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Adelaidėje prisiminti Birželio trėmimai

Šių metų birželio 16 dieną Adelaidėje buvo prisiminti Birželio trėmimai Lietuvoje. 
Nuotraukoje - vainiko padėjimas Migration Muziejaus sodelyje, Adelaidėje. Pirmoje ei
lėje pirma iš kairės -LRGarbės konsule Adelaidėje Janina Vabolienė, antroje eilėje trečias 
iš kairės - ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkas Leonas Vasiliūnas kartu su 
“Vilniaus” tunto skautais, vadovaujamais A. Pociaus. Plačiau apie Birželio trėmimų 
minėjimą Adelaidėje - “M.B” psl. 3.

ifSĮįĮ Lietuvos įvykių apžvalga

Airijos lietuviai dar abejoja, ar grįžti

Vokietijos 
užsn. reikalų 

ministras 
Lietuvoje 
Aplankęs Es

tiją ir Latviją, lie
pos 13 d. į Vilnių 
su oficialiu vizi
tu atskrido Vokie

tijos užsienio reikalų ministras Frank 
Walter Steinmeyer. Priėmime su LR Pre
zidentu Valdu Adamkumi E .Steinmeyer 
išreiškė padėką Prezidentui už jo įnašą 
Europos Vadovų Taryboje derantis su Len
kija, kada Sąjungai vadovavo Vokietija. 
“Jūsų indėlis šiose derybose buvo didžiu
lis”, - sakė F. Steinmeyer.

Prezidentas padėkojo Vokietijai už sėk
mingą vadovavimą Europos Sąjungai, ku
rio metu buvo padaryti svarbūs sprendi
mai Sąjungos ateičiai.

F. Steinmeyer pabrėžė, jog tikisi, kad 
šis vizitas į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis 
suteiks impulsą spartesnei ekonominei 
plėtrai, pagyvins ryšius tarp kultūrų ir 
žmonių. Ministras sakė manantis, kad 
Thomo Manno festivalis Nidoje, kuriame 
jis lankysis, bus puikus renginys, padėsian
tis plėtoti Lietuvos ir Vokietijos bendra
kultūrinius ryšius.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad 
visada globojo T. Manno festivalį Nidoje, 
kuris yra mūsų valstybes siejantis kultū
rinio bendradarbiavimo pavyzdys.

Prezidentas užsienio reikalų ministrui 
perdavė kvietimą Federalinei Kanclerei 
Angelai Merkei atvykti į spalio mėnesį 
Vilniuje rengiamą susitikimą energetikos 
klausimais. Konferencijoje bus aptariamos 
energetinio saugumo problemos ir jų po
veikis Europos ateičiai.

E Steinmeyer palankiai įvertino Vil

niaus pasiūlymą prisidėtipric “RailBalti- 
ca” projekto, nes Vokietija suinteresuota 
plėtoti ekonominius ryšius su Lietuva. Jis 
žadėjo, kad Vokietijos valdžia pradės po
kalbius su ūkio objektais - “Deutsche 
Bahn” ir kitais dėl geležinkelio linijos 
Berlynas - Sankt Peterburgas, einančios 
per Baltijos šalis, tiesimo.

Liepos 14 d. F. Steinmeyer su LR už
sienio reikalų ministru Petru Vaitiekūnu ir 
kultūros ministru Jonu Juču išvyko į Nidą 
-XI tarptautinįThomo Manno festivalio 
atidarymą. Juos lydėjo iškilūs vokiečių 
kultūros veikėjai, gausybė Vakarų žurna
listų. Šių metų Thomo Manno festivalio le
ma: “Kultūros kraštovaizdžiai. Trys Bal
tijos sostinės: Vilnius, Ryga, Talinas”.

Kaip rašo dienraštis “Klaipėda”: “Ne
formalioje sveikinimo kalboje F. W Stein
meyer atsiskleidė kaipo labai giliai kul
tūros pulsą jaučiantis žmogus, kuriam Ni
doje veikiantis Thomo Manno kultūros 
centras ir to paties vardo festivalis pasiro
dė neabejotinai europinės kultūros ženk
lais. Nidoje Vokietijos politikas tarėsi pa
sijutęs ne kaip Europos pakraštyje, o pa
čiame jos centre”.

F. W. Steimneyer ir jį lydėjusią grupę 
priėmė Thomo Manno vasarnamyje. Sve
čiams buvo parodyta Nidos evangelikų 
liuteronų bažnyčia, senosios etnografinės 
kapinės. Svečiai nebojo protokolo - pėsti 
nusileido nuo Parnidžio kopos ir grožėda
miesi kraštovaizdžiu nuėjo iki “Nidos sek
lyčios” restorano, kur papietavo.

Naujasis Latvijos Prezidentas 
Vilniuje

Liepos 13 dieną į Vilnių atvyko naujai 
išrinktas Latvijos Prezidentas Valdis 
Zatlers. Priėmime LR Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Latvijos Prezidentą ir

Nukelta į 2 psl.

Dauguma Airijos lietuvių norėtų grįž
ti į tėvyne, bet Lietuvoje dar nemato 
perspektyvų. Tai Eltos korespondentui 
Dubline sakė Airijos Lietuvių Bendruo
menės nariai Lietuvos ambasadorė Airijo
je Izolda Bričkovskienė atkreipė dėmesį, 
kad Lietuvos valdžia daugelį metų apskri
tai ignoravo emigracijos klausimą. “Lietu
voje ilgą laiką nebuvo suprantama, kiek iš 
tiesų žmonių paliko šalį”, - sakė diplomatė. 
Tuo tarpu prieš dvejus su puse metų įs
teigtos Airijos Lietuvių Bendruomenės at
stovė paragino Lietuvos valdžią aktyviau 
bendradarbiauti su išeiviais sprendžiant 
emigracijos problemą.

Į tėvynę Airijos lietuvių mažai grįžta 
dėl to, kad jie neturi pakankamai infor
macijos apie karjeros ir įsidarbinimo ga
limybes Lietuvoje. Airijoje kalbinti lietu
viai tikino, kad Lietuvoje pastaruoju metu 
reklamuojamos akcijos, neva raginančios 
išeivius grįžti į tėvynę, jų visiškai nepasiekia.

Pirmasis bandymas informuoti išeivius 
apie darbo galimybes Lietuvoje buvo ba
landžio pabaigoje Dubline surengta dar
bų mugė. Deja, pirmasis blynas prisvilo - 
įvairių Lietuvos miestų Darbo biržų siū
lomi darbai buvo sutikti pašaipiai. Emig
rantams buvo pateikti tokie pasiūlymai: 
stalius -1300 litų, elektrotechnikas -1700 
litų, kepėjas -1000 litų per mėnesį ir pan. 
Maždaug tiek bet kuris emigrantas Airi
joje uždirba per savaitę.

Apskritai, vienintelės aktyviai lietuvius 
grįžti vilioja Lietuvos statybų bendrovės. 
“Tačiau Airijoje didelę emigrantų dalį 
sudaro moterys ar intelektualai. Kaip 
galima siūlyti visai tautai grįžti dirbti į 
statybas?”, - klausė Airijos lietuvis.

Kita aktuali problema, su kuria susi
duria Airijoje gyvenantys lietuviai, - ribo
tos galimybės gauti lietuviškos žiniasklai- 
dos informaciją. Iki šiol Airijos lietuviams 
beveik neįmanoma žiūrėti Lietuvos tele
vizijos programas. Jie priversti pasiten
kinti rusiškais kanalais, o tai dažnai suke
lia neigiamų padarinių. “Taip tarsi augi
name prorusišką bendruomenę, - sakė 
Airijos lietuvių verslo asociacijos prezi
dentas Mindaugas Maciulevičius. - Po

Lietuvai gresia ekonomikos “perkaitimas
Įtakingas verslo dienraštis “The 

Financial Times” neseniai rašė, kad Bal
tijos šalių ekonomikoms pavojingas per
nelyg spartus atlyginimų augimas, nes jis 
yra gerokai didesnis nei produktyvumo 
didėjimo tempai. Tai, leidinio teigimu, 
mažina pramonės konkurencingumą to
kiu metu, kai importo ir taip daugėja spar
čiau nei eksporto.

Be to, tarptautinė reitingų agentūra 
“Standard & Poor’s”, nerimaudama dėl 
grėsmių Lietuvos ekonomikai, praėjusį 
mėnesį pakeitė Lietuvos skolinimosi per
spektyvą iš stabilios į neigiamą. Tai įspė
jimas Lietuvai neišlaidauti

Tačiau Premjeras Gediminas Kirkilas 
yra įsitikinęs, kad įtakingų tarptautinių 
leidinių perspėjimai apie Baltijos šalims 
gresiantį ekonomikos “perkaitimą” ne
reiškia, jog Lietuvai yra Skilęs pavojus.

Premjero teigimu, daugiausia galimo 

įvykių Estijoje kai kurie mano sutikti 
lietuviai, matę tik rusiškas programas, 
atvirai piktinosi esti; valdžios veiksmais”.

Paklausti apie didžiausias problemas, 
šiomis dienomis iškylančias Airijos lie
tuviams, dauguma atkreipė dėmesį į po 
Konstitucinio Teismo nutarimo susida
riusią situaciją, kuri apsunkina galimybę 
gauti Lietuvos pilietybę Airijoje gimusiems 
vaikams. Problemų kelia Lietuvos Migra
cijos departamento reikalavimas, kad Lie
tuvos piliečiai, norintys sutvarkyti savo 
naujagimių pilietybės reikalus, gautų iš 
Airijos pasų tarnybos pažymas, jog jų vai
kai nėra Arijos piliečiai. Tai įrodančius 
dokumentus neįmanoma gauti tėvams, 
pragyvenusiems Airijoje ilgiau nei trejus 
metus iki vaiko gimimo - tokiu atveju vai
kas gauna ne pažymą, o galiojantį Airijos 
piliečio pasą. Taip prarandama net teorinė 
galimybė gauti Lietuvos pilietybę, nes pa
gal Airijos pilietybės įstatymą Airijos pi
lietybės atsisakyti neįmanoma.

Kiek Airijoje lietuvių? 1998-2006 m. 
Airijoje lietuviams išduota per 56,000 va
dinamųjų PPS (angį. - Personai Public 
Service) numerių, kurie būtini norint pra
dėti legaliai dirbti. Šiemet kas mėnesį juos 
gauna dar apie 950 Lietuvos piliečių. Tačiau 
ir šie duomenys nėra visiškai tikslūs. Be
veik neabejojama, kad lietuvių Airijoje iš 
tiesų yra daugiau nei rodo šie skaičiai. “Į 
šią statistiką patenka tik dirbantys žmo
nės, o jų vaikai ar darbo neturintys sutuok
tiniai neapskaitomi. Be to, nors ir labai su
mažėjęs, Airijoje vis dar išliko nelegalus ne
darbas”, - Eltai sakė Lietuvos ambasados 
Airijoje pareigūnas Vadimas I .ucenko.

Vis dėlto, nepaisant sudėtingų proble
mų, Airijoje šiandien tikima, kad dauguma 
lietuvių grįš namo. “Lietuvoje dabar si
tuacija panaši, kokia buvo Airijoje prieš 10 
metų. Esu tikras, kad dauguma lietuvių per 
artimiausius penkerius metus grįš į Lietu
vą”, - tikino lietuvių verslininkų interesams 
atstovaujantis M. Maciulevičius. Jo žo
džiams pagrindo suteikia Lietuvos dip
lomatų pateikti duomenys, kad pernai 
Lietuvos mokyklas pradėjo lankyti apie 100 
vaikų, grįžusių iš Airijos. LGITIC

”9•
“perkaitimo” požymių yra kitose Baltijos 
šalyse - Latvijoje ir Estijoje. “Padėtis Lie
tuvos finansų rinkoje yra geriausia, lygi
nant su kitomis Baltijos šalimis. Pas mus 
infliacija yra mažiausia, nors ji ir neatitin
ka Maastrichto kriterijų”, - Lietuvos ra
dijui sakė G. Kirkilas. Premjeras atkreipė 
dėmesį, kad ekonomikos augimas Lietu
voje pirmąjį pusmetį buvo didesnis nei 
prognozuota ir viršijo aštuonis procentus. 
Savo ruožtu G. Kirkilas atlyginimų augi
mą pavadino “teigiamu veiksniu”. Jei atly
ginimai neaugtų taip sparčiai, Lietuva 
prarastų dar daugiau darbo jėgos, sakė 
premjeras.

