. Jeigu “karščiausia” 
temperatūra Antarktidoje yra 18 laipsnių 
žemiau nulio, tai nieko nuostabaus, kad 
Ričardas grįžęs į Australiją vos neiškepė.

Ačiū Ričardui ir bibliotekos darbuo
tojoms už šią neeilinę popietę.

V. Marcinkonytė

dienos vakare, galėsite džiaugtis fejerver
kais vandenyno pakrantėje ir liepos 5 
dieną pasilinksminti per susipažinimo 
vakarą.

Pati šokių šventė taip pat nenuvils, o 
per šaunų banketą vakare galėsite pa
bendrauti su senais ir naujais draugais, 
pasidalinti įspūdžiais.

I .aukiame Jūsų 2008 metais saulėtoje, 
svetingoje Kalifornijoje!

Danguolė Varnienė,
XIII lietuvių tautinių šokių šventės 

menovadovė

tume ilgo savaitgalio...
... Ką gi, apsieisime be Lietuvos vėlia

vos. Kur reikės dėti akis po to lietuvių 
atstovui?

Jeigu mokėčiau piešti, tai nupieščiau 
ant popieriaus tris lietuvius ir pastaty
čiau prie vėliavos. Bet bijau, kad apsun
kins Jus su laiškais tie, kurie viską žino ir 
viską moka...”

Red.

Kiekvienam iš mūsų miela išgirsti 
apie lietuvių pasiekimus bet kurioje sri
tyje: moksle, mene, prekyboje ar sporte. 
Pirmoji ateivių banga jau “metuose”, iš jų 
didelių laimėjimų nebegalima tikėtis. 
Nuostabu, kaip teisingai Vincas Kudirka, 
dar pats jaunas būdamas, parašė: “Kol 
jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus ir dirvos 
neapleiski! Tuomet, kada jausi, kaip kūns 
ima stingti, dvasia jau susnūdus, vėlu juk 
prie darbo: nei sėsi, nei pjausi”. Todėl ir 
mūsų lūkesčiai krypsta į jaunąją kartą, nes 
vyresnioji karta jau “susnūdus”.

Ir kaip miela sužinoti, kad jaunoji 
mūsų karta nedingsta bevardėje žmonių 
masėje,bet iškyla savo individualiais 
laimėjimais priekyje viso būrio.

Toks pasigėrėtinas atvejis ir yra Au
drius Skeivys, gimęs Melbourne 1981 
melais. Melbourniečiai jį gerai pažįsta, nes 
jis yra aktyvus lietuvių bendruomenės 
narys: pirmininkauja Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai, nuo jaunų dienų pri
klauso tautinių šokių grupei “Gintaras”, 
su kuria keliavo po Lietuvą ir Lenkiją net 
tris kartus - 1998, 2002 ir 2003 metais. 
Be tautinių šokių nuolatinių repeticijų ir 
pasirodymų, jis surado laiko ir suspėjo 
lankyti lietuvių kalbos kursus, suspėjo 
dainuoti žavingoje “Melbourne Kaimo 
Dainininkų” grupėje ir suspėjo įsigyti 
skauto vyčio laipsnį.

Bet to dar negana, ir ne tik apie lai 
šiandien norėjau su skaitytojais pasida
linti, bei norėjau pasidžiaugti Audriaus 
akademiniais laimėjimais. 1999 metais 
baigęs “Xavier College”, jis įstojo į Mel
bourne Universitetą studijuoti dvigubą 
kursą - BCom/I.1J3. t.y. verslas ir teisė ir... 
netikėsite! -japonų kalbą.

2005 metais Audrius pasinaudojo 
Melbourne - Vilniaus universitetų tarp
tautine mainų programa bei Vilniaus uni
versitete studijavo civilinės ir komercinės 
teisės atšakas su kitais Lietuvos studen
tais. Lietuvoj darbo praktiką atliko ad
vokatų įstaigoje, pavadintoje “Jucevičius,

Akvilės menas internete
Jau veikia Lietuvoje sukurta interne- 

tinė Akvilės Zavišaitės meno galerija 
adresu www.zavisaitc.com (dizainas 
Urtės Budinaitės).

Akvilės mama ir jos kūrybinio pali
kimo saugotoja Rita Baltušytė „Mūsų 
Pastogei“ sakė, jog svetainė dar ne visai 
išbaigta, bet greitai bus patikslinta ir 
papildyta. Netrukus joje bus galima PDF 
formatu pasiskaityti jos sudarytą knygą 
„Akvilė“, o kiek vėliau - pamatyti režisie
rės Lilijos Kopač sukurtą to paties pa
vadinimo dokumentinį filmą (prieš 
kelerius metus jis buvo rodomas ir per 
SBS).

Taigi, kartą užėję ir vėl užsukite. Nors 
Akvilės nebėra, vis tiek rasite kai ką naujo.

Galerijoje yra informacijos ir anglų 
kalba. ' M.P.inf.

Nuotraukoje dešinėje - Akvilė Zavišai- 
tė prie savo tapyto paveikslo “Obuolys.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Audrius Skeivys.

Balčiūnas ir Bartkus”.
Sugrįžęs į Australiją, Audrius prakti

kavosi įvairiose darbovietėse, tarp kurių 
buvo lietuviška “Lukaitis and Partners” 
advokatų įstaiga.

2006 metais, t.y. po šešerių studijų 
metų, Audrius Skeivys Melbourne Univer
sitete įsigijo visus teisės diplomus ir įsi
traukė j prestižinę teisininkų firmą “Blake 
Dawson Waldron”, kurioje jis dirba ir da
bar įmonių įsigijimo skyriuje.

Mums visiems malonu turėti “savą 
žmogų” teisės profesijoje (tiek mažai mes 
jų turime), o ką bekalbėti apie tėvus (Ri
mą ir Rūtą Statkutę - Skeivius), kurių 
vienintelis sūnus parodė garbingą kelią 
ne tik savo seserims - Alantai ir Nindrai, 
bet ir likusiam lietuviškam jaunimui, sa
vo draugams bei pažįstamiems.

Atsisveikinant belieka tik palinkėti 
Audriui sėkmingo kelio, atsispirti profe
sinėms pagundoms, kurių, žinoma, pasi
taikys ne viena ir ne dvi. Toks jau teisinin
kų gyvenimas.

Viso geriausio!
Genovaitė Kazokienė
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Lietuva iš arti____________
Pasakoja tremtiniai

Jei ne okupacijos, Lietuva turėtų 
5 mln. gyventojų

„Liaudies priešai“. Taip sovietų buvo 
vadinami žmonės, kurie kartu su maža
mečiais vaikais prieš 66 metus pradėti 
tremti krovininių traukinių vagonuose į 
neaprėpiamas, ledu padengtas SSRS 
platybes. Į jų duris pradėta belstis 1941 m. 
birželio viduryje. Daliai lietuvių amžino 
įšalo žemė tapo gimtine.

Tarp jų - Laptevų jūros tremtinių 
brolijos „Lapteviečiai” pirmininkas Jonas 
Markauskas, pasaulį išvydęs negyvena
moje saloje Lenos žiotyse, prie Laptevų 
jūros.

DELFI: Kokia jūsų tremties istorija?
J. Markauskas: Mano tėvai buvo mo

kytojai, jie su dviem vaikais ištremti 1941 
m. birželio 14 d. Tądien buvo vaikų gim
tadienis. Dukrai suėjo vieneri, sūnui - 
dveji metukai. Tokie, kaip tuomet sakė, 
„liaudės priešai“ buvo suimti ir išvežti. Iš 
pradžių - į Altajaus kraštą, o 1942 m. 
birželio pabaigoje apie 3000 lietuvių iš 
Altajaus krašto nutrėmė dar toliau. 
Nu trėmė prie Lenos upės žiočių - vienose, 
kitose salose, ledjūrio pakrantėse iki Ja
nos upės. Mano tėvai pateko j Trofimovsko 
salą.

Aš gimiau Trofimovsko saloje 1946 m. 
- po karo. 1985 m. duomenimis, dėl at
šiaurių sąlygų tuose kraštuose tik 40% 
moterų sugebėjo išnešioti vaikus. Anks
čiau ten niekada tiek žmonių negyveno, 
kiek buvo atvežta lietuvių. Čia dar buvo 
ištremtų suomių ir jakutų. Jie turėjo gau
dyti žuvį frontui, bet visos žūklavietės 
buvo neparuoštos, nešnekant apie tai, kad 
nebuvo mokančių žvejoti tokiomis sąly
gomis. Buvo keli kazachai nuo Kaspijos 
jūros ir vietiniai, kurie dideliu žuvies 
verslu neužsiminėjo - jie buvo klajokliai 
medžiotojai.