G. Kirkilas taip pat nesutiko su “The 
Financial Times” prognozėmis, kad Lie
tuva euro neturės bent jau iki 2012 metų. 
“Turime planą, kaip sureguliuoti finansų 
rinkas ir 2010 metais prisijungti prie euro 
zonos”, - sakė Lietuvos Premjeras. LGITIC
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ro'iS Trumpai iš visur
♦ Liepos 16 d. 
stiprus 6.8 balų 
žemės drebėjimas 
sukrėtė vakarinę 
Japoniją. Žuvo 9 
žmonės, apie 
lOOOsužeistų. To
kijo mieste siū
bavo pastatai. Dre
bėjimas palietė 
didžiausią pasau

lyje Kashiwazaki branduolinės energijos 
jėgainę. Iš jėgainės j atmosferą išsiveržė 
radioaktyvuj dujų, žeme nutekėjo radio
aktyvaus vandens. Laikinai uždaryti visi 
trys jėgainės reaktoriai.
♦ Liepos 16 d. Bangladešo laikinosios 
vyriausybės įsakymu, policija suėmė 
Awami lygos partijos lydere Hasina Wajed, 
buvusią Bangladešo ministrę pirmininkę 
1996 - 2001 metais. Ji kaltinama neleisti
nais metodais išreikalavusi didžiules pi
nigų sumas iš kelių bendrovių. Policija 
turėjo grumtis su keliais šimtais žmonių, 
pastojusių kelią lydint suimtąją j kalėjimą.
♦ Liepos 16 d. Baltuosiuose Rūmuose 
JAV prezidentas George W. Bush susitiko 
su Lenkijos prezidentu Lech Kaczynski 
aptarti antibalistinės gynybos raketų ba
zės statybos Lenkijoje.
♦ Liepos 16 d. naujasis Didž. Britanijos 
užsienio reikalų sekretorius David Mili
band pareiškė parlamentui, kad iš Londo
no bus išsiunčiami 4 Rusijos diplomatai. 
Tai yra D. Britanijos nepasitenkinimo pa
reiškimas Maskvai, prezidentui Vladimir 
Putin kategoriškai atsisakius išduoti britų 
teismui buvusį KGB agentą Andrei Lugo- 
voi, kaltinamą nužudžius disidentą Alek
sander Litvinenko Londone.
♦ Liepos 18 d. D. Britanijos žiniasklaida 
paskelbė apie vėliausią rusų agentų 
bandymą Londone nužudyti bilijonierių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
abu stvėrėsi nebaigtų darbų.

Prieš savaitę - liepos 6 d. - planuotas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos 
premjerų susitikimas, kuriame turėjo būti 
pasirašytas susitarimas statyti naują ato
minę jėgainę Lietuvoje, neįvyko, nes ne
atvyko Lenkijos premjeras.

“Mano griežtas požiūris yra toks: esa
me už vienos atominės jėgainės statybą, 
tai yra mūsų bendras tikslas, negalime 
sustoti, nepaisant to, ar statysime kartu su 
Lenkija, ar lauksime kol ji išspręs savo 
vidines problemas”, - pažymėjo Latvijos 
Prezidentas. “Turime tęsti šiuo klausimu 
konsultacijas - ir dvišales, ir daugiašales. 
Negalime atsidurti situacijoje, kai viena 
valstybė pritrūks energijos”.

Prezidentas V. Adamkus teigė, jog per 
šį pokalbį buvo sutarta, kad Baltijos vals
tybių ir Lenkijos susitarimas dėl naujos 
atominės elektrinės yra “tvirtas, būtinas ir 
kad jis bus įgyvendintas”. Jis priminė 
anksčiau gavęs Lenkijos Prezidento Lech 
Kaczynski patikinimą, kad ši šalis nemato 
jokių kliūčių projektui įgyvendinti. Prem
jeras esą neatvyko dėl problemų valdan
čioje partijoje.

Per spaudos konferenciją V. Zatlers pa
žymėjo, kad “svarbiausias dalykas - vie
ninga politika energetikos srityje”.

Susitikimo metu prezidentai aptarė 
Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūri
nėje, ekonominėje ir politinėje srityse. Pre
zidentai sutarė, kad reikia kuo greičiau 
išspręsti klausimą dėl valstybinės Lietuvos 
- Latvijos sienos jūroje. Abu vadovai pa
brėžė, kad būtina puoselėti baltų kalbas, 
skatinti mūsų žmones domėtis vieni kitais, 

da,EITA, BNS,LGmCir “Benuudinai”.
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Boris Berezovsky, prezidento Vladimir 
Putin kritiką. Britų saugumo aparatas se
kė įtariamą rusų agentą nuo pat jo atskri- 
dimo į Londoną ir sustabdė pasikėsinimą.
♦ Liepos 19 d. Rusija paskelbė, kad iš 
Maskvos išsiunčiami 4 britų diplomatai 
dėl nedraugiškų D. Britanijos veiksmų. 
Diplomatai turi išvykti iš Rusijos per 10 
dienų. Rusija taip pat sustabdys vizų išda
vimą britų pareigūnams.
♦ Liepos 21 d. Indijos parlamentas Indi
jos prezidente išrinko 72 metų amžiaus 
Pratibha Patil, valdančios koalicijos kan
didatę. Surinkusi beveik du trečdalius 
balsų, ji lengvai įveikė opozicijos kandi
datą Singh Shckhawat. Indija yra turėjusi 
moterų ministrių pirmininkių, bet Pratib
ha Patil yra pirmoji moteris prezidentės 
pareigose.
♦ Liepos 21 d. Italijos policija likvidavo 
teroristų mokyklą Ponte Pelcino mečetėje, 
Umbrijos provincijos sostinėje Perugia. 
Suimtas mečetės imamas ir du jo pagalbi
ninkai marokiečiai. Mečetės rūsyje rastos 
statinės, pilnos chemikalų sprogmenų ga
mybai, instrukcijos bombų ir nuodų ga
mybai, Boeing 747 lėktuvų pilotavimo 
instrukcijos.
♦ Bagdade gyvybė pavojuje yra net tada,
kai irakiečiai džiūgauja. Liepos 21 dieną 
šimtai irakiečių šaudė į orą švęsdami fut
bolo pergalę - Irakas įveikė Vietnamą 2:0 
rezultatu. Du irakiečiai nušauti, 15 su
žeistų. Vos nenukentėjo ir australų karinė 
vadovybė. Australijos kariuomenės vadas 
generolas leitenantas Peter Leahy kalbėjo 
apie 100 išrikiuotų australų karių Bagda
do “Žaliojoje Zonoje”. Viena iš irakiečių 
“džiūgavimo kulkų” pataikė į žemę vieno 
metro atstumu nuo generolo, kelios kitos 
kulkos praskrido tarp jo palydos karininkų. 
Australai skubiai turėjo pasitraukti iš 
“švininio lietaus”. □ 

nes tai yra lietuvių ir latvių - vienintelių li
kusių baltij tautų istorinis įsipareigojimas.

Vyriausybė susirūpino prastu 
interneto naudojimu

IBM Verslo Instituto ir savaitraščio 
“The Economist” šiemet balandį skelbto 
tyrimo duomenimis, Lietuva užima 41 vietą 
tarp 49 pasaulio valstybių pagal IT arba 
e-parengties vertinimą. Praėjusiais 2006 
metais Lietuva buvo aukštesnėje 38 vietoje.

Pasaulio ekonomikos forumo kovo 
mėnesį skelbtoje ataskaitoje Lietuva pagal 
IT naudojimą užėmė 39 vietą pasaulyje. Tuo 
tarpu Estijai šioje ataskaitoje teko 20 vieta.

Informacinės plėtros komitetas prie 
Vyriausybės ne kartą yra viešai piktinęsi, 
kad įvairių organizacijų skelbiami įverti
nimai apie IT naudojimą Lietuvoje neati
tinka realybės. Tyrimo bendrovės “TNS 
Gallup” duomenimis, šį pavasarį Lietuvoje 
bent kartą per mėnesį internetu naudojasi 
38% gyventojų. Į šį skaičių įeina miestie
čiai, ypač įvairūs tarnautojai, moksleiviai, 
biznieriai. Kaimo žmonėms ši technologi
ja neprieinama ir nereikalinga.

“Misija Sibiras”
Šiemet į “Misiją Sibiras” užsiregistra

vo beveik 600 Lietuvos jaunuolių. Atrink
tieji 38 turėjo įveikti daugiau nei 50 km 
žygį Dzūkijos nacionalinio parko teritori
joje. Po ilgų ir sekinančių grumtynių su 
gamta, Sibiro platybes išvyks tik 16 ištver
mingiausių Lietuvos jaunuolių. Jie išvyks 
rugpjūčio 1 dieną ir Sibiro taigose gyvens 
ilgiau nei dvi savaites, lankydami vietas, kur 
vargo, kentėjo ir kur palaidoti jų protėviai.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau

Spausdiname žodį, kurį prof. Algi
mantas Kabaila tarė Valsty
bės Dienos minėjime Canberroje š.m. lie
pos 8 dieną. Red.

Valstybė ir Tauta
Ši Lietuvos Valstybės Šventė švenčia

ma Lietuvos karaliaus Mindaugo karū
nacijos paminėjimo proga. Bet ne apie 
karalių Mindaugą kalbėsiu, tik norėčiau 
su Jumis pasidalinti kai kuriomis minti
mis, ką mums reiškia valstybė, ir iš vis ko
dėl mes jos egzistenciją minime. Kalbant 
perkeltine prasme, jei galvotume apie tau
tą kaip šeimą, tai valstybę galime prilygin
ti laivui ar valčiai, kurioje visa šeima 
sutilptų. Kiekviena valtis galėtų pasirink
ti kur plaukti. Galėtų plaukti ten, kur pa
geidautų. Tuo tarpu šeimos, neturinčios 
savo valties, turėtų glaustis prie svetimų 
šeimų ir jų laivais keliauti kaip svečiai tik 
ten, kur tie laivai sau plaukia.

Valties turėjimas nebūtinai užtikrina, 
kad šeima gali nuplaukti ten, kur visi no
ri, ypač kad dažniausiai esti įvairių norų 
plaukti įvairiomis kryptimis. Gi kryptis 
priklauso nuo to, kas laiko valties vairą, kas 
yra jos kontrolėje.

Žinoma, ta šeimos ir valties analogija 
yra gerokai supaprastintas vaizdinis bū
das apibūdinant Tautos ir Valstybės reikš
mę. Vėl gi, kas yra tauta? Turbūt dažniau
siai atsakymas į šį retorinį klausimą būtų 
toks, kad tai yra žmonės, kurie turi ben
drą kalbą, bendrus papročius, bendras 
dainas, bendrą Tėvynę. Bet tai nebūtinai 
atitinka tikrovę. Šveicarai bei belgai kal
ba trimis kalbomis, bet laikome juos 
viena tauta. Dažnai įvairios tautos dalys 
turi skirtingas dainas, kalba kitokia tar
me, nešioja skirtingus drabužius, turi ki
tokius papročius ir net būdo savybes.

Taip yra ir lietuvių tautoje. Kas negir
dėjo, kad žemaičiai užsispyrę, dzūkai 
romantiški, suvalkiečiai praktiški. Bet mes 
visi esame lietuviai ir bandome išlaikyti 
bendrą rašybą bei kalbą. Bet svarbiausia, 
laikome save lietuviais. Tad išties pagrin
dinis ryšys tarp tautiečių, galiojantis di
delei daugumai tautų, yra tautiečių apsi
sprendimas. Mes esame apsisprendę, kad 
esame lietuviai ir to apsisprendimo niekas 
neturi bandyti keisti.

Valstybės sąvoka aiškesnė negu tau
tos. Šiandien Lietuva, būdama nepriklau
soma valstybė, eina savo pasirinktu keliu

Kokios didžiausios lietuvių problemos?
Kaip ir daugelį pastarųjų metų, taip ir 

dabar lietuviams svarbiausios problemos 
yra susijusios su nusikalstamumu ir eko
nomika, rodo “Eurobarometro” apklau
sos. Palyginti su praėjusiais metais, Lie
tuvoje labai nedaug padidėjo susirūpini
mas ekonomine padėtimi, tačiau suma
žėjo rūpestis dėl nedarbo.

Apklausos duomenimis, kylančios kai
nos ir infliacija kelia nerimą 38%, o eko
nominė padėtis - 26% piliečių. Infliacija 
kaip viena pagrindinių šalies problemų 
Lietuvoje minima dvigubai dažniau nei 
vidutiniškai ES. Lietuvoje kiek mažiau 
nei pernai akcentuojama nedarbo prob
lema. Pernai ši problema atrodė aktuali 
16% lietuvių, šiemet -13%.

Kaip ir anksčiau, Lietuva labai skiria

Norvegijoje sučiupo vagis lietuvius
Norvegijos policija skelbia netoli Oslo 

sulaikiusi 9 Lietuvos piliečius, įtariamus 
vogus motorinhj valčių variklius ir orga
nizavus jų pervežimą į Rytų Europą.

Po keturias savaites trukusios policijos 
operacijos buvo sulaikyti keturi asmenys 

kaip lygiateisė Europos Sąjungos narė ir 
kaip NATO gynybinės santarvės narė, 
tuomi užsitikrinusi savo saugumą. Esant 
lietuviu ir turint savo demokratinę valsty
bę, nebereikia aiškintis, kad išties nesame 
nei rusai, nei vokiečiai ar lenkai, bet lie
tuviai, todėl, kad kiekvienam išsilavinu
siam asmeniui aišku, kad yra toks kraštas 
Lietuva, yra Lietuvos Respublika, kuri 
savarankiškai tvarkosi demokratiniais 
pagrindais.

Žinoma, tai nereiškia kad nėra trūku
mų ir kad mums viskas, ką daro Lietuvos 
politikai, yra priimtina ir priimtina be kri
tikos. Švenčiant Valstybės Dieną nedera 
per daug kalbėti aprie tai, kas kritikuoti
na. Gal tik galima paminėti pora politinių 
sprendimų, kurie labai abejotinos vertės.

Po ilgų svarstymų Seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo buvo suvaržomi buvę KGB 
neetatiniai darbuotojai. Jiems buvo numa
tyta keletą metų neleisti užimti valstybės 
saugumui svarbių postų. Deja, Lietuvos 
Prezidentas šio įstatymo nepasirašė ir, pa
gal Konstituciją, grąžino jį atgal Seimui 
svarstyti. Kai kurioms partijoms tai buvo 
puiki proga to įstatymo nusikratyti, ką jos 
su malonumu ir padarė daugiau nebesvars- 
tydamos. Jei Prezidentui nereikia, ko mums 
savo pažįstamus varginti?

Antras nepateisinamas sprendimas - 
tai neleisti išeiviams būti Lietuvos pilie
čiais, jei jie tampa savo gyvenamojo krašto 
piliečiais. Kad tuo mums visiems suvar
žoma 1 .ietuvos pilietybės teisė, yra nema
lonu, bet dėl to Lietuva gal nedaug nuken
tės. Pagal Australijos statistinius duome
nis, Australijoje yra 12,317 asmenų, kurie 
per Australijos gyventojų paskutinį sura
šymą sakėsi esą lietuvių kilmės. Tai nedi
delė dalis tautos kamieno, Lietuvoje gyve
nančių virš trijų milijonų lietuvių. Bet 
šiuo metu vien tik Didžiojoje Britanijoje 
yra apie 350,000 palyginti neseniai ten 
atvykusių lietuvių. Jie visi jaučiasi savo 
valstybės nustumti, jiems suvaržant jų 
įgimtas teises į Lietuvos pilietybę.

Paprasta poetiškai pasakyti: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”. 
Bet jei Lietuvą valdantiesiems nepatogu 
surasti būdų, kaip nesuvaržyti pilietybės 
tiems tautiečiams, kurie dar neseniai iš 
Lietuvos išvyko, galima galvoti, kad mūsų 
valstybė neprisideda prie šio mūsų noro 
ir pasiryžimo būti lietuviais, nežiūrint to, 
kur mes begyventume.

Žinoma, tokios neigiamybė nėra to
kios svarios, kad sumažintų Lietuvos vals
tybingumo pozityvią reikšmę. Dėl to mes 
džiaugiamės savo valstybe ir minime jos 
įkūrimą, paminėdami Valstybės Šventę. □ 

si nuo ES terorizmo ir imigracijos proble
mų suvokimu: Europos Sąjungoje imigra
ciją kaip problemą mini 15% apklaustųjų, 
o terorizmą -12%. Lietuvoje migracija rū
pi 9% gyventojų, bet terorizmui beveik vi
sai nėra dėmesio. Apie terorizmą galvoja 
vos vienas iš šimto gyventojų.

Jau keleri metai Lietuvoje išlieka ta 
pati tendencija, kad vyriausio amžiaus 
gyventojams svarbiausios problemos yra 
susijusios su sveikatos apsauga bei pensi
jomis, taip pat su nusikalstamumu. Tuo 
tarpu jaunesniems, 15-39 metų amžiaus, 
respondentams kur kas labiau rūpi prob
lemos, susijusios su ekonomika, būtent 
infliacija, nedarbas, imigracija, švietimo 
sistema, aprūpinimas būstu, mokesčiai.

LIGTIC

su astuoniais motorinhj valčių varikliais 
jų mikroautobuse. Vėliau policija sakė su
laikiusi dar penkis jų bendrus su septy
niais varikliais, tikriausiai jau parengtais 
išgabenti iš Norvegijos. įrangos vertė, ma
noma, sudaro apie trečdalį milijono litų.
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Bendruomenės baruose
Išvežtųjų minėjimas Adelaidėje

Valė Marcinkonytė
Šeštadienį, birželio 16 dieną, vainiko 

padėjimu Migration Muziejaus sodelyje 
buvo prisiminti ir pagerbti 1941 metų 
birželio 13 -14 dienomis į Sibirą išvežti 
nekalti žmonės iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Vainiko padėjimo ceremoniją atidarė 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pir
mininkas Leonas Vasiliūnas, papasakoda
mas įdomų įvykį, kai po daugelio metų 
kasant daržą Perkūno alėjoje Kaune, bu
vo rastas butelis, kuriame ant pageltusių 
lapelių jaunos mergaitės buvo aprašyti 
tragiškųjų išvežimų įvykiai. Pirmininko 
įdomios kalbos klausėsi gan didelė gru
pė vainiko padėjimo ceremonijoje daly
vavusių pabaltiečių.

Trėmimų minėjimas įvyko sekmadie
nį, birželio 17 dieną, latvių Šv. Petro baž
nyčioje. Bažnyčios salė buvo pilnutėlė. 
Pagrindinę kalbą šia proga pasakė vicar- 
general monsignor David S. Cooper, pa
minėdamas žiauri) Sovietų Sąjungos pilie
čių elgesį su Baltijos kraštų nekaltais 
žmonėmis'. 1941 metų birželio 13-14 die
nomis' j Sibirą badui ir mirčiai buvo iš

Canberroje paminėta Valstybės Diena
'Valstybės Diena Canberroje paminėta 

liejSos 15 dieną “Canberra” Klubo puoš
nioje salėje, kurioje stovėjo apvalūs stalai, 
apdengti baltomis staltiesėmis, o ant jų - 
balto ir raudono vyno buteliai su lengvais 
užkandžiais.

Paminėti Valstybės Dieną susirinko 68 
tautiečiai. Canberriškių tarpe matėsi sve
čiai iš Sydnėjaus - dr. Ramutis ir Ramona 
Zakarevičiai, Jadvyga Viliūnienė ir vieš
nia iš Lietuvos - Genė Kanapkienė - Vi
dos Pužaitės-Hovve pusseserė.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininkas Viktoras Martišius, 
palikinęs susirinkusiuosius, pakvietė dr. 
Algįųąantą Kabailą paskaityti paskaitą. 
Prųlcgcntas, padėkojęs pirmininkui, pa
aiškino, kad jo paskaita bus dviejų dalių: 
lietuviškoji ir angliškoji. Kad paskaitos 
turinysinebus apie karalių Mindaugą, bet 
jis pasidalinsiąs su susirinkusiais minti
mis, kątnttms reiškia valstybė ir kodėl jos 
egzistėn'eiją:minime. (Lietuviškojiprof. Al
gimanto Kalmilos paskaitos dalis atspaus
dinta “M.P." psl.2. Red.)

Žemiau pateikiame dr. Algimanto 
Kabailos angliškąją paskaitos dalį:

4‘Tbday wc are celebrating the 
establishment of the state of Lithuania in 
our traditional venue in Canberra. In 
modern times, that state has emerged after 
many years of subjugation by the Soviets, 
as a democratic, independent nationstate, 
which is part of the European Union and 
the NATO alliance. Whilst the states which 
have emerged from Soviet domination are 
economically worse off than their 
neighbours, the economy and the quality 
of life in Lithuania is improving at an 
impressive rate. Just last week, the 
minimum wage in IJthuania rose by 17%. 
It was followed by a substantial raise in 
income for academics and medical 
workers as well.

The Lithuanian state is not a new 
phenomenon. We celebrate its statehood 
by commemorating the coronation of 
Lithuania’s King Mindaugas. The 
coronation of Kings in the thirteenth 
century was directly related to the policies 
of the Head of the Roman Catholic 
Church, the Pope. Curiously, it was a kind 
of “European Union” - the Kings were 
crowned according to the ruling of the Pope, 

vežta 60,000pabaltiečių-vyrų, moterų ir 
vaikų. Vėliau - 1948 - 1954 metais - dar 
605,000.

Koncertinę minėjimą dalį išpildė pia
nistas Luką Palm, latvių vyrų ir mišrus 
chorai, Adelaidės lietuvių choras “Li- 
tuania” ir jungtiniai chorai. Jie atliko 
A.Topman “Requiem”. Adelaidės 
Marryatville High School mišrus mokinių 
choras, diriguojant Aidi Šils po vieną 
dainą padainavo latviškai, estiškai, lietu
viškai ir angliškai. Stebino choro dai
nuojančių 40 moksleivių (nuo 12 iki 18 
metų amžiaus) balsų skambesiai - nuo 
aukšto soprano iki gilaus boso. Šis choras 
koncertavo Baltijos valstybėse ir išmoko 
dainų tų kraštų gimtąja kalba.

Lietuvoje už lietuviškai padainuotą 
dainą publika plojo stovėdama ir šaukda
ma “pakartoti! ”. Deja, bažnyčioje tos dai
nos negalėjome girdėti, nes savo žodžiais 
ir linksma melodija netiko šiai liūdnai 
progai.