DELFI: Kokiomis sąlygomis čia gy
veno žmonės?

J. Markauskas: Tragiškiausia buvo 
1942 m. žiema, kai dėl šalčio ir bado mirė 
daugiausia žmonių. Sąlygų dirbti nebuvo, 
o atvežė su mažais vaikais. Žmonės tiesiog 
buvo išvežti į vergiją visai nesirūpinant - 
jie mirs, nemirs, pakely ar žuvaudami. Jo
kios atsakomybės dėl netekčių. 1943 m. 
versloves inspektavęs gydytojas Samodu- 
rovas žiemai baigiantis pamatė, kaip žmo
nės badauja. Jis prigąsdino tos salps 
NKVD-istus administratorius, kad jei 
žmonės Išmirs, jiems patiems reikės eiti 
kariauti į frontą. Išsigando.

Tada šiek tiek padidino maisto normą, 
paskui daigino žirnius, pavasariop liepė 
gerti maumedžių spyglių arbatą. Jei 
žmogus neturėjo jėgos prisimalkauti pa
krantėse malkų, tai sušalo. Tremtiniai dar 
turėjo malkomis aprūpinti salos adminis
traciją - NKVD darbuotojus. Buvo tota
lus badas - 200 gramų duonos nedirban
čiam, o 400 g - dirbančiam. Ir dar norma 
pinigais. Tačiau ką per darbadienius už
dirbdavo, dalį dar nurašydavo pagalbai 
frontui. Jeigu paimsi šakalį ar žuvelioką - 
sukurpdavo bylą.

Kartą apie 20 žmonių, tarp jų ir 
kareivių, iš Trofimovsko buvo varomi į 
Stolbų kalėjimą. Juos užpuolė pūga, jie 
sušalo. Gyvi liko tik vienas pagyvenęs 
lietuvis Rėkus ir jaunas žydas Chorošas. 
Totalus badas ir nesiskaitymas su žmonė
mis buvo pagrindinė tykštė.

DELFI: Kaip įvykiai klostėsi toliau?
J. Markauskas: Po karo pasidarė tru

putį laisviau. Tada dalis žmonių persikėlė 
i Jakutską. Tik kai kurių žvejų ir paaugu
sių jaunuolių piktybiškai neleido - jie bu
vo pagrindinė darbo jėga. Vėliau ir jie 
išvažiavo, užsidarė ir žvejybos verslovės.

Mūsų Pastogė Nr. 24, 2007.06.20, psl.

Kadangi trėmė lietuvius inteligentus, jie 
greitai išmoko žvejoti - nebereikėjo ins
truktorių, jie mokėjo pasinaudoję potvy
niu ir atoslūgiu užmesti tinklus. Lietuviai 
pagaudavo daug žuvų. Karo metu buvo 
šūkis: „pagavai „kandiovką“ (panaši j didelę 
silkę - DELFI) - užmušei kareivį, pagavai 
„omulį“ - užmušei karininką“. Instrukto
riai darbą organizavo prastai - daug žu
vies dėl druskos stygiaus arba laiku neiš- 
vežus nueidavo perniek.

DELFI: Kas padėjo išlikti tokiomis 
sąlygomis?

J. Markauskas: Sumanumas ir svar
biausieji dalykai - meilė tėvynei, pasiau
kojimas šeimai, lietuvybės išlaikymas. Tam 
jėgų davė tikėjimas Dievu.

Į Lietuvą mūsų šeima grįžo 1957 m. 
Mūsų šeima unikali tuo, kad su dviem 
vaikais buvo ištremta, o iš tremties grįžo 
su keturiais vaikais. Tokių šeimų reta, mat 
buvo šeimų, kurios ten išmirė.

Įsivaizduokite - išveža ir pasako, kad 
tu čia ir mirsi. Kuolas įkaltas į žemę ir pa
rašyta „Gorod Trofimovsk“. Mes „gorod“ 
įsivaizduojame kaip miestą, o ten juk bu
vo plika ledo salą, kur nėra nė vieno me
džio. Ir aplinkui nieko nematai - tik kalną 
už 40 kilometrų. Į kitą pusę - ledjūris. 
Tačiau buvo pasakyta, kad čia - miestas, tu 
čia gyvensi ir mirsi. Turint 3-4 metų vaiką, 
kai spaudžia 40 laipsnių šaltis, 10 mėnesių 
tvyro šaltis ir likusius 2 ne ką šilčiau - 
vidutinė temperatūra apie 10 laipsnių 
šalčio.

DELFI: Kas Lietuvoje laukė grįž
tančių?

J. Markauskas: Mūsų žiniomis, iš tų 
ištremtų 3,000 į Lietuvą grįžo 1175 žmonės, 
iš jų i 00 gimė tremtyje. Dabar likę apie 300. 
Vieną žiemą palaidojome apie 30 trem
tinių. 1956-1957 m. grįžę į Lietuvą turėjo 
prisiregistruoti - tik tuomet galėjo gauti 
darbo. Darbo neturi - tavęs neregistruos. 
Buvo toks užburtas žaidimas: nepriima į 
darbą, nes žmogus neregistruotas, o ne
registruoja todėl, kad žmogus dar nedir
ba. Toks gyvenimas Lietuvoje buvo tarsi 
antroji tremtis - morališkai tai buvo daug 
skaudžiau.

Mano mama grįžusi visus metus darbo 
negavo, nors buvo baigusi universitetą. 
Tėvas po metų išvažiavo mokytojauti į 
Lazdijų rajoną, šeimą palikęs Kaune, nors 
net tremtyje visą laiką buvo su šeima.

Tremtiniams visokiais būdais buvo 
kliudoma ir mokytis - stojamuosius 
egzaminus išlaikydavo, tačiau mandatinė 
komisija nepriimdavo.

DELFI: Kodėl dalis žmonių dar ir 
dabar ilgisi sovietinės santvarkos?

J. Markauskas: Nesusimąsto arba 
mąsto paviršutiniškai. Kai paskatini juos 
įsivaizduoti save tokiomis sąlygomis...

Mes jau buvome tokiose žiauriose 
sąlygose, kad priešui nelinkėtum, kad ir 
koks nuožmus jis būtų. Žmonija turi su
sivokti. Štai 2005-taisiais Vladimir Putin 
neleido pastatyti paminklo lietuvių trem
tiniams Jakutijoje. O šiemet jau matėme 
konfliktą dėl paminklo kariui - okupan
tui Estijoje.

DELFI: 1992 m. įkurta brolija „Lap
teviečiai“, besirūpinanti tremties atmin
ties įamžinimu. Ką jiems šiandien reiš
kia birželio 14-oji ir 15-oji?

J. Markauskas: Dalis žmonių, iškentė
jusių tremties baisumus, jų negali net 
prisiminti - per sunku. Kai kurie vengia ir 
viešų pasakojimų. Kiekvienais metais 
susitinkame LLBM Rumšiškėse prie 
tremtinių jurtos-žeminukės paminėti šią 
dieną - čia lankėsi diplomatai, reziduo

jantys Lietuvoje, garbūs svečiai iš užsie- 
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1941-ųjų vasarą prasidėjo beveik 
pusantro dešimtmečio trukęs Lietuvos 
gyventojų naikinimas ir trėmimas, virtęs 
tautos tragedija, kurios mastų mes dar iki 
šiol nesame iki galo įsisąmoninę.

Kai ankstyvą 1941-ųjų birželio 14-osios 
rytą j žmonių duris ėmė belstis NKVD 
pareigūnai ir vietiniai kompartijos bei 
komjaunimo aktyvistai, atėję vežti “liau
dies priešų” į Sibirą, daug kam atrodė, 
kad atėjo pasaulio pabaiga. Tačiau retas 
tuomet galėjo įsivaizduoti, jog ši pasau
lio pabaiga truks iki pat 1952-ųjų ir tik 
tada iš Lietuvos į Sibirą pajudės ešelonai 
su paskutine tremiamųjų banga. O tarp tų 
areštų, trėmimų ir šaudymų dar bus An
trasis pasaulinis karas, kuris neapsieis be 
masinių civilių žmonių žudynių, 1944-ųjų 
masinis bėgimas nuo raudonosios armi
jos, dešimtmetį trukusi pasipriešinimo 
kova. Ir visa tai pareikalaus šimtų tūks
tančių žmonių gyvybių.