Chorams drauge su dalyviais sugiedo
jus estų, latvių ir lietuvių himnus. 55-asis 
metinis Išvežtųjų minėjimas, kurį surengė 
Pietų Australijos Baltic Council, buvo 
baigtas. □

Dr. Algimantas Kabaila skaito paskaitą. 
Abi nuotraukos Tado Žilinsko.

and to be a European kingdom the state 
had to be Christian. The Lithuanians, 
however, steadfastly clung to their own 
pagan religion and fought invading Teutonic 
knights over many centuries.

On the 22nd of September 1236, 
“Didysis Kunigaikštis” Mindaugas defeated 
the “Livonian Brothers of the Sword” in 
the battle of the Sun, near today’s city of 
Šiauliai. However, the Teutonic Knights 
had a practically inexhaustible supply of 
“soldiers of fortune”, the would-be 
crusaders, from all parts of Europe. The 
defeat in this battle did not eliminate the 
danger which they posed to Lithuania. 
Mindaugas thus sought political means to 
embrace Christianity. More than 20years 
later, on the 17th of July 1251, Pope 
Innocent the IVth in a bull declared 
Mindaugas and his wife Moria to be 
Christians and proclaimed them as the 
European King and Queen of Lithuania, a 
now Christian and European state.

I n 1253, on the 23rd of June, Mindaugas 
and his wife Morta were crowned King and 
Queen of Lithuania. It was the coronation 
of Mindaugas that was chosen as “Valstybės 
Diena” - the “Day of the Statehood of 
Lithuania”.

“Didysis Kunigaikštis” was an absolute 
ruler of Lithuania, every bit a sovereign 
ruler as other kings. It is unfortunate, in 
my opinion, that the title of “Didysis 
Kunigaikštis” was translated as “the Grand 
Duke”. Generally, dukes are subordinate

Nuotraukoje - Migration Muziejaus sodelyje kalbą sako ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bos pirmininkas Ieonas Vasiliūnas (pirmas iš dešinės). Trečia iš dešinės - LR Garbės 
konsule Adelaidėje Janina Vabolicnė.

Valstybės Diena Adelaidėje
Valė Marcinkonytė

Lietuvos Valstybės Dienos minėjimas 
Adelaidėje buvo suruoštas sekmadienį, 
liepos 1 dieną, Lietuvių Namuose, 
Norwood. Atidarymo žodį tarė ALB Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Leonas Vasiliūnas, pasveikinęs susirinku
sius ir lietuviškai bei angliškai paaiškinęs 
šios šventės reikšmę bcisvarbą.

Meninę programos dalį atliko Savait
galio Mokyklos mokiniai, vadovaujami R. 
Sankauskicnės ir A. Laurinaičio.

Jaunieji šokėjai žavėjo publiką links
mai ir su entuziazmu atliktais šokiais: 
“Kalvelis”, “Žiogelis”, “Sėjau rūtą” ir 

to kings. I lowever this was not so with 
Lithuania’s “Didieji Kunigaikščiai”, who 
used to sign his letters to other rulers as 
“Rex”-the King.

It is thought that Mindaugas did not 
hold fast to Christianity and his successors 
are now also referred to as “Grand Dukes”.

The roots of Lithuanian c thnic identity 
are obscure. According to the historian 
Marija Gimbutas, the first people thought 
to be Baltic settled in the area of Lithuania 
some lOccnturiesbefore the Christianera. 
The first written record of Lithuania is 
much more recent: the country is 
mentioned in the annals of the monastery 
of Quedlinburg, dated thel4th of 
February. 1009.

After King Mindaugas, Lithuania 
continued to grow and was known as the 
“Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė” and was 
translated as “The Grand Duchy of 
Lithuania”. At the time of the formation of 
the Commonwealth of Two Nations - 
Poland and Lithuania, Lithuania had a 
substantially larger territory than Poland 
and continued as a separate entity. In fact, 
in the 15th century. Lithuania was the 
largest state in Europe. However, that was 
in the era of empire building and that was 

Bendras salės vaizdas.
Mūsų Pastoge NL29, 2007.07.25, psE 3

“Moksleivių polka”.
Choras “Lituania”, akompanuojant ir 

diriguojant Jonui Pociui, padainavo dai
nas: “Dievo dovana”, “Gražiausios spal
vos”. “Kur bėga Šešupė”. Choras nedide
lis, bet dainavo pasigėrėtinai.

Šokėjai ir choras susilaukė publikos 
pritarimo ir padėkos gausiais plojimais, o 
jaunieji šokėjai ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos buvo apdovanoti saldumynais.

Lietuvių Namų sodelyje skautams nu
leidžiant vėliavas buvo sugiedotas Tautos 
himnas.

Ačiū ALB Adelaidės Apylinkės Val
dybai už trumpą bei graži) Lietuvos Vals
tybingumo Dienos paminėjimą. □ 

the ambition of most rulers of the time. It 
is estimated that during this expansion of 
Lithuania’s state, only about 30% of the 
population were ethnic Lithuanians. This 
is not surprisingin that era. At the peak of 
its expansion, there were less than 10% of 
Britons in the population of the British 
Empire. Today, the tcrritoiy and the population 
of the Republic of Lithuania is about the 
same as that of the Republic of Ireland, with 
the difference beingless than 10%.

Remembering the rich historical past, 
today we celebrate the modern state of the 
Republic of Lithuania, which mainly 
consists of an ethnic Lithuanian 
population.”

Šį kartą nebuvo meninės programos 
dalies, nes dėl susidėjusių aplinkybių, 
pakviestas Gcelongo “Aidas” negalėjo 
dalyvauti. Minėjimas baigtas sugiedojus 
Lietuvos himną.

Sekė pietūs, kurių metu eanberiškiui 
Feliksui Borumui 81-ojo gimtadienio 
proga sugiedota ’’Ilgiausių metų.” Greitai 
nesiskirstėme. Užkąsdami ir užsigerdami 
baltu bei raudonu vyneliu dar gana ilgai 
šnekučiavomės.Taip sostinės tautiečiai 
paminėjo Valstybės Šventę Canberroje.

Liudas Budzinauskas
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Lietuviai pasaulyje Simas ir Genutė Kudirkos jau įsikūrė
Lietuvą užplūs darbo migrantai?

Analitikų nuomonės susikerta - vieni 
siūlo į Lietuvą įsileisti šimtus tūkstančių 
darbo migrantų iš Rytų, o kiti mano, kad 
Lietuva galėtų išgyventi ir neatverdama 
sienų. Pasaulio bankas (PB) paskelbė pra
nešimą apie demografine padėtį valsty
bėse, kurios vienokiu ar kitokiu būdu 
susikūrė ar atsikūrė subyrėjus TSRS im
perijai PB ekspertų nuomone, būtent šios 
valstybės 2025-aisiais patirs krize. Gy
ventojai sensta, mažėja dirbančių asmenų, 
kai kuriose šalyse stringa ekonomikos 
reformos.

Sprogstamasis mišinys
PB duomenimis, 2025 m. vien dėl de

mografinių priežasčių Lietuvoje gyven
tojų skaičius sumažės apie 0.4 mln. (11%), 
Latvijoje 0.3 mln. (13%), Estijoje - 0.2 mln. 
(9%). Rusija praras 17.3 mln. gyventojų 
(12%). Ukraina bus lyderė blogąja pras
me, nes praras net ketvirtadalį, t.y. 11.8 
mln., piliečių. Gyventojų padaugės tik 
Uzbekistane (9.3 mln.), Tadžikistane (1.6 
mln.), Azerbaidžane (1.5 mln.) ir Kirgizi
joje (1.3 mln.).

PBpranešime pabrėžiama, kad būtent 
šiose valstybėse 2025 m. susidarys sprogs
tamasis mišinys, kurį sudarys senstantys 
gyventojai (net 20% gyventojų amžius pa
sieks 65 m.), palyginti žemas pragyveni
mo lygis, nebaigtos ekonomikos, socia
linės ir politinės reformos.

Ekspertai sako, kad Vakarų Europos 
šalyse panašaus pobūdžio procesai vyko 
1970 m., tačiau iš sovietinio bloko kilu
sioms valstybėms problema bus daug su
dėtingesnė, nes šiose valstybėse gyvenimo 
lygis bus daugžemesnis nei Vakarų Euro
poje. Pavyzdžiui, šiuo metu pagal demo
grafinius rodiklius Ukrainos padėtis 
artima padėčiai Didžiojoje Britanijoje, 
tačiau pagal gyvenimo lygį Ukraina 
prilygsta tik Alžyrui ar Venezuclai.
Nedirbančių bus daugiau nei dirbančių

Apie tokią ateities galimybę kalba ir 
kai kurie Lietuvos ekonomikos ir finansų 
analitikai. SEB Vilniaus banko analitike 
Algė Budrytė sakė apgailestaujanti, kad 
Lietuva plačiai nediskutuoja dėl visuo
menės senėjimo poveikio šalies ekonomi
kai, aplaidžiai neišryškinamas šiosproble- 
mos aktualumas.

„Ekonominės pasekmės nesunkiai 
prognozuojamos. Akivaizdu, kad ši krizė 
sukels įtampą formuojant mūsų valstybės 
biudžetą, nes nedirbančių žmonių bus 
daugiau nei dirbančių. Šiam smūgiui vals

Prostitucijoje - vis jaunesnės
Vis mažesnė dalis lietuvių nepilna

mečių merginų išvežamos dirbti prosti
tutėmis už Lietuvos ribų, taip pat pastebi
mai jaunėja seksualines paslaugas tei
kiančiųjų amžius. Tokias išvadas pateikė 
Seime surengtoje konferencijoje „Merginų 
ir moterų socialinės situacijos Lietuvoje 
analizė“ dalyvavęs „Vaiko namas“ direk
torius, psichologas Evaldas Karmaza.

„Vis mažiau išvežama, nes mūsų vyrai 
pradeda įgalėti pirkti prostitučių paslau
gas", - aiškino pschologas. Jis pastebi, kad 
dabar labiausiai didėja jaunučių prosti
tučių, kurioms vos 10-15 metų, paklausa, o 
nepilnamečių paslaugų įkainiai yra 40- 
100 Lt už aktą. Dabar dažniausiai mergi
nos iš mažų miestelių ir kaimų vežamos į 
didmiesčius, o tik vėliau gali būti gabe
namos į kitas šalis. „Anksčiau ypač vaka
riečiai užsakydavo vyresnes merginas - 25- 
35 metų, o dabar klientai nori vis jaunes
nės ir gražesnės. Jaunumas tampa ypač 
paklausi prekė“,-sakė E. Karmaza.

Psichologas Lietuvoje pastebi naują 
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tybė turi ruoštis jau dabar“, -sako A.Budry- 
tė. Šitą krizę turėtų apsunkinti Lietuvos 
piliečių emigracija į kitas ES šalis.

Daugelis viduriniosios kartos žmonių 
dar tikisi, kad sočia jų senatve pasirūpins 
valstybė. Šiandien jie moka „Sodrai“ 
mokesčius, todėl tikisi, jog tokia tvarka 
išliks ir atėjus PB prognozuojamai krizei 
2025-aisiais. Kiti gyventojai gal ir suvokia 
grėsmę, kad valstybės galimybės sumažės, 
tačiau net suvokdami jie neturi galimy
bių pakeisti savo dabartinės finansinės 
padėties. Analitikai sako, kad krizės pa
sekmes galėtų sušvelninti neseniai pra
dėta pensijų reforma. Tik sušvelninti, be 
to, tik sėkmės atveju.

Migrantų daugės
Jeigu Lietuvai pritrūks darbo jėgos, tai 

neabejotinai sulėtės ir ekonomikos augi
mas. Bet įdomus yra Airijos atvejis, kuri 
jau pergyveno Lietuvai ir panašioms ša
lims kylantį pavojų. Dabar Airijos ekono
mikai sveiki jauni migrantai iš Lietuvos ir 
Lenkijos yra labai naudingi. Sumažėjusį 
dirbančiųjų airių skaičių papildė dar
bingi lietuviai ir kt., kurie savo darbu su
stiprina krašto ekonomiką, o valstybės 
mokesčių mokėjimu padeda “išlaikyti” 
airius pensininkus.

„Viena iš išeičių Lietuvai-pasikviesti 
darbuotojų iš kitų šalių“, - sako A.Budrytė. 
Seimo nario prof. Kęstučio Glavecko nuo
mone, 2025-aisiais net iki 20% Lietuvos 
darbo rinkos užims darbo migrantai iš Rytų 
ar net iš Azijos šalių. Ar Lietuva jiems bus 
patraukli? Prof. K.Glavecko nuomone, jau 
dabar Lietuvoje gyvenimo lygis yra gerokai 
aukštesnis nei kaimyninėse Ryti; valstybė
se. Ir šis skirtumas dar labiau išaugs. Kita 
vertus, daugeliui migrantų Lietuva, paly
ginti su ekonomiškai stipresnėmis Euro
pos valstybėmis, bus labiau priimtina dėl 
nedidelio kalbų barjero.

Yra ir kitokių nuomonių. „Įsileisti dir
bančiuosius iš kitų šalių? Ar tikrai mums 
to reikia? Mano nuomone, šalyje gali gy
venti ir mažiau gyventojų. Gal mažesnį su
kursime BVP, tačiau gyvenimo lygis tikrai 
nebus žemesnis. Mes kartais be reikalo rū
pinamės absoliučiais ekonomikos rodik
liais, o mano nuomone, labiau reikia rū
pintis ekonomikos lankstumu. Galime 
išgyventi ir neįsileisdami darbo migrantų 
iš kitų šalių“, - atremia kolegų siūlymus 
DnB NORD banko vyr. analitikas prof. 
R.Rudzkis.

(Pagal Lietuvos spaudą)

tendenciją-jaunimas vis labiau pateisina 
prostituciją, kaip vieną iš būdų užsidirbti 
pinigų. E. Karmaza pasakoja, kad ben
draujant su moksleiviais anksčiau prosti
tucija būdavo vertinama kaip moters že
minimas, o dabar ji vis labiau pateisinama.

Įžvelgiamos tiys pagrindinės priežastys, 
kodėl jaunimas pateisina prostituciją, pir
miausiai - laisvai prieinama pornografija 
internete, be to, jaunimui vis svarbesnė 
vertybė yra pinigai, nesvarbu, kaip jų už
dirbama. Trečia priežastimi įvardijama tai, 
kad vis daugiau nepilnamečių patiria 
seksualinę prievartą. Šiuo metu baigiamu 
atlikti tarptautiniu tyrimu išsiaiškinta, kad 
40% 18 metų lietuvių merginų yra turė
jusios lytinių santykių ne savo noru, tą 
patį patvirtino ir 20 % vaikinų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės 
Rimantės Šalaševičiūtės surinktais duo
menimis, dažniausiai priverstine prosti
tucija verčiasi 14-18 metų merginos.

Šiuo metu Lietuvoje yra 718,000 vai
kų.

Rasa lai kaitytė (sutrumpinta, DELFI)

Lietuvoje
Šiomis dienomis sukako 

jau mėnuo, kai iš Santa Mo
nica Kalifornijoje į tėvynę su
grįžo legendinis lietuvis Si
mas Kudirka su žmona Ge
nute. Apsigyvenę nedide
liame Pilviškių miestelyje 
Vilkaviškio rajone, žurnalistą 
priėmę Kudirkos atsipraši
nėjo, kad dar ne visus daik
tus išsipakavę, dar ne viską 
susitvarkę, dar ne visi siųsti 
daiktai pasiekė juos iš 
Amerikos.

„Tas mėnuo labai greitai 
praėjo - nė nepajutome. Mėgaujamės šio 
nedidelio miestelio ramybe, bendraujame 
su kaimynais, aplankėme giminaičius Kau
ne, patys grįžome su svečiais iš Ameri
kos, tai jiems parodėme šiek tiek - taip ir 
prabėgo tas laikas“, - pasakojo Simas 
Kudirka.

Vos sugrįžusį garsųjį lietuvį “užpuolė” 
žurnalistai, prie kurių dėmesio jis jau 
pripratęs - per tuos kelis dešimtmečius 
Amerikoje teko duoti šimtus interviu, bu
vo išspausdinta daugybė straipsnių, pa
ruošta televizijos laidų. Hollywoodas 1978 
m. sukūrė filmą „The Defenction of Si
mas Kudirka“, kuriame Simo vaidmenį 
atliko garsus aktorius Alan Arkin, šiemet 
apdovanotas „Oskaru“ už antraplanį 
vaidmenį filme „Little Miss Sunshine“.

Simas ir Genutė Kudirkos Pilviškiuo
se apsigyveno erdviame dviejų aukštų 
mūriniame name. Tą namą S. Kudirka 
nusipirko jau gerokai anksčiau. Jame 
gyveno jo motina, kuri grįžo į Lietuvą dar 
1994 m. (ji mirė prieš dvejus metus).

Prie namo yra gražus sodelis, kuriame 
auga daug dekoratyvinių medžių ir krū
mų, gėlių. Belaukdami, kol Kudirkos su
grįš namo, jų artimiausikaimynai pastatė 
ir šiltnamį, jame pasodino pomidorų, 
agurkų daigų. Šalia - braškių lysvės, yra 
ir nedidelis sodas, kuriame auga obelys ir 
kiti vaismedžiai.

Genutė Kudirkienė nelengvai ištvėrė 
ilgą ir varginančią kelionę. Lietuvoje juos 
pasitiko karštis, turbūt ne mažesnis nei 
Santa Monica. Paklausta, kaip jaučiasi 
grįžusi į Lietuvą ir ar neatkalbinėjo Simą 
sugrįžti čia, ji pirmiausia nusišypso.

„Ką čia atkalbinėsi-jau 47 metai kartu 
gyvename, daug visko patyrėme, todėl 
darau taip, kaip reikia, kaip atrodo ge
riau. Žinoma, Amerikoje vos už dviejų 
blokų buvo vandenynas, aplinkui - palmės; 
čia viso tonėra,betirnepasigendame. O 
ta mano sveikata nėra tokia bloga, esu 
stipri, tik kojos venos operuotos, tai pri
sireikta vežimėlio“, - sakė ji.

Genutė Kudirkienė Lietuvoje yra bu
vusi dar sovietiniais metais, o Nepriklau
somybės metais čia nesilankė. Ji sako, 
kad gimtinė per tą laiką yra jau kitokia - 
negalima net lyginti. „Kaip dangus ir žemė 
- taip viskas pasikeitė“, - stebisi moteris.

Apie tai, kad grįš į gimtinę, S. Kudirka

Kuriamas kultūros objektų sąrašas
Siekiant užtikrinti reikšmingiausių Lie

tuvos kultūros paveldo objektų išsaugoji
mą ir prieinamumą visuomenei. Vyriau
sybė pritarė Valstybinės reikšmės istorijos, 
archeologijos ir kultūros objektų sąrašo 
projektui.

Į Valstybinės reikšmės istorijos, archeo
logijos ir kultūros objektų sąrašą pirmuo
ju etapu siūloma įrašyti tuos LR nuosa
vybės teise priklausančius reikšmingiau
sius kultūros paminklus, apie kuriuos mi
nisterija turi visą informaciją, o vėliau 
laipsniškai jį papildyti kitais svarbiausiais

Nuotraukoje - Simas Kudirka.

teigia niekada neabejojęs. Buvo savaime 
suprantama, kad Lietuvai vėl tapus ne
priklausoma valstybe, jis privalo čia grįž
ti. nors tais nepamirštamais 1970 m veržte 
veržėsi pabėgti išjos - tada dar sovietinės 
ir visai kitokios Lietuvos.

„Sveikata jau nebe ta, metai bėga, ir 
kitaip būti negali. Ateis laikas ir galėsime 
vienas kitą vežimėliuose stumdyti. Gaila 
tik, kad tas sugrįžimas ilgokai užsitęsė - 
turėjome parvažiuoti anksčiau,, Viskas 
užtruko, nes laukėme, kol Genutė gaus 
amerikietišką pensiją. Be to, nemažai teko 
taupyti, kad galėtume tą namą Pilviškiuo
se nusipirkti“, - aiškino S. Kudirka.

Abu Kudirkos šiltai atsiliepė apie 
Amerikos lietuvius, su kuriais teko daug 
bendrauti, kurie jiems daug padėjo ir vos 
atvykus į Ameriką, ir vėlesniais metais. 
Tenykščiai lietuviai, sužinoję, kad pora 
susiruošė visam laikui grįžti j tėvynę, jų 
neatkalbinėjo, o pažįstami amerikiečiai 
stebėjosi, kad Kudirkos nori grįžti, ir pata
rė neišvažiuoti į tėvynę. Kudirkos neabe
joja. kad pragyventi iš pensijos Lietuvoje 
nebus sunku. Kas mėnesį Simui iš Ameri
kos bus pervedama po 450, Genulei - šiek 
tiek daugiau dolerių.

Visi Kudirkų daiktai Amerikoje tilpo į 
maždaug 30 įvairaus dydžio dėžių. Dalis jų 
iki šiol dar nepasiekė Pilviškių. Didelę 
dalį dėžių Simas atidėjo knygoms, kurias 
skaityti labai mėgsta ir kurių Amerikoje 
turėjo kelis tūkstančius.

S. Kudirka neabejingas šiandieniniam 
Lietuvos gyvenimui, domisipolitiniais įvy
kiais, išgyvena, kad ta išsvajotąja laisve 
lietuviai nelabai moka naudotis, p poli
tiniame gyvenime išlikę labai daug veidų 
iš praeities, sovietinių metų? Vis dėlto jis 
džiaugiasi, kad auga graži, nriiija lietuvių 
karta, atsikračiusi praeities šešėlių ir ži
nanti, kokios Lietuvos nori.

„Aš taip pat labai norėčiau, kad mūsų 
vaikai grįžtų į Lietuvą, ir tikiu, kad taip 
bus, bet dar negreitai - gal kai jie išeis į 
pensiją. Ir mano sūnus Valdas, ir dukra 
Lolita, ir jos sūnus, mano anūkas Nicolas, 
dirba „United Airlines“ aviakompahijcije, 
bet tikiuosi, kad kada nors jie grįš į savo 
tėvų ir senelių žemę“, - kalbėjo Simas 
Kudirka.

(Algis Vaškevičius, specialiai 
“Amerikos Lietuviui” iš Pilviškių)

kultūros paminklais, kurių juridiniai duo
menys bus visiškai sutvarkyti.

Į šįsąrašą į traukti Vilniaus Žemutinės 
ir Aukštutinės pilių pastatai ir jų liekanos, 
Prezidentūros rūmų statinių kompleksas 
Kaune, Kauno pilies liekanos, Kauno vals
tybinis muzikinis teatras, Trakų pusiasalio 
pilies liekanos, Užutrakio dvaro sodyba, 
Dominikonų vienuolynas, Medininkų pilis, 
Jurgaičių, Domantų piliakalnis su gyven
viete ir daugelis kitų objektų. Dar neaišku, 
ar į šį sąrašą bus įtrauktas Kryžių kalnas, 
nes Vyskupų konferencija siūlo jį neįtraukti
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Lietuvoje 2011 metais - Europos krepšinio 
čempionatas

Sprendimą 37-ąjį Europos vyrų krep
šinio čempionatą surengti Lietuvoje Tarp
tautinės Krepšinio Federacijos Europos 
Padalinys FIBA-Europa priėmė 2005 
metais. Varžybos grupėse turėtų vykti 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiau
liuose, o atkrintamosios rungtynės - Vil
niuje.