Kaimynai baltarusiai, pabrėždami 
ypatingus savo tautos nuostolius Antrojo 
pasaulinio karo metais, visada primena, kad 
tuomet žuvo kiekvienas ketvirtas žmogus. 
Tačiau ir Lietuvos per karą patirti gyven
tojų nuostoliai yra ne ką mažesni.

Lietuvos istorikų duomenimis, 1940- 
ųjų pradžioje, iki sovietinės okupacijos, 
šalyje gyveno per 3 mln. žmonių, iš jų 
ketvirtadalis - miestuose. Po dviejų de
šimtmečių - 1959 metais atliktas sovieti
nis gyventojų surašymas parodė, kad ša
lyje teliko 2.7 mln. gyventojų, arba 10% 
mažiau nei karo pradžioje. Vadinasi, net 
oficialiai Lietuvos gyventojų sumažėjo 
300,000.

Tačiau reikia atsižvelgti, kad per 
130,000 iš šovietizuotos Lietuvos gyvento
jų sudarė pokario atvykėliai ir kolonistai, 
be to, 1945-1958 metais gimė beveik 
300,000 vaikų. Atsižvelgdami j mechaninę 
gyventojų kaitą per pirmuosius penkerius 
pokario metus, istorikai daro išvadą, kad 
1951-aisiais Lietuvoje turėjo gyventi apie 
2.3 mln. gyventojų, arba ketvirtadaliu 
mažiau nei karo pradžioje. Tad lygiai taip 
pat kaip ir kaimynai galime teigti, jog 
nacistinė ir abi sovietinės okupacijos bei 
stalininis teroras atėmė iš Lietuvos kas 
ketvirtą jos gyventoją. Vadinasi, mūsų ša
lis, kaip ir Baltarusija, yra tarp labiausiai 
dėl Antrojo pasaulinio karo nukentėjusių 
valstybių Europoje.

Iš viso, mokslininkų skaičiavimais, at
sižvelgus ir į prarastą natūralų gyventojų 
prieaugį, 1940-1958 metais Lietuva neteko 
maždaug 1,000,000 gyventojų.

Daugiau nei 300,000 buvo ištremti į 
Sibirą ir įkalinti sovietų valdžios. Jie išsi
barstė Sibiro lageriuose po įvairius So- 

nio, Prezidentas Valdas Adamkus, iškilūs 
mūsų tautiečiai.

Mes matome esamas negeroves ir 
neteisybes. Nejaudina „proginės“ kalbos, 
kai birželio 14-ąją koks nors politikas 
pamini, kaip mes kentėjome. Tačiau kai 
konkrečios pagalbos reikia įgyvendinant 
kokį projektą - retai sulauki supratimo ir 
paramos.

Tremtiniai be galo džiaugiasi, kad Lie
tuva yra laisva - tame ir mūsų kančios da
lis. Turėtume rodyti pagarbą už patirtas 
kančias žmonėms, kurių nedaug jau be
likę. O mes savo ruožtu stengiamės liu
dyti istorinę tiesą.sujungti aną irdabarti- 
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vietų Sąjungos kampelius. Tiksliai nėra 
žinoma, kiek ištremtųjų grįžo į Lietuvą. Yra 
duomenų, kad 1956-1960 metais iš trem
ties buvo paleista 63,000 tremtinių, o la
geriuose žuvo apie 35% kalinių. Vidu
tiniškai tremtyje, lageriuose ir kalėjimuose 
žmonės dažniausiai praleisd avo iki dešimt 
metų. Dar beveik 300,000 Lietuvos pi
liečių, daugiausia žydai, tapo karo ir vo
kiečių okupacijos aukomis.

Neretai kalbant apie Lietuvos gyven
tojų nuostolius apsiribojama tik trėmi
mais į Sovietų Sąjungos gilumą bei žu
dynėmis, kažkodėl pamirštant bene di
džiausią žmogiškųjų nuostolių priežastį - 
priverstinę emigraciją. 1944-aisiais artė
jant frontui prasidėjo masinis Lietuvos 
gyventojų, menančių 1940-1941 metų 
represijas ir trėmimus, bėgimas į Vakarus. 
Taip pat į Vokietiją bėgo ir iki karo Lietu
vai priklausiusio Klaipėdos krašto gyven
tojai, po karo į Lenkiją pasitraukė nemažai 
Vilniaus krašto gyventojų, tarp kurių bu
vo ne tik lenkų, bet ir nemažai lietuvių, 
teisingai maniusių, kad netgi socialistinėje 
Lenkijoje gyvenimas būsiąs lengvesnis nei 
Sovietų Sąjungoje.

Skaičiuojama, kad 1944-1947 metais 
iš Lietuvos priverstinai pabėgo beveik 
500,000 žmonių. Iš šių pusės milijono pa
sitraukusiųjų į Vakarus šiandien į Lietuvą 
tegrįžo saujelė. Taip, jiems neteko patirti 
sovietinio GULAG išgyvenimų, daugelio 
jų likimas (žiūrint vidutinio lietuvio aki
mis) susiklostė visai neblogai - persikėlę j 
JAV, Kanadą ar Australiją, vadinamieji 
dipukai (angį, “displaced persons” - per
keltieji asmenys), sunkiai dirbdami, kęs
dami nepriteklius, sugebėjo ar patys išsi
mokslinti, ar vaikus išleisti į mokslus, 
užsidirbti pakankamai pinigų, kad ne tik 
susikurtų naują gyvenimą už Atlanto, bet 
ir kiek išgalėdami palaikytų lietuvybę.

Tačiau ar tai gali atstoti tėvynės pra
radimą, suvokimą, kad esi užjūriuose ne 
sava valia išvykęs laimės ieškoti, o priešo 
išstumtas iš gimtosios žemės? Be to, dau
guma priverstinių emigrantų palikuonių 
užjūryje nutautėjo , tad nors kildindami 
save iš lietuvių, iš esmės tapo prarasti lie
tuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Jų likimas 
- toks pat tiesioginis sovietinės okupaci
jos padarinys, kaip ir partizanų gretose, 
kalėjimuose ir tremtyje žuvusiųjų.

Galima teigti, kad jeigu ne karas ir 
okupacijos, šiandien Lietuvoje gyventų ne 
3.4 mln. (iš tiesų dėl emigracijos mažiau), 
bet apie 5 mln. gyventojų - maždaug tiek, 
kiek šiuo metu gyvena Suomijoje, Danijoje, 
Airijoje.

Audrius Bačiulis,
Milda Augustinaitytč, “Veidas” 

nę I Jetuvą.
Mindaugas Jackevičius. DELF1

Tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui 
j tremtį skaičiaus tiksliai nenustatytas iki 
šiol. Skaičiuojama, kad iš viso per sovietų 
okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta apie 
150,000žmonių, nemažai jų žuvo tremtyje. 
1941 m. birželio 14-18 d. ištremti ir išvežti į 
lagerius 18.228 žmonės. 1945-1947 m. 
ištremti 10,423 žmonės. 1948 m. gegužės 
mėn. ištremti 42,384 žmonės. 1949 m. kovo 
mėn. ištremti 34.403 žmonės. 1950-1953m. 
ištremti 25,522 žmonės. 1944-1953 m. 
suimta ir kalinta Lietuvoje ir SSSR lageriuose 
135,522 žmonės. Dauguma jų žuvo.
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Padėka tėvų kraštui

Nuotraukoje - Nin Bižys (Nįjolė Bižytė).

Ramunė Sakalauskaitė, “L.ž.”

Vokietijoje gimusi ir Australijoje au
gusi Nin Bižys (Nijolė Bižytė) Lietuvoje 
ketino pabūti metus. Tačiau meno moky
toja, 1991 metų vasarį atvykusi mokyti 
anglų kalbos, tėvų krašte užsiliko šešio
lika metų.

Kolegoms iš Vytauto Didžiojo univer
siteto Nin Bižys pradėjo skleisti psicho
logo Edward de Bono mokymo, surašyto 
į 67 knygas ir skatinančio kitaip mąstyti, 
idėjas. Šie, sužavėti originalių, anksčiau 
negirdėtų teorijų, sukūrė Edward de 
Bono grupę Vytauto Didžiojo universite-
te. Artimiausiu metu turėtų pasirodyti Ni
jolės Bižys parengtos trys mokytojams ir 
tėvams skirtos de Bono mokymo knygos 
apie mąstymo priemones pradedantie
siems. Taip pat ketinama išleisti leidinį, 
skirtą talentingiems vaikams ugdyti.

Apie lietuvišką patirtį, švietimo siste
mos trūkumus ir tik užsieniečiams mato
mus vietos gyventojų bruožus kalbame su 
Nin Bižys, amžina optimiste iš Sydnėjaus, 
dabar gyvenančia Kaune.

kada pirmą kartą atvykote į Lietuvą?
1986 metais atostogų iš Sydnėjaus, per 

Japoniją į Sibirą, Vilnių, Egiptą ir atgal į 
Australiją. Teko gyventi Vilniaus viešbu
tyje “Lietuva”, jame vieninteliame tuo me
tu buvo leidžiama apsigyventi užsienie
čiams. Užsienio kalbų Lietuvoje beveik 
niekas nemokėjo, o turistų iš svečių šalių 
netrūko. Prisimenu, viešbučio darbuoto
jams pasakiau, kad galėčiau atvažiuoti ir 
mokyti žmones anglų kalbos. Viešbučio 
vadybininkas į tai atsakė: “Jiems nereikia.”

Nepaisydama to, baigusi magistro 
studijas (tėvai jau buvo mirę) nutariau 
atvykti metams mokyti tautiečių. Atvykau 
į Lietuvą su vienu tikslu, tačiau Dievas man 
sugalvojo dar kitą.

1991 metais norėjosi 
nuotykių, o dar - atsidė
koti Lietuvai, tėvų gim
tajam kraštui. Mano ma
ma kilusi iš Kauno, tėtis 
- dzūkas. Australijoje 
ž.monės įpratę atsidėkoti, 
90-95% gyventojų daly
vauja labdaringoje veik
loje, dirba savanoriais. 
Taip auklėjama, -jau mo
kykloje vaikai mokomi 
atsidėkoti visuomenei ir 
valstybei už švietimą, sau
gumą ir ramų gyvenimą.
Aš jaučiau ir jaučiu, kad būdama migran
te, kuriai buvo leista įvažiuoti į Australiją, 
turėjau atsidėkoti labiau negu kiti.

1991 metais į mano skelbimą, kad 
darbo ieškanti 45 metų mokytoja iš 
Australijos gali mokyti anglų kalbos ir 
meno, atsišaukė vienintelė mokytoja. Tai 
buvo Rasa Gedminienė, dabartinė Kau
no “Varpo” gimnazijos direktorė. Ji ne tik 
priėmė į savo mokyklą, bet ir pasiūlė savo 
butą, tad jame kartu gyvenome šešis 
mėnesius.

Laikas buvo keistas. Gyvenau svetima
me bute, užsieniečių aplink nebuvo. Nors 
iš pradžių maniau, kad mano kelionė į 
Lietuvą - tik nuotykis, vėliau, kai aplin
kinius žmones pradėjo slėgti rūpesčiai, o 
jų problemos tapo mano problemomis, 
negalėjau jų palikti vienų.

Pradžioje gyvenimas Lietuvoje buvo 
košmariškas. Nebuvo kompiuterių, socia
linės paramos sistemos, padedančios 
kenčiantiems žmonėms. Bankų atsiskai
tymai ėjo per Maskvą.

1992 metais, kai manęs aplankyti at
vyko broliai su artimaisiais, parduotuvių 
lentynose buvo galima rasti vienuolika 
maisto produktų. Kiekvieną dieną atsi

rasdavo naujų rūpesčių. Pavyzdžiui, kai 
norėdavau nusidažyti plaukus, nuėjusi į 
kirpyklą turėdavau laukti dešimt minu
čių, kol į mane atkreips dėmesį kitą klien
tę kerpanti kirpėja. Kai pagaliau kirpėja 
mane pastebėdavo, atsigręždavo ir bjauriu 
tonu paklausdavo: “Ko nori?”

Visi žmonės man atrodė dvasiškai trau
muoti, visuomenėje slypėjo agresija. Jie ir 
buvo traumuoti, nes ilgą laiką gyveno 
priespaudoje ir kentė sovietų režimo te
rorą. Manau, kad šiandien pasauliui būtų 
įdomi lietuvių patirtis, kaip išgyventi so
vietų terorą.

Kas padėjo išgyventi?
Daug ašarų, maldų ir BBC. Turėjau 

mažą radijo imtuvą ir kasnakt klausyda
vau iš Londono transliuojamų žinių, prog
ramų apie pasaulį anglų kalba. Tai buvo 
sąlytis su pasauliu. Nors nesu gera kata
likė, dvasiškai jaučiau Dievo buvimą greta. 
Lankydama katalikišką mokyklą buvau 
išmokyta tikėjimo. Tai dovana, dėl kurios 
jaučiuosi labai laiminga. Taip pat padėjo 
Australijoje likusių brolių ir bičiulių laiš
kai, siuntiniai.

Kas dar trikdė Lietuvoje prieš 16 metų?
Australijoje buvau paprasta meno mo

kytoja, o Lietuvoje atsidūriau dėmesio 
centre. Žmonės rodydami į mane sakyda
vo: “Čia užsienietė.” Būdavo, atsiveda 
mane į svečius, pasodina ir liepia kalbėti, 
tarsi būčiau prisukamas instrumentas.

Pirmaisiais metais patyriau, kad būda
ma užsienietė ir sutikusi be mokesčio 
mokyti anglų kalbos dar turiu žmones ra
ginti bendrauti. Būdavo, jie sėdi ir laukia, 
kol pradėsiu kalbėti. Susidarė įspūdis, kad 
žmonės nėra girdėję, kas yra pokalbis, 
kaip reikia užduoti klausimus, ko galima 
klausti ir ko ne. Teko pripažinti, kad po
kalbio menas Lietuvoje dar neatrastas.

Atsimenu, 1991 metais atsivežiau 
knygą, apie kurią kalbėjo visas pasaulis. 
“Chaoso teorija” buvo labiausiai aptaria
mas leidinys, o Lietuvoje niekas juo 
nesidomėjo.

Džiugu, kad šiandien Lietuvoje galima 
nusipirkti daug knygų. Tiesa, jos galėtų 
būti pigesnės. Daugiausia problemų šian
dien kyla dėl to, kad vis labiau trūksta 
laiko skaityti.

Dar mane nuvildavo tai, kad pradėjusi 
kalbėti prie bendrus, pasaulyje žinomus 
dalykus turėdavau detaliai juos paaiškinti, 
nes tai, kas žinoma visame pasaulyje, 
Lietuvoje - neatrasta žemė. Bet tai su
prantama, nes sovietmečiu žmonės buvo 
verčiami gyventi tamsoje, knygų leidybą 
kontroliavo Kremlius.

Nuo pirmųjų dienų stebėjote Lietuvos 
švietimo sistemą. Ką apie ją manote?

Pasidėjus reformai kartu su Gedmi
niene kiekvieną trečiadienį važiuodavo
me į Švietimo ir mokslo ministerijoje vy
kusius posėdžius. Tai buvo žavu ir jaudino. 
Apie švietimą, australų patirtį su Gedmi
niene kalbėjome visur: posėdžiuose, 
mokykloje, namie, net jos sode po obelimi. 
Ji viena pirmųjų savo mokykloje įdiegė 
naują vertinimo sistemą ir kitas iki tol 
Lietuvoje negirdėtas drąsias naujienas.

Tęsinys kitame MP nr.

Iš Redakcijos pašto Verta pasiskaityti
Gerb. Redakcija,

Nusiskundimai, kad SBS programoje 
apie Kuršių Neriją buvo naudota rusų 
kalba nepagrįsta. Dalis Kuršių Nerijos 
priklauso lietuviams, o dalis - rusams. 
Programoje buvo tik paminėta Klaipėda, 
Palanga ir Nida. Visa programa vyko 
rusams priklausančioje K. Nerijos pusėje, 
todėl su rusais kalbėta rusiškai.

V. Marcinkonytė

Tik su jumis pastatysime 
h paminklą

, Vilniaus centre, priešais Vyriausybės 
rūmus, jau pradedamas stalyti paminklas 
Lietuvių tautos žadintojui, rašytojui, publi
cistui, kompozitoriui ir gydytojui, „Tauti
nės giesmės“ kūrėjui dr. Vincui Kudirkai.