Prieš išeidamas atostogų Ministras 
Pirmininkas Gediminas Kirkilas sudarė 
darbo grupę, koordinuosiančią pasiren
gimą 2011 metų Europos vyrų krepšinio 
čempionatui Lietuvoje. Darbo grupėje, 
kuriai vadovaus susisiekimo ministras 
Algirdas Butkevičius, bus Lietuvos krep
šinio federacijos prezidentas Vladas 
Garastas, Lietuvos tautinio olimpinio ko

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse bus galima 
įregistruoti vaiko gimimą

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse bus 
teikiamos naujos konsulinės paslaugos, 
trečiadienį, liepos 18 dieną, nusprendė 
Lietuvos Vyriausybė.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos 
tarnyba; buvo pritarta nutarimo projektui, 
kuriuti patvirtinamos naujos Lietuvos kon
sulinių pareigūnų užsienyje teikiamos 
konsulinės paslaugos ir jų tarifai.

Už priimtą saugoti asmeninį testa
mentą reikės sumokėti 15 eurų. Leid imas

1 Summer Course in Lithuanian Language
Torr
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,
Language Practice Centre, Gedimino Ave. 26, Vilnius, Lithuania

Uolos, opalai ir kupranugariai
(Žvilgsniai į seniausio žemyno vidurį)

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.E” 
nr.27

Pichi-Richi- 
paskutinė dar 
tebevartojama 
garsiojo Ghan 

gelžkelipęlalįs, pravesta 1870 m. Trauki
nuką tempia senoviškas garvežys, o vago
nai mediniai. Kaip skelbia lankstinukai, 
Pichi-Richi gelžkelis ir jo traukinys - tai 
veikiantis muziejus norintiems pasivaži
nėti 40 km įspūdingais Flinders kalna
gūbrių tarpekliais.

Ir mūsų “Nuotykių Karalius” pasikra
tydamas rieda tais keliais, kol pradeda 
nesveikai “dūsauti” ir stoviniuoti. O aplink 
vėl lygumos, druskos krūmai, mulga me
delių puokštės ir, lyg plaukiant jūra, ryš
ku, kad žemė apvali. Laimingai pasiekiam 
Port Augusta miestą prie Spencer įlan
kos. Linda ir John, iškratę mus prie mo
telio iškilmingu “Majestic” vardu, skuba 
“gydyt” autobusą.

Vakarieniaudama sėdžiu su Margarita 
ir vėl “gilinu” urdu kalbos žinias: abi val
gome “roti” (duoną) su “gost” (mėsa) ir 
“anda” (kiaušiniu) ir žvelgdamos į juodą 
naktį (“kali rat”) už lango, laukiame saulėto 
ryto (“dhub suba”) ir, žinoma, pataisyto 
autobuso!

WOOMERA
Aborigenų kalboje woomera - ieties 

makštis. Tinkamas vardas buvusiam NASA 
raketų bandymo ir satelitų sekimo cen
trui. Pavaikštinėju po muziejų. Čia kėpso 
sunkus ir komplikuotas “contrives kinc- 
teodolite” instrumentas erdvėje judančių 

miteto prezidentas Artūras Poviliūnas, 
Kūno kultūros ir sporto departamento va
dovai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pane
vėžio, Šiaulių miestų merai, krepšinio, 
finansų ekspertai ir specialistai.

Vyriausybės vadovas darbo grupei pa
vedė per tris mėnesius įvertinti, kaip įgy
vendinamos 2005 metais patvirtintos pa
sirengimo čempionatui 2006-2011 metų 
programos priemonės, ir pateikti išvadas 
bei siūlymus. Pavedimams įvykdyti darbo 
grupė prireikus gali pasitelkti ekspertus, 
valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnus.

Europos krepšinio čempionatas Lie
tuvoje vyks antrą kartą. Pirmą kartą jis 
mūsų šalyje buvo surengtas 1939 metais.

LGITIC

laikinai gyventi Lietuvoje, jei susituokia
ma su Lietuvos piliečiu, kainuos 80 eurų, 
kitais atvejais - 140 eurų, ilgalaikio Lie
tuvos gyventojo leidimo gyventi Europos 
Bendrijoje tvarkymo procedūra atsieis 20 
eurų. Šios paslaugos bus teikiamos įsi
galiojus Vyriausybės priimtam nutarimui.

Taip pat bus teikiama vaiko gimimo 
įregistravimo ir gimimo liudijimo išda
vimo paslauga, ji kainuos 5 eurus ir bus 
prieinama nuo 2008 metų liepos 1 dienos.

objektų (raketų, bombų, satelitų) sekimui.
Mūsų autobusas vėl gerai rieda ir Lin

da, pavargusi nuo kalbėjimo, įjungia 
plokštele apie garsų Australijos moksli
ninką Len Beadell (1926-1999?), buvusį 
didelį šios teritorijos gamtos žinovą, o taip 
pat patarėją branduolinių ginklų moks
lininkams A bombos bandymuose. L. 
Beadell - šešių knygų apie nuotykius 
Australijos dykumose autorius.

Važiuojam, važiuojam, važiuojam... Ne 
tik pakelėje, bet ir toliau tarp draskos 
krūmų ima žybčiot tartum smulkios šu
kės. Ar tai koks mineralas, ar akmuo? Ne
gi opalai? Užkandžiaujam mažytėj Glcn- 
dambo vietovėj su didžiuliu skelbimu: 
“Čia gyvena 30 žmonių, 20 milijonų mu
sių ir 22,500 avių!” Mažos, įkyrios mu
sytės tuoj pat mus apsėda. Tikiu, kad jų 
čia 20 milijonų, o gal ir daugiau!

COOBER PEDY
Opalų karalystė! Tiek daug apie šią 

vietovę girdėta! Įsivaizduoju, kad opalais 
nusėti laukai, tik grėbliu pagrėbstyk ir 
surink! Žinoma, taip nėra, bet vis dėlto 
opalų kasyklos žymiai arčiau paviršiaus, 
patogesnės ir švaresnės negu anglių.

Senasis Pichi Richi “Afghan express” dar 
tebekursuoja, Quorn, S.A

Skautams
Skautų organizacija rengiasi garbin

gam jubiliejui-rugpjūčio 1 dieną ji minės 
100 metų nuo savo įsteigimo sukaktį.

Prieš šimtą metų lordas Baden-Powell 
surengė Brownsea saloje skautų berniukų 
stovyklą. Ši stovykla laikoma oficialia 
skautų judėjimo pradžia.

Skautų judėjimas, jo skleidžiamas gy
venimo būdas bei idealai tapo nepapras
tai populiarūs ir labai greitai paplito po 
visą Europą. Lietuvą skautijos idėja pa
siekė ir buvo įgyvendinta 1918 metais, są
lyginai greitai, jei prisiminsime, kad ket
verius metus Europoje siautėjo viską pa
ralyžiuojantis Pirmasis pasaulinis karas ir 
kad iki to laiko Lietuvos žemės buvo pa
valdžios caro režimui. 1933 metais jau ne
priklausomos Lietuvos skautus aplankė ir 
pats lordas Badon-Powell.

Su 100 metų sukaktimi skautus pa
sveikino ir popiežius Benediktas XVI. Jis 
adresavo savo sveikinimą Prancūzijos 
Vyskupų Konferencijos pirmininkui kar
dinolui Jean-Pierre Ricard'ui, Bordeaux 
miesto arkivyskupui, primindamas jėzuito 
Jacques Sevin figūrą. Prancūzijoje būtent 
tėvas Sevin prieš pat Pirmąjį pasaulinį ka
rą įsteigė, susipažinęs su lordo Baden- 
Powell mintimis ir sukurtu jaunimo auk
lėjimo pedagoginiu metodu, Prancūzijos 
skautų organizaciją, tuo pat metu padary
damas pradžią katalikiškam skautizmui.

Jau visą amžių, rašo popiežius savo 
laiške, per žaidimą, veiklą, nuotykius, są-

Opalų ieškotojas Coober Pedy vietovėje, S.A.

Coober Pedy - keistas ir įdomus pus
ketvirto tūkstančio gyventojų miestelis. 
Kur tik pažvelgsi - oranžinė žemė, oran
žinės dulkės, o apylinkės laukai nusėti 
kupstais pilkšvo žvirgždo, tai - “mullock” 
- atliekos, išgręžus šachtas opalų beieš
kant. Čia pat riogso ir didžiuliai pūstuvai 
tam “mullock” į krūvas supūsti.

Coober Pedy vardas kilęs iš aborigenų 
žodžio “kūpa piti” - baltojo žmogaus ur
vas. Šis “urvas” turi daug parduotuvių, ne 
tik maisto, bet ir opalų, turi mokyklą su 
keliais šimtais mokinių, opalų šlifavimo 
mokyklą, ligoninę, šaunų požeminį vieš
butį, 300 aborigenų ir bažnytėlę, esančią 
taip pat po žeme. Jos klebonas, kaip pa
sakojo vietinė vadovė, išvykęs aplankyti 
savo parapijos, kuri užimanti 600,000 kva
dratinių kilometrų! Nėr ko stebėtis, jei 
namie jo nerasi. Vanduo Coober Pedy greit 
bus brangesnis už opalus, nes gaunamas 
filtruotas ir tam tikra procesu “nudnis- 
kintas”. Vienas litras kainuoja $5, kai pvz. 
Adelaidės gyventojai už litrą moka tik 80 
centų.

Linda patalpina mus “Dykumų Olos” 
(“Desert Cave”) viešbutyje. Jis ne visas po 
žeme: jo ištaigingas restoranas net antra
me aukšte. Įdomumo pagauta skubu į man 
paskirtą kambarį. Šiek tiek nusiviliu, kad 
nereikia girgždančioje a la angliakasių 
dėžėje leistis į šachtos gelmes. Visi “pože

■ 100 metų
lytį su gamta, gyvenimą grupėje ir pa
tarnavimą kitiems yra vykdoma visa api
manti asmens formacija visų tų jaunuo
lių, kurie stoja į skautus. Su Evangelija 
sujungtas skautizmas yra ne tik žmogiš
ko, bet taip pat ir dvasinio bei moralinio 
brendimo vieta, tikras šventumo kelias. 
Skautų pedagogikos ugdoma atsakomybė 
už savo veiksmus ir kitus gali susijungti su 
Kristaus malone bei tapti Kristaus sekimu.

Šventasis Tėvas palinkėjo skautams 
katalikams būti vieningiems ne tik orga
nizaciniu požiūriu, bet ir bažnytiniu, atsi
menant, kad visi yra vienos Bažnyčios 
nariai. Tegu skautų, paskirų ašmenų ir 
atskirų organizacijų tarpusavio brolybė 
liudija ir viename Kristaus Kūne slypin
čią vienybę.

Popiežius Benediktas XVI dėkojo 
Dievui už gausius vaisius, kuriuos davė 
skautų judėjimas per 100 metų, vildamasis, 
kad jis ir toliau jaunuoliams, mergaitėms 
ir berniukams, sugebės pasiūlyti tokią 
pedagogiką, kuri sugebės jiems suformuo
ti aukštus moralinius idealus ir žmogišką 
solidarumą, sugebės išugdyti stiprias as
menybes, kurios remsis Kristaus asmens 
pavyzdžiu. Laiško gale priminęs, kad nuo
latinė malda padeda išlaikyti idealus, 
Šventasis Tėvas visiems skautams, esa
miems ir buvusiems, seniems ir jauniems, 
jų šeimoms ir jų kapelionams perdavė sa
vo apaštalinį palaiminimą.

Vatikano radijas

miniai” kambariai yra dailiai įrengtos 
olos, išgręžtos smiltakmenio šlaituose. 
Šiurkščios, rusvos, gręžtuvais išgraižiotos 
sienos, lova, stalas, dulkių kvapas, rūsio 
vėsuma. Elektrą išjungus - kapo tamsa ir 
tyla. Įpratus žvalgytis pro plačius, atvirus 
langus, lyg ir nejauku. Tačiau tokie “gyvųjų 
kapai” labai geras išradimas, kai čia ateina 
ugninė vasara su 45C laipsniais!