Grupelė Labdaros ir paramos fondo 
Vinco Kudirkos vardui įamžinti narių 
neseniai apsilankė Klaipėdoje, kur su
sipažino su paminklo maketu, kurį paga
mino jo autoriai - skulptorius Arūnas 
Sakalauskas ir architektas Ričardas Kriš- 
tapavičius. Išvykoje, kaip ekspertai, daly
vavo skulptoriai Vaclovas Krūtinis, Ge
diminas Karalius, architektas Vytautas 
Mačiulis, taip pat projekto vykdytojai. Tuo 
tarpu kiniečiai, kaipo pigiausiai užsipra
šę, jau apdoroja paminklui reikalingą 
dviejų spalvų granitą.

Fondas savo surinktomis lėšomis ap
mokėjo konkurso paminklui suprojek
tuoti ir kitas išlaidas, susijusias su šio 
įžymaus žmogaus idėjų ir darbų sklaida 
visuomenėje. Patriotinį sumanymą parė
mė nemažas būrys Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių tautiečių, keliolika įmonių, 
bendruomenių bei visduomeninių orga-

Paminklas Vincui Kudirkai (maketas).

nizacijų. Ypač Fondas dėkingas Michigan 
(JAV) gyvenančiai Alvinai O. Sabanas - 
Wells, paaukojusiai 5000 JAV dolerių 
asmeninių santaupų.

Paminklo statybai, kuri kainuos per 
3.5 milijono litų, pinigų skyrė Vilniaus 
miesto savivaldybė ir Lietuvos Respub
likos Vyriausybė. Tačiau lėšų vis dar ne
pakanka. O kas padės Fondui pasiekti 
galutinį tikslą - pastatyti paminklą Lietu
vos himnui ir jo autoriui Vincui Kudir
kai, jei nejus, mieli tautiečiai. Tikime, kad 
jūs. kur begyventute, esate savo Tėvynės 
patriotai, ir paremsite šį kilnų darbą.

Spaudai rengiama knyga, kurioje bus 
įamžinti aukotojų vardai ir pavardės. To
dėl norintys įją pakliūti turėtų pranešti

Nors mūsų šalis ir maža, tačiau turi 
gilias tradicijas ir istoriją. Svarbiausi Lie
tuvos istorijos įvykiai neabejotinai susiję 
su iškiliaisiasis mūsų valstybės, kadaise 
Didžiosios Kunigaikštystės, valdovais. Iš
ties painią valdovų dinastijų kaitą ir gausą 
lengvai prisiminti padės nauja “Mažųjų 
pasakojimų apie Lietuvą” serijos knygelė 
Zigmanto Kiaupos “Lietuvos valdovai”. 
Joje skaitytojas supažindinamas su Lietu
vos valstybės kūrimosi istorija, Lietuvos 
valdovų gcncologija, reikšmingiausiais jų 
valdymo laikotarpių įvykiais bei Lietuvos 
valdymo raida nuo didingos karalystės iki 
svetimšalių valdomo krašto. Plačiai apta
riami Mindaugas ir jo įpėdiniai, Gedimi- 
naičiai, Jogailaičiai bei renkami respubli
kos valdovai. Detalus ir išsamus pasakoji
mas leidžia susidaryti ne tik aiškią Lietuvos 
valdymo bei joje vykusių svarbių mūsų tali

jas mums.
Jūra Marija Baužytė

Labdaros ir paramos fondo Vinco 
Kudirkos vardui įamžinti atstovė spaudai

Kaip paremti Fondą?
AB Vilniaus bankas. Fondo sąskaita 

[litais ir valiuta]
Nr. LT597044060001420086.
Banko kodas 70440.
Įmonės kodas 192040617.
EI. paštas: o.abraitytė@xxx.lt
Tel: +370 612 02523.
Mūsų svetainė internete http:// 

www.kudirkosfondas.lt
Fondo adresas:
Lietuvos nacionalinis muziejus,
Arsenalo g. 3,
Lt-01101 Vilnius,
Lithuania 

tai įvykių chronologiją, bet atskleidžia gana 
kraupią to meto realybę - valdžios ir sosto 
troškimas mūsų didingiesiems valdovams 
neturėjo jokių tabu, dėl jo buvo ryžtamasi 
bet kokiai aukai - gyvybė tik viena iš jų.

Šalies galybė ir išskirtinumas atsisklei
džia ne tik unikalia valdžios sistema, bet 
įspūdinga ir gilias tradicijas turinčia pa
sakojamąja kuItūra, ypač įvairiausiais pa
davimais. Vieni mistiškiausių, įdomiausių 
ir daugiausia paslapties slepiančių pada
vimų yra apie Lietuvoje stūksančius pi
liakalnius. Besidomintiems šia sritimi bei 
visiems, kuriems įdomi ne tik faktais pa
tvirtinta senovės tikrovė, bet ir mistiniai 
šiandien matomų reiškinių atsiradimo pa
aiškinimai. išėjo labai vertinga Ritos Rep
šienės knygelė “Lietuvos piliakalnių le
gendos”. Šiame leidinyje skaitytojas supa
žindinamas su vienu unikaliausiu Lietu
vos krašto archeologijos, tautosakos ir is
torijos reiškiniu - piliakalniais. Čia apta
riami legendų, sakmių, pasakojimų apie pi
liakalnius pagrindiniai motyvai ir veikėjai, 
aiškinama legendų kilmė. Greta žymiausių 
Lietuvos piliakalnių nuotraukų pateikia
mi įdomiausi su jais susiję tautosakiniai 
siužetai: aptariamos populiariausios mis
tinės piliakalnių atsiradimo versijos - neva 
juos supylė čia gyvenę milžinai ar laumės, 
pristatomos magiškos prakeiksmų ir ne
paprastų atsitikimų piliakalniuose istori
jos, lobių egzistavimo galimybės bei kiti 
įdomūs faktai, susiję su šiais unikaliais 
kraštovaizdžio reiškiniais.

Unikalia šalies gamta bei istorine pra
eitimi turėtų domėtis ir gerai žinoti kiek
vienas lietuvis. Šios dvi “Mažųjų pasako
jimų apie Lietuvą” serijos knygelės leis tai 
padaryti lengvai ir su didžiuliu pasimėga
vimu. ’ □
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Sportas Petras Savickis pasiekė pasaulio svarsčių 
kilnojimo rekordąBriuselyje - lietuvių sporto žaidynės

Antrosios lietuvių sporto žaidynės 
prasidėjo Briuselyje šeštadienį, birželio 9 
dieną ir tęsėsi iki sekmadienio vakaro. 
Žaidynėse dalyvavo apie'450 lietuvių - 
žaidėjų, sirgalių, padėjėjų su šeimų nariais 
gyvenančiais Belgijoje ir Liuksemburge. 
Žaidynės vyko NATO būstinės Briuselyje 
sporto centre.

Paraiškos dalyvavimui buvo pateiktos 
visose paskelbtose - vyrų ir moterų gatvės 
krepšinio (3x3), badmintono, stalo ir lau
ko teniso, mažojo futbolo - rungtyse. 
Briusclicčiai ir liuksemburgiečiai papil
domai pasiūlė surengti 10-14 metų vaikų/ 
jaunimo gatvės krepšinio rungtynes.

Šeštadienį vyko krepšinio, badmintono 
ir stalo teniso varžybos. Krepšinį žaidė 9 
vyrų, 4 moterų ir 3 vaikų-jaunimo koman
dos. Badmintono varžybose dalyvavo 17 
moterų ir 14 vyrų. Stalo tenisą žaidė 13 
vyrų ir 5 moterys.

Tadas Žemaitis užsitikrino dalyvavimą 
Beidžingo olimpiadoje

Lietuvos penkiakovininkas Tadas 
Žemaitis Latvijos sostinėje Rygoje 
vykstančiame Europos šiuolaikinės pen
kiakovės čempionate užėmė penktąją 
vietą ir iškovojo kelialapį j Beidžingo 
olimpines žaidynes.