OPALAI! OPALS! OPALE! 
OPALO!

Savo “kape” palikus lagaminą, skubu 
prisijungt prie bendrakeleivių. Visi eina
me susipažinti su šio keisto brangakme
nio radimu, kasimu, šlifavimu. Trumpas, 
išsamus filmukas paaiškina seną opalų 
istoriją.

Romėnų laikais opalų kasyklos buvę, 
kaip ne keista, Vengrijoje. O vardas kilęs iš 
žodžio “upala”, indų kalboje reiškiančio 
brangakmenį. Australijos opalai brangak
menių rinkoje pasirodė 1890 metais. Juos 
čia atrado vokietis geologas Johannes 
Menge 1849 m. Štai ir paaiškėjo, kodėl čia 
daug lankstinukų ir informacijos knygelių 
vokiečių kalboje. O Coober Pedy apylin
kėse opalus 1915 m. užtikęs 14-metis ber
niukas, keliaudamas po dykumas su savo 
tėvu - laimės ieškotoju!

Tęsinys kitame MP nr.
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Lietuvos 
orientacininkai 

Australijoje
Šių metų liepos 7-13 dienomis Dubbo 

mieste, NSW, vyko Pasaulio Jaunių (18-20 
metų) Orientacinio Sporto Varžytes. Prieš 
tai - birželio 29 - liepos 5 dienomis - 
Orange mieste, NSW, vyko treniruočių 
stovykla.

Šiose varžybose dalyvavo ir iš Lietuvos 
atvykę 6 sportininkai: trys merginos ir trys 
vyrai. Kartu atvyko ir vadovas - architek
tas Kęstutis Abramikas, kuris prieš at
vykstant susirišo su ALFAS Valdyba ir 
paprašė, jei galima, pagalbos sportinin
kams atvykus j Australiją, kuri, žinoma, su 
kitų sydnėjiškių pagalba buvo suteikta.

Ankstų birželio 29 dienos rytą atvykę 
jaunieji sportininkai buvo sutikti Sydnė
jaus oro uoste, pavaišinti pusryčiais ir iš
lydėti i Orange miestą.

Po poros savaičių, pasibaigus varžy
boms, visi jaunieji sportininkai vėl buvo 
sutikti ir nuvežti į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą “Dainava”, kur Klubo Valdyba pa
vaišino juos vakariene. Čia aš pasikalbėjau 
su visais varžybose dalyvavusiais sporti-

Tragedija Katynės miškelyje
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Tęsinys iš “M.R” nr. 27.
Lenkų bandymai tirti Katynės 

tragediją
Pasibaigus Antrajam pasauliniam ka

rui buvo sudaryta Maskvai lojali Lenkijos 
Demokratinė Respublika. Todėl kelti Ka
tynės problemą buvo neparanku. Tačiau 
visuomenė nerimo.

1947 metais Krokuvos prokuroras R. 
Martinis įteikė Teisingumo ministerijai 
dokumentą, kuriuo buvo pritariama vo
kiečių versijai apie Katynės nusikaltimo 
vykdytojus. Netrukus jis buvo nužudytas, o 
žudikai nerasti.

1982 metais buvo teisiamas Lenkijos 
pilietis R.Šercmetjev už tai, kad jis Madri
de dirbusiai Bendradarbiavimo Europoje 
Komisijai apkaltino Lenkijos vadovybę už 
abejingumą Katynės tragedijai.

1989 melais buvo nužudytas kunigas 
Ncdzeliakas už tai, kad bandė demaskuoti 
Katynės nusikaltėlius. Lenkijos vadovai 
1970 - 1980 metais bandė kreiptis į Brež
nevą ir Gromyką Katynės klausimu, tačiau 
rimto atsakymo negavo. 1989 m. spalį 
sudarytas Nepriklausomas istorinis komi
tetas “Katynės komitetas”, kuris jungė is
torikus, juristus, inteligentus. Tuo metu ka
rinio ir istorinio instituto Varšuvoje darbuo
tojai pradėjo mošti “Katynės epitafijų” - 
bibliografinę pažymi, apie Kozclsko lage
rio kalinius. Visuomeninės organizacijos 
viešai pradėjo reikalauti, kad būtų nu
statytas ir paskelbtas lenkų belaisvių 
skaičius, išaiškintos jų kalinimo vietos, 
nustatytas nužudytųjų skaičius. įvardyti 
nusikaltėliai ir aukų artimiesiems būtų 
išmokėtos kompensacijos.

Lenki, istorikai Londone apskaičiavo 
Katynės aukų skaičių. Pirmas lokio sąrašo 
leidimas išėjo 1949 metais. 1982 melais 
išleistame ketvirtame leidime įvardytos 
15,01X1 karininkų, žuvusių įvairiuose TSRS 
lageriuose, pavardės. Nustatyta, kad iš 
Kozelsko, Ostaškovo ir Starobclsko la
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ninkais ir vadovu.
Kaip reikalau ja mandagumas, pradėjau 

nuo merginų.
Ugnė Grigongtė (19 metų) iš 

Kauno sakė, kad jai viskas labai patiko, 
išskyrus australiškus miškus su juose 
esančiais didžiuliais akmenimis bei uolo
mis. (Miškais visi sportininkai vadino čia 
esančius “bush”, kurie labai skiriasi nuo 
miškų 1 .ietuvoje ir Europoje. O akmenuo
tos ir uolėtos vietovės buvo parinktos 
specialiai, kad sunkiau būtų įvykdyti 
orientacines užduotis.)

Pačiose varžybose, kaip sakė Ugnė, jai 
nesisekė, kiti pasirodė geriau. Bet jai la
bai patiko kengūros, ku rias ji ma tė visai iš 
arti. Šiaip viskas buvo suorganizuota labai 
gerai.

Audra Mikšytė (18 metų) iš 
Šilalės pasakojo, kad jai sekėsi normaliai 
gerai. Patiko varžybos, nes viskas buvo ge
rai suorganizuota.

Apie miškus ji taip pat sakė, kad jie 
tikrai įdomūs ir neįprasti. Pradžioje buvo 
sunku, bet vėliau pripratusi. Šiaip viskas 
buvo gerai, tik maitino nekaip ir maistas 
buvo neįprastas.

Jai labai patiko Sydnėjus, kurį vienų 
dienų sportininkams aprodė vietiniai 
lietuviai. Kaip ji sakė: “Ačiū jiems. Ir aš 
kviečiu, ypač jaunimų, aplankyti Lietuvą”.

Gabija Razaitytė (19 metų) 
iš Kauno. Kaip ji pasakojo, jai labai patiko 
Australijoje. Ji pati daug važinėjo po Eu
ropą, tai miestai jai skiriasi nelabai, tačiau 

geriuose kalėjusių belaisvių išsigelbėjo tik 
450 žmonių, kurie iki žudynių buvo per
kelti į Griazovecko lagerį.

1989 m. rudenį, artėjant 50-osioms tra
gedijos metinėms, Lenkijos generalinis 
prokuroras pasiūlė TSRS prokuratūrai 
atnaujinti Katynės bylą, Maskva tylėjo.

1990 metų pradžioje “Katynės komi
tetas” paskelbė pareiškimų, kuriame buvo 
pasmerktas NKVD įvykdytas nusikalti
mas ir pasiūlyta balandžio 13-ąją (1943 m. 
balandžio 13 d. pasaulis sužinojo apie 
Katynės žudynes) laikyti Katynės aukų 
diena. Pareiškime buvo sakoma, kad kol 
nebus visiško aiškumo Katynės klausimu, 
neįmanomas abiejų šalių normalus ben
dradarbiavimas. “Tiesa apie Katynę - per
mainų TSRS pozityvumo indikatorius”, - 
buvo rašoma pareiškime.

1990 m. balandžio 7 d. Varšuvos univer
sitete vyko simpoziumas tema “Nusikal
timas Katynėje”. Simpoziumą organizavo 
“Katynės komitetas” ir universiteto “Soli
darumas” profsąjunga. Pranešime “Katynė 
- tautos netektis” A. Tucholskis informa
vo, kad Katynėje NKVD nužudė 16,000 
lenkų belaisvių. Tarp jų 8,000 kadrinių 
karininkų, 800 karo pradžioje mobilizuo
tų gydytojų, 650 mokytojų ir tiek pat in
žinierių, 420 juristų. 40 dvasiškių ir t.t.

1990 m. balandžio 11 d. “Katynės šei
mos” paskelbė pasaulio tautoms pareiš
kimą, kuriame sakoma, kad nusikaltimas 
Katynėje buvo slepiamas todėl, jog per 
karą koalicijos partneriai buvo suinte
resuoti, kad pasaulis nesužinotų tikro 
kaltininko. Dabar. TSRS vykstant “pere- 
strojkai”, ji privalo prisiimti atsakomybę 
už lenkų beleisvių žudynes Katynėje, žu
vusiųjų artimieji turi žinoti, kur yra nu
žudytųjų kapai, o NKVD nusikaltėliai - nu
bausti pagal nuopelnus. Visa tai nervino 
Kremliaus šeimininkus, kol galop M. Gor
bačiovas pasidavė. 1990 m. balandį V. 
Jaruzelskiui svečiuojantis Maskvoje. M. 
Gorbačiovas pripažino, kad žudynes 
organizavo Maskva. Jis kalbėjo:”Pastaruo- 

metu rasti dokumentai, kurie netie

Sydnėjaus oro uosle. Iš dešinės: sydnėjiškiai - Antanas I jiukaitis, Vytautas Burokas, Jad
vyga Burokicnė, Alvyda Pačėsienė-Auglys ir lietuviai sportininkai su vadovu.

gamta - miškai ir visa aplinka - visai skir
tinga.

Varžybomis ji visai patenkinta, nors 
galėjo sektis ir geriau. Keisčiausi jai atro
dę miškai, buvo sunku juos atpažinti.

Kaip ji sakė: “Medalių nelaimėjom, 
nes per mažai patyrimo turime tokiose 
pasaulio varžybose. Kitą kartų bus geriau”.

Jai labai patiko Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas, vietinių lietuvių gražus vaišin
gumas. Jaunimui ji linki nepamiršti 
lietuvių kalbos ir Lietuvos.

Rapolas Strinka (20 metų) iš 
Vilniaus. Jis pasakojo: “Pirmų kartą da

siogiai, bet įtikinamai liudija apie tai. kad 
tūkstančiai lenkų piliečių, prieš pusę am
žiaus žuvusių Smolensko miškuose, tapo 
Bcrijos ir jo parankinių aukomis”. Krem
lius be melo negali išsiversti - tie doku
mentai prieš 50 metų buvo žinomi Krem
liaus šeimininkams ir jokie nauji doku
mentai nebuvo atrasti. Galimybės meluoti 
baigėsi...

Gorbačiovas perdavė Jaruzelskiui 
nužudytų belaisvių sąrašus. Minėtuose 
trijuose lageriuose buvo kalinami 14,792 
karo belaisviai.

1990 m. balandžio 28 d. Lenkijos sei
mas konstatavo, kad Maskva, prisiėmusi 
atsakomybę už nusikaltimą Katynėje, su
darė sąlygas gerinti abiejų valstybių ben
dradarbiavimą. Kartu buvo pažymėta, kad 
būtina atskleisti ir kitus nusikaltimus. 
TSRS įvykdytus 1939 m. irvėliau pakarto
tinai užgrobtose teritorijose ir išspręsti 
kompensacijų artimiesiems klausimus.