Tadas Žemaitis šeštadienį, birželio 9 
dieną, vykusiame finale surinko 5500 
taškų. Po keturių rungčių - šaudymo, 
fechtavimo, plaukimo ir jojimo - jis buvo 
septintas, tačiau po paskutinės rungties - 
bėgimo - pakilo dviem pozicijomis į 
viršų. Europos čempionu tapo vengras

Ona Sudimantaitė - Vytautienė
Didžioji Lietuvos kunigaikštienė

Isolda Požclaitė - Davis AM
Ankstyvosios lietuvių istorijos žinių 

stoka yra skaudi. Mes gi neturime net iš 
XV amžiaus, iš Vytauto laikų daug tikslių 
žinių apie jo asmenį, išsilavinimą ir 1.1. 
Neturime nė vieno autentiško mūsų se
novės valdovų tapyto portreto. Mes ma
tom savo valdovus - karalių Mindaugą, jo 
žmoną Mortą, Kęstutį ir Birutę, Vytautą ir 
jo žmoną Oną - tik lietuvių ar lenkų dai
lininkų sukurtuose portretuose, tai yra 
dailininkų lakios vaizduotės paveiksluose. 
Petras Galaunė įžvalgiai apibūdino šią 
autentiškumo stoką: “.. .Vytauto Didžiojo 
vaizdavimai lieka tik portretinėmis prob
lemomis, neturinčiomis jokio ikonogra
finio pagrindo.”

O kas liečia Oną, tai teturime jos “ant
spaudą, prikabintą prie 1392 m. rugpjūčio 
5 d. Astrave duotos priesaikos Jadvygai ir 
Lenkijos karalystei” (Senosios Lietuvos 
Istorija,1009 -1795, A. Bumblauskas, R. 
Paknio leidykla, Vilnius, 2005. psl.155). 
Beje, reikia pastebėti, kad sydnėjiškis 
Vytautas Patašius surado šią istorikų 
klaidą. Jis rašo, kad “...šižinia apie sutar
tį nežinomoje Astravo vietovėje Lietuvo
je, istorikų buvo paimta iš lenkų istoriko 
Dlugošo Annales... (žiūrėk, Jonas Dai- 
nauskas Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 
1387-ji metai, Vydūno Fondas, Chicago, 
1991, psl. 293). Dlugošas klysta ir jis 
suklaidino istorikus, iki nebuvo sudarytas 
Jogailos kelionių Itinerarium. Pagal išli
kusius kvitus nustatyta, kad Astravos 
sutarties metu Jogaila buvo Ostrow Lu- 
belski, 35 km. į šiaurės rytus nuo Liubli
no. Taip pat (žiūrėk, Pažintis su Lietuva - 
Tūkstantmečio knyga, Tomas Baranaus
kas, psl. 24) “1392 rugpjūčio 4 d. Ostrove
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Vaikams buvo atskira programa: jie 
galėjo žaisti kvadratą, įvairius žaidimus su 
šokdynėmis, maišais, kamuoliais.

Sekmadienį mini futbolo varžybose 
susirungė 4 komandos. Varžybos vyko 
vieno rato sistema - dvi stipriausios ko
mandos pateko į finalą. Į lauko tenisą 
užsiregistravo 10 dalyvių, iš jų - viena 
moteris. Varžybos vyko dviejuose pogru
piuose, iš kurių į atkrentamąsias varžybas 
pateko po du geriausius žaidėjus.

NATO Personalo centras leido šešta
dienį naudotis 2 baseino takeliais ir 
boulingu. O vakare dalyvių ir sirgalių lau
kė šventė - vaišės atvirame ore ir muzika.

Žaidynių organizatoriai - trys Lietu
vos diplomatinės atstovybės Belgijoje (ES, 
NATO ir dvišalė ambasada), Belgijos 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos verslo 
atstovybė Briuselyje.

Pagal Lietuvos spaudą

Viktor Horvath, surinkęs 5600 taškų. Ki
tas Lietuvos atstovas Justinas Kinderis su 
5180 taškų užėmė 23-ąją poziciją.

Finale varžėsi 36 sportininkai. 1-8 
vietas užėmę penkiakovininkai iškovojo 
kelialapius įBeidžingo olimpines žaidynes.

Kaip jau skelbta, olimpinis vicečem
pionas Andrejus Zadneprovskis ir pasau
lio bei triskart Europos čempionas Ed
vinas Krungolcas į finalą nepateko. At
rankos varžybose B grupėje A. Zadne
provskis užėmė 25-ąją, o E. Krungolcas - 
30-ąją vietas. Pagal Lietuvos spaudą.

(Lenkijos ir Lietuvos pasienyje) Vytautas 
sudarė sutartį su Jogaila...”

Nors tvirtinti negabu, bet spėju, kad 
rašytinių istorinių žinių stoka pačioje Lie
tuvoje ir kiek Lietuvos istorijos nuotrupų 
yra užsilikę svetimšalių kronikose, mus 
pasiekė perėjusi per tų šalių kronikininkų 
prizmę. O jie dažnai buvo lietuviams 
nepalankūs. Nepamirškime taip pat, kad 
per palyginamai trumpą Nepriklauso
mybės laikotarpį lietuvių istoriografija 
buvo vos tik pažengusi pirmuosius žings
nius. Išskirtina gal tik Vytauto asmenybė 
ir jo nuopelnai, kurie jau buvo žinomi 
XIX amžiaus lietuviams.

Dėka aušrininkų, kurie kėlę jo garbę ir 
jo pastangas eiti nepriklausomu nuo len
kų keliu, Vytautas iškilo kaip Nepriklau
somosios Lietuvos herojus. Tautai reikėjo 
atspirties taško, spalvingos asmenybės, 
kuri kaip magnetas pritrauktų dėmesį ir 
pripildytų širdis pasididžiavimu. Tautai 
reikėjo simbolio - Vytautas tapo Nepri
klausomos Lietuvos simboliu. Todėl ir 
1930-tieji metai buvo paskelbti Vytauto 
Didžiojo metais.

Gaila tik, kad didžiuodamiesi Vytauto 
Didžiojo žygiais ir pabrėždami jo nuo
pelnus, bei daugiau ar mažiau nutylėdami 
jo nesėkmes, neišryškiname jo žmonos 
svarbios rolės valstybinėje veikloje ir 
valdovų dvaro kultūriniame stovyje.

Vytauto Kęstu taičio ir jo žmonos Onos 
Sudimantaitės-Vytautienės valdymo lai
kotarpis sutampa su Europos istorijos 
XIV amžiaus galu ir XV amžiaus pradžia. 
Tad žvilgterėkim, kas tuo metu vyko Va
karų ir Rytų Europoje:

Iki 1376 metų popiežiai dar Avignon 
mieste/ Prancūzijoje.

Nuo 1337 iki 1453-čių metų vyksta 
Šimto metų karas tarp Prancūzijos ir

Darbėnų gyventojas 39- 
erių Petras Savickis (žiūr. 
nuotr. dešinėje) šeštadienį 
(birželio 9 d.) pasiekė pa
saulio svarsčių kilnojimo 
rekordą.

Apsaugininku “HBH Juo
zo alus” pramogų centre 
dirbantis Petras seniai svajojo 
apie savo svarsčių kilnojimo 
rezultato pagerinimą ir uoliai 
tam rengėsi. Varžybose jo 
pastangas ir rezultatus fiksa
vo trys tarptautinės katego
rijos teisėjai. Apie siekiamus
rezultatus informuota ir Lietuvos svars
čių kilnojimo federacija.

Per valandą P.Savickis nepertraukia
mai 16 kg sveriantį svarstį viena ranka 
iškėlė 1732 kartus ir pagerino iki šiol 
užregistruotą pasaulio rekordą. Anksčiau 
geriausias pasiektas rezultatas buvo 1723 
kartai. Prie Palangos, Žibininkų kaime įsi
kūrusiame pramogų centre surengtose var
žybose jis buvo vienintelis pretendentas j 
rekordo siekėjus.

Naujausią RSavickio pasiektą rezultatą

Lietuvos lengvaatlečiai “Rygos taurėje 2007”
Latvijos sostinėje vykusiose tarptauti

nėse lengvosios atletikos varžybose “Rygos 
taurė 2007” birželio 13 d. Lietuvos sprin
terė Lina Grinčikaitė buvo nepralenkiama 
100 ir 200 m bėgimo rungtyse. 20-mctė 
lengvaatletė 100 m distanciją įveikė per 
11.59 sek. Antrąją vietą šiose varžybose 
užėmė kita Lietuvos sportininkė Audra 
Dagclytė -11.77 sek. Edita Lingytė (11.90

Anglijos.
1380-tais metais totoriai skaudžiai 

pralaimi žygį prie Dono upės.
1417- tais metais baigiasi schizma 

Katalikų Bažnyčioje. Popiežiumi išren
kamas Martynas V-tasis.

1418- tais metais baigiasi Konstancos 
Konciliumas.

Onos Sudimantaitės asmenybė
Parinkau šias datas ne atsitiktinai. Jos 

maždaug sutampa su tų laikų žiniomis 
apie Didžiąją kunigaikštienę Oną, kuri 
mirė 1418 metais. O 2008 metais sueis 
590 metų nuo Orios mirties ir Konstancos 
Konciliumo baigties. O istorikams, kurie 
nagrinėja šio laikotarpio autentiškos me
džiagos šaltinius, deja, dar liko daug dar
bo. Ypatingai mažai turime žinių apie 
Onos Sudimantaitės asmenybę. Turime 
nuotrupų ir jos vilioja (drąsias hipotezes. 
Tad atsargumas diktuoja jos asmenybės 
apibūdinimą.

Kas buvo pirmoji Vytauto žmona Ona, 
kuri būtų tapusi Lietuvos antraja karalie
ne, jei Vytauto vainikavimąsi nebūtų 
sutrukdę lenkų bajorai?”

Narbutas ir keli kiti istorikai manė, 
kad ji buvusi Smolensko kunigaikščio 
Sviatoslavo duktė. Ši teorija nepasitvir
tino ir dabar manoma, kad Ona buvo 
Sudimantaitė, Eišiškių kunigaikščio Su- 
dimanto sesuo. Jų gyvenvietė, matyt, bu
vusi dabartinėje Dzūkijoje. Yra netgi hi
potezė, kad Sudimantai galėjo turėti 
giminystės ryšių su Gedimino dinastija. 
O tai paaiškintų keletą netikėtų Onos, 
kaip Lietuvos, šiaurės vakarų krašto, val
dovės bruožų Europoje.

Vokiečių kronikose yra pažymėta, kad 
Sudimantas buvo kunigaikščio Vytauto 
kariuomenės vadas. Yra duomenų, kad jis 
buvo išdavęs Vytautą 1389 metais, kai 
Vytautas bandė atgauti Vilnių iš Jogailos. 
Yra tikimybės, kad Vytautas buvo smar
kiai supykęs ant žmonos giminaičių, nes 
nei Sudimanto, nei Švitrigailos ir net Vy

bus siūloma įtraukti į Guinness rekordų 
knygą. Lietuvos rekordus registruojanti 
agentūra “Faktum” taip pat bus informuo
ta apie lietuvio pasiektą rezultatą. Visos 
RSavickio varžybos buvo nepertraukiamai 
filmuojamos vaizdo kamera.

Šiemet vasarį P.Savickis jau pagefmo 
savo rezultatus ir sumušė Lietuvos rekordą. 
Gegužę Pakruojyje vykusiose varžybose 
vyras dar pagerino savo pasiektą I Jetuvbs 
rekordą, tačiau tuomet iki pasaulio rekordo 
jam pritrūko svarstį iškelti 28 kartus. '‘.T.’.r.” 

sek.) finišavo ketvirta. 200 mdistanciją L. 
Grinčikaitė įveikė per 23.45 sek. ir page
rino asmeninį rekordą. A. Dagclytė (24.02 
sek.) užėmė trečiąją vietą, o E. Lingytė 
(24.11 sek.) - ketvirtąją. Moterų 800 m 
bėgimo varžybose antrąją vietą užėmė Eg
lė Balčiūnaitė. Ji distanciją įveikė per 2 
min. 5.68 sek. irpagerino asmeninį rekordą. 
Aina Valatkevičiūtė finišavo šešta. □ 

tauto brolio Žygimanto laikais neranda
me kronikose pagarsėjusių Sudimantai- 
čių. Betgi po Žygimanto mirties iškyla 
Sudimanto sūnus, Alekna arba Aleksan
dras, kuris vadovavo lietuvių kariuome
nės daliniams mūšyje prie Choinicos 
1454-tais metais. Tai lyg patvirtintų Sudi- 
mantų bajorystę tuometinėje Lietuvos vi
suomenės sąrangoje.

Antra vertus, Alekna arba Aleksandras 
galėjo būti ne iš tos pačios giminės. Tačiau 
apie Onos Vytautienės seseris - kitas 
Sudimantaitės turime nedaug, bet patvir
tintų žinių. Vytautas Patašius surado, kad:

“Sesuo Agripina Sudimantaitė buvo 
ištekėjusi už Alšėnų kunigaikščio Jono 
Algimantaičio, Vytauto bendražygio. Ji 
buvo Vytauto antrosios žmonos Julijos 
motina, gi jos sūnus Andrius iš Alšėnų 
buvo Jogailos ketvirtosios žmonos foli
jos tėvas. :

Sesuo Julija Sudimantaitė buvo iš
tekėjusi už Alberto Manivydo, kito artimo 
Vytauto bendražygio ( Vilniaus seniūno 
nuo 1397 metais, vėliau Vilniaus vaivados 
1413 -1422 metais.)

Jei Bychovco metraštis neklysta, tai 
jos (Julijos, red.) pirmas vyras buvo 
Butrimas, Vytauto motinos Birutės gi
minaitis, nužudytas 1382 metais Jogailos 
įsakymu.

Mūsų istorikai nesutaria, ar ji (Julija, 
red.) buvo pirmoji, ar antroji Alberto 
Manivydo žmona. Rapolas Krasauskas ir 
Rimantas Jasas ją vadina antrąja žmona, 
gi Stasys Yla, Šiluva žemaičių istorijoje, 
Boston 1970, psl. 36 pirmąja.

1382 m. Vytauto aplinkoje minimas jo 
svainis Leonas, Drucko kunigaikštis. Len
kų heraldikai spėlioja, kad gal jis buvo 
vedęs Vytauto seserį, o gal Onos Vytau
tienės seserį. Tai tik hipotezės.”

Kada Ona gimė ir kas buvo jos tėvai, 
nėra žinoma. Nieko nežinome ir apie jos 
sutuoktuves su Vytautu.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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International Lithuanian Language 
/ \ and Culture Summer Course
o c 24lhof July to IT"1 of August, 2007, Kaunas
% * Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures

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 Ire 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/LTcourscs or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zcmaityle@pmdi.vdu.ll

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/LTcourses

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

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 Alcliūnas 
(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 Sydnėjųjc. 
Jei kas norėtų ir galėtų, tai prašome juos sutikti ir keletą valandų su jais pabūti, paro
dant mūsų sydnėjiškių svetingumą svečiams. Prašome skambinti KOVO pirmininkui 
Gediminui Saukai tek: 9630 7232 ar 97081518 arba ALFAS atstovui Antanui Laukaičiui 
tel.: 9798 0306.

Jeigu yra tautiečių Orange ir Dubbo ar artimose apylinkėse, tai būtų 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.orienteering.asn.au Dar neaišku, ar grįžtant po varžybų - liepos 13 dieną - 
jiems teks nakvoti vieną naktį Sydnėjuje, iš kur jie išskris liepos 14 dieną.

®
 PARDUODAMOS
į 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 GROUP P.O. Box 620, Belmont

3216, Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tel.: 03-5248 2493, e-mail: aldona@pipcline.com.au
Loretai Tigani c-mail: cldti@yahoo.com.au

Pasaulio Jaunimo Dienų Sydnėjaus 
Paramos Fondo Komitetas dėkoja

Dėkojame Gold Coast lietuvių bendruomenei už jų kilnų įnašą - Motinos 
Dienos minėjimo metu surinktas aukas, t.y. 75 dolerius, paaukotus mūsų Fondui, 
2008m. liepos mėnesį atvykstantiems jauniems lietuvaičiams paremti.

Fondo Komiteto nariai

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

CRIME
STOPPERS

“Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Vilniaus Mokytojų namuose - vasaros knygų mugės
Nuo birželio 13 dienos Vilniaus Mo

kytojų namų kiemelyje, kiekvieną tre
čiadienį vyks Vasaros knygų mugės. Tai 
nedidelės, itin kompaktiškos knygų mu
gės, kuriose dalyvaus viena arba kelios 
Lietuvos leidyklos.

Visą dieną, nuo 10 valandos iki pat 
vakaro bus galima išsamiai susipažinti su 
mugėje dalyvaujančių leidyklų knygomis, 
jas be prekybinio antkainio įsigyti, o va
karop pasiklausyti pačių naujausių knygų 
pristatymų, įvairaus žanro koncertų.

Pirmoje Vasaros knygų mugėje birže
lio 13 d. dalyvavo leidyklos „Katalikų 
pasaulio leidiniai”, „Andrena” bei kny
gynas „Santija”. Nors mugėje daugiausiai 
vyravo įvairios katalikiškos knygos, bet 
skaitytojas čia galėjo atrasti ir pedagogi
nės, grožinės, net ezoterinės literatūros. 
„Katalikų pasaulio leidiniai” nuo 17 vai. 
miestelėnams ir miesto svečiams paruošė 
kultūrine programą.

17.00 vai. vargdienių sesuo Viktorija 
Plečkaitytė pristatė Stasio Ylos knygą

Senųjų apeigų giesmės
Artėjant Rasos - vasaros saulėgrąžos 

šventei, apeigų folkloro gntpė “Kūlgrin
da” pristatė kompaktinę plokštelę 
“Giesmės saulei”. Saulės sutikimo ir paly
dėjimo giesmėse bei sutartinėse skamba 
smuikas, dūdmaišiai, dunda būgnai. Kom
paktinėje plokštelėje įrašyta 20 dainų, 
atrinktų iš šiaurės ryti; aukštaičių sutarti
nių, pietų ir rytų dzūkų vienbalsių dainų 
ir Liudviko Rėzos mitologinių dainų. 
Kartu su kompaktine plokštele išleista 
knygutė su dainų tekstais lietuvių ir anglų 
kalba.

Pasak apeigų folkloro grupės “Kūlgrin
da” vadovės Inijos Trinkūnienės, saulės 
giesmėse atsispindi naujas žvilgsnis į se
niausią Europos pasaulėjautą, o lietuvių 
folklore dangiškąją šeimyną sudaro Sau- 
lelė-motulė. Mėnesėlis-tėvelis, žvaigždės- 
seselės, Sictynas-brolelis. Saulė - viena iš 
seniausių dievybių, lydinti žmogų ir dar
buose, ir šventėse, pagerbiama per pagrin
dines religines baltų apeigas. Senosios 
Europos tradicija saulę sieja su Didžiąja 
Deive arba su viena iš jos dukterų.

Pasak folkloristų, giesmės saulei yra 

Didžiausias Lietuvoje tortas prilygsta
15 aukštų namui

Minint Tarptautinę 
vaikų gynimo dieną, 
birželio 2d., prekybos 
ir laisvalaikio centre 
„MEGA“ buvo pasiek
tas naujas Lietuvos 
rekordas - iškeptas 
didžiausias Lietuvoje 
tortas. Vieno metro 
trylikos centimetrų 
pločio ir 36-ių metrų 
ilgio rekordinį skanės
tą užfiksavo agentūra 
„Factum“.

Savo ilgiu 15 aukštų 
namo aukščiui prilygs
tantis tortas bus įtrauktas į Lietuvos rekordų 
knygą, sakoma pranešime spaudai.

Tortas rekordininkas svėrė maždaug 
tiek, kiek sveria vidutinis vienatūris au
tomobilis - daugiau kaip 1620 kilogra
mų. Vien šio įspūdingo kepinio dekoraci
jų - pasakų personažų - masė siekė 200 
kilogramų.

Skanėstui kepti sunaudota gausybė 
įvairių produktų: 600 kilogramų cukraus, 
240 kilogramų grietinėlės ir tiek pat 
sutirštinto pieno, daugiau nei 300 kilo
gramų sviesto, 8300 kiaušinių.

„Jurgis Matulaitis”. Tai - išsamios mono
grafijos apie Palaimintąjį J. Matulaitį an
tras leidimas. (Pirmasis buvo išleistas 1977 
m. JAV). Amžininkų atsiminimais, liudi
jimais, dienoraščių ištraukomis paremto
je biografinėje apybraižoje kun. S. Yla 
atskleidžia 1987 m. palaimintuoju pa
skelbto arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimo kelią dramatiškų XIX a. pabai
gos - XX a. prradžios Lietuvos istorijos 
įvykių sūkuryje. Vėliau Katalikų interneto 
tarnybos direktorius Gediminas Žukas 
pristatė Katalikų Bažnyčios katekizmo 
Kompendiumą. O prof. Gintautas Vaitoška 
pakvietė į savo parengtos krikščioniškos 
psichologijos etiudų sutuoktiniams kny
gos „Lengvas gyvenimas” pristatymą.

Pristatyme taip pat dalyvavo Vilniaus 
arkivyskupijos šeimos centro psichologai 
Algirdas ir Justa Petroniai. O vakare 
koncertavo Gospclų choras „Sounds in G” 
ir krikščioniškos roko muzikos grupė 
„Gyvai”.

Knygų mugė vyks nuo 10 iki 20 vai.

labai senos, artimos senovės indų Vedų ir 
antikiniams Homero laikų graikų him
nams. Tai slėpiningas ritminis giedojimas, 
simboliškai atkartojantis dangiškųjų kū
nų judėjimą. Plokštelė “Giesmės saulei” - 
jau septintasis apeigų folkloro grupės “Kūl
grinda” albumas.

Senovės baltėj religijos bendrijai “Ro
muva” priklausantis kolektyvas gilinasi į 
archajiško muzikavimo tradiciją, senųjų 
apeigų giesmes. 1996 m. išleista audio- 
kasetė “Kūlgrinda”, 2002 m. kompaktinės 
plokštelės “Ugnies apeigos” ir “Žalvarinis” 
(su roko grupe “Ugnėlakis”), 2003 m. - 
plokštelės “Perkūno giesmės” ir “Sotvaras” 
(su ncofolkloro atlikėju Doniu), 2005 m. - 
“Prūsų giesmės”.

Ansamblis yra parengęs kelias prog
ramas: “Ugnies apeigos, “Perkūno gies
mės”, “Prūsų giesmės”, “Nuometavimas”, 
“Vilniaus pilių ritualiniai šokiai”, kalen- 
dorinhj švenčių apeigų programas, paro
dytas vikingų ir gyvosios archeologijos fes
tivaliuose Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Pietų Korėjoje, Indijoje irkt.

Saldžiausiam rekordui kepti pasitelk
tos didžiulės profesionalų pajėgos - 40 
konditerių.

Pagrindinis gamybos etapas vyko 
„Alkavos“ konditerijos fabrike ir truko 5 
paras, kai tuo tarpu tradiciniam tortui 
iškepti tereikia vos poros valandų.

Rekordo fiksavimo dieną tortas buvo 
atvežtas į PLC „MEGA“. Čia jis tris 
valandas buvo puošiamas ir ruošiamas 
pristatyti.

Pagal Lietuvos spaudą
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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

Valstybės Diena Sydnėjuje
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 Rotcui c-mailu: auslitcomsydney@yalioo.eom.au arba 
adresu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW, 2165.

Šventės organizatoriai

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
įvyks sekmadienį, liepos 29 dieną, 130 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Valdybos nariai pateiks savo pranešimus, bus renkama nauja penkių narių 
Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įsijungti į Melbourne Apylinkės 
Valdybą ir savo prašymus palikti ALB Melb. Apyl. Valdybos pašto dėžulėje arba 
pranešti sekretorei Gražinai Kymantaitei tcl.: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Melbourne 
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

Geelongo lietuviai visus kviečia į tarptautinę

Folk popietę
Geelong Performing Art Centre, Little Malop Street, Geelong 

sekmadienį, birželio 24 dieną, nuo 3 vai. p.p. iki 5 vai. p.p.
Programoje pasirodys ir lietuvių choras “Viltis”, dainininkai “Aidai”, o 

tautinių šokių grupė “Linas” parodys kaip švenčiamos Joninės.
Įėjimas veltui.

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

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kratnilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne. Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti 
Antanui Kramiliui te].: 9727 3131.

Dėmesio
Parduodamos amžinam poilsiui dvivietes (3A ir 3B) Rookwood kapinių 

lietuvių sekcijoje, Sydney. Skambinti Rimui Skeiviui tek: 041857 8211.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šlitcris, 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@ehariot.net.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

IM INA Vi
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@Iithuanianclub.org.au

www.Iilhuanianclub.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 530 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 730

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 1
Dine Free!!! Friday to Sunday

Lunch & Dinner
11.30-230 530-9.00

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 KkEftJO.
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 530 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“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.

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 Donicla
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 - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimij kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniaįskelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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