Lenkijos piliečiai buvo žudomi ne tik 
Katynėje. Prabėgo 16 metų... Per tuos me
tus nieko daugiau nepaaiškėjo. Buvo liu
dininkų. kurie tvirtino, kad dalis lenkų ka
rininkų iš Ostaškovo lagerio buvo pakrau
ti į baržas ir nuskandinti Baltijos jūroje. 
Kita dalis sušaudyta Tverės rajone. Dalies 
Starobclsko lagerio kalinių kapaviečių 
reikėtų ieškoti Charkovo apylinkėse. Daug 
ką būtų galima atskleisti, jei Maskva to 
panorėtų. Tačiau KGB savo nusikaltimus 
atskleisti nesiskubino ir nesiskubins. Ne
juda iš vietos ir kompensacijų klausimas. 
Maskva - ne Berlynas - kita moralė, ki
toks garbės ir pareigos suvokimas.

JAV kongreso tyrimus
Prasidėjus “Šaltajam karui”, Katynės 

tragedija susidomėjo JAV kongresas. 1948 
m. ntgsėjo 18 d. buvo sudaryta R. Mcdden’o 
vadovaujama komisija, kuriai buvo pavesta 
ištirti Katynės žudynes. Į komisiją Įėjo 
demokratų ir respublikonų atstovai. Ko
misija apklausė daug liudininkų, apdorojo 
daugmedžiagos.

Komisija darbą baigė 1952 metais. 
Komisijos išvados buvo nusiųstos TSRS 
pasiuntiniui Washinglon’e A. S. Paniuški- 
nui prašant pateikti įrodymus apie nusi

lyvavau tokiose pasaulinėse varžybose. 
Esu patenkintas, nors galėjo man sektis 
ir geriau. Pati organizacija buvo gera ir 
skundų nebuvo.

Vyrų varžybose dalyvavo apie 140 ir 
merginų - apie 100. Varžybų^ buvo kelių 
distancijų. Vienose šokdama^pęr uolą 
išsisukau koją ir maniau, kad jaįt nebega
lėsiu toliau dalyvauti, tačiau gayąit gerų 
medicininę pagalbą ir atsigavau. .

Man labai patiko Sydnėjus bei jūsų I dė
tuvių Klubas ir visų tikras lietuviškas 
nuoširdumas. ,.įk

Tęsinys kitame MP nr.

kaltimą Katynėje. Šis atsakė,kad įrodymai 
pateikti Burdenkos komisijos ataskaitoje.

Po metų Mcdden’o komisija publikavo 
išsamią komisijos ataskaitą - iš viso 2362 
psl. Joje detaliai ir argumentuotai sufor
muluotos išvados: TSRS atsakinga už 
tūkstančių lenkų žūtį. Kiekvienai Jungti
nių Tautų organizacijos narei buvo įteik
tas ataskaitos egzempliorius ir vienas nu
siųstas Tarptautiniam teismui Hagoje. 
TSRS atsisakė bendradarbiauti su lęijtrnu.

Visa lai buvo gerai žinoma M. praba- 
čiovui. Tad teigti, “kad atrast i dokunTCrjtai” 
- buvo nesolidu, netgi negražu ir negar
binga...

Baigiant reikia priminti, kad t'jlįsįkva 
visada mokėjo gerai organizuoti^ išslėpti 
pačius kruviniausius savo nųsįjęąjtimus. 
Taip buvo ir Katynėje. Tačiaų^į^įų.bruta- 
lų nusikaltimą Kremliui, kad įk,kaip jis 
stengėsi, nuslėpti nepavyki?.,ar laj vie
nintelis Hitlerio talkininkų stalinistųnusi- 
kallimas lenkų tautai? Juk Katynė,r- tik 
vienas taškelis didžiuliame Gulago salyne, 
kuriame dešimtmečiais buvo kankinami, 
niekinami ir žudomi žmonės, tarp jų ir 
lenkai.

1939 m. rugsėjį TSRS užgrobtoje ryti
nėje Lenkijoje gyveno 11 mln. žmonių. Oku
puotose žemėse tuoj pat buvo pradėtas 
kurti “maskvietiškas socializmas” blogio 
imperijoje dešimtmečiais tobulintais tero
ro ir prievartos metodais. Dar siaubingesnis 
komunizmo šmėklos šėlsmas Rytų Lenkijoj 
(kartais sakoma Vakarų Ukrainoje) vyko 
ją “išvadavus” 1944 m. St. Bandcros vado
vaujama Ukrainos sukilėlių armija aršiai 
priešinosi pavergėjams iki 1952 m. Oku
pantai ten siautėjo kaip ir Lietuvoje.

Kas kada suskaičiuos, kiek lenkų ir 
ukrainiečių patriotų žuvo gimtuose na
muose, NKVD buveinių požemiuose, Gu
lago salyno mirties stovyklose? Katynė 
lenkams visada išliks Kremliaus nusikal
timų lenkų tautai simboliu. Natūralu, kad 
kiekvienas doras lenkas su džiaugsmu 
sutiko blogio ir skurdo imperijos griūtį. 
Jam toji imperija buvo, yra ir visada liks 
tokia pačia agresore, kaip ir hitlerinė 
Vokietija. □
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Pakruojyje startavo neįgaliųjų maratonas
Pirmadienio, liepos 16 dienos, rytą iš 

Pakruojo centrinės aikštės startavo ne
įprasti maratonininkai. Žmonės, judantys 
ne įgaliųjų rankomis varomais vežimėliais 
su specialiais priedais -varytuvais- leido
si beveik į savaitę truksiantį maratonų. 
Šiuo renginiu norima paminėti Europos 
lygių galimybių visiems metus.

Maratono dalyvius išlydėjo Pakruojo 
rajono meras Saulius Gegieckas ir Lietu
vos žmonių su negalia sąjungos preziden
tė Rasa Kavaliauskaitė. Maratone daly

vauja 30 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų 
ir rajonų: Pakulojo, Šiaulių, Panevėžio, 
Pasvalio, Vilniaus, Raseinių ir kitų.

16 neįgaliųjų važiuoja vežimėliais su 
specialiais priedais - varytuvais. Maratono 
dalyviai važiuos 285 kilometrų maršrutu 
Pakruojis-Joniškis-Žagarė-Venta-Skuodas- 
Šventoji.

Maratonas finišuos liepos 21 dieną 
Monciškėsc, Klaipėdos rajone. Šį renginį 
organizuoja Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos Všį “Rctenė”. LGITIC

In memoriam
10 metų be Kęstučio J. Lyniko

Lietuvoje maisto
Pagal vėliausius statistikos biuro 

“Eurostat” paskelbtus duomenis, pigiau
siai iš visų Europos Sąjungos (ES) šalių 
maisto produktus galima nusipirkti Lie
tuvoje ir Bulgarijoje. Brangiausias maistas 
-Danijoje.

Statistika rodo, kad maisto produktų ir 
nealkoholinių gėrimų kainos Danijoje yra 
42% didesnės nei Europos Sąjungos kraš
tų vidurkis. Mažiausios kainos iš visų ES 
šalių buvo užfiksuotos 1 sietuvoje (64% vi
durkio). Pavyzdžiui, mėsa Lietuvoje kai
nuoja perpus, o pienas, sūris ir kiaušiniai - 
ketvirtadaliu pigiau nei vidutiniškai Eu
ropos Sąjungoje. Duonos kaina Lietuvoje 
sudard'61’% ES vidurkio. Šiek tiek bran
gesnės nei Lietuva ir Bulgarija yra Lenkija 
bei Slovakija. Kalbant apie visą Europą, 
didžiausios kainos - Islandijos parduo
tuvėse. Kainų skirtumas tarp ES šalių, kur 
produktai yra pigiausi ir brangiausi, su-

produktai - pigus
daro pustrečio karto. Alkoholinių gėri
mų kainos skiriasi panašiai, tuo tarpu ta
bakas vienoje šalyje gali kainuoti net sep
tynis kartus daugiau nei kitoje. Šioje sri
tyje lyderė - Didžioji Britanija, kur taba
ko gaminių kaina yra dukart didesnė už 
ES vidurkį. Bet Lietuvoje tabako gami
nių kainos siekia mažiau nei trečdalį ES 
šalių vidurkio.

Alkoholis brangiausiai kainuoja Airi
joje (81% daugiau nei vidutiniškai ES), 
panašiai kaip Norvegijoje. Lietuva šiuo 
atžvilgiu užima ketvirtą vietą nuo galo - 
alkoholio kainos sudaro tik 79% ES vi
durkio.

Sudarant statistiką apie maisto pro
duktų, gėrimų ir tabako gaminių kainas 
buvo lyginamos kainos 37 valstybėse - ES 
narėse ir blokui nepriklausančiose šalyse. 
Iš viso buvo lyginamos maždaug 500 
produktų kainos. LGITIC

Kęstutis J. Lynikas buvo aktyvus Mel
bourne lietuvių bendruomenės narys, pir
masis Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulas Viktorijoje, Lietuvos Banko konsul
tantas banknotų ir monetų klausimais, 
Lietuvos valstybės konsultantas verybinių 
popierių klausimais, atliko lito ekspertizę 
bei dirbo dvejose kitose komisijose.

Kęstutis J. Lynikas apdovanotas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordinu už ilgametę ir nenuilstamą veiklą 
Lietuvos labui.

Kęstutis J. Lynikas mirė 1997 metų 
rugpjūčio 3 dieną. Prisiminsime Mel
bourne a.a. Kęstutį J. Lyniką šv. Mišių 
malda rugpjūčio 5 dieną.

Danutė Lynikicnė 
Nuotraukoje dešinėje - a.a. Kęstutis J.
Lynikas.

A'frA Kęstučio J. Lyniko
mirties 10-mečio prisiminimui, siunčiu $100 auką “Mūsų Pastogei”.

Danutė Lynikicnė

A^A Liudai Didžienei
mirus, giliai užjaučiame “Kanklių” ansamblio dalyvius - dukrą Ievutę, 

vaikaičius - Dalytę ir Danių, jų šeimas ir artimuosius. Liūdime kartu su Jumis.
Melbourne “Kanklių” ansamblis

Rusija yra nedraugiška - dažna nuomonė
47% Lietuvos gyventojų mano, kad 

Rusija yra nedraugiška Baltijos šalių at
žvilgiu, 14% laikosi priešingos pozicijos. 
Trečdalis Rusiją vertina neutraliai - nei 
draugiška, nei nedraugiška. Nedraugiška 
Rusija dažniau atrodo vyrams, jauniausio 
amžiaus respondentams, aukštąjį išsi
mokslinimą turintiems tyrimo dalyviams.

DELFI užsakymu atliktos apklausos 
duomenimis, tiesioginę Rusijos grėsmę 
Lietuvai įžvelgia 26% apklaustųjų. Daž
niau tai 26-35m, aukštesnio išsimokslini
mo, didesnių pajamų, didmiesčių gyvento
jai. 46.3% apklaustųjų nemano, kad Rusi
ja gali tapti demokratiška valstybe, 48% - 
linkę tikėti tokia galimybe. Demokratine 
Rusija labiau linkusios tikėti moterys, vi
dutinio amžiaus, vidurinio išsimokslinimo, 
mažesnių pajamų atstovai, rajonų centrų 
gyventojai.

Į klausimą “Ar įmanoma, kad Rusija 
okupuotų Lietuvą” teigiamai atsakė kas 
dešimtas tyrimo dalyvis.

Politiniais įvykiais pačioje Rusijoje do
misi kiek mažiau nei pusė tyrimo dalyvių -

44%. Situacija Rusijoje dažniau domisi dar 
gerai tarybinius laikus menantys piliečiai 
-vyresnio amžiaus respondentai, taip pat 
vyrai, aukštesnio išsimokslinimo atstovai, 
didžiųjų miestij ir rajonų centrų gyventojai.

Pagrindinis informacijos šaltinis apie 
įvykius Rusijoje yra lietuviški televizijos 
kanalai. Juos pagrindiniu informacijos 
šaltiniu įvardijo du trečdaliai (68%) ap
klaustųjų. Iš pačios Rusijos žiniasklaidos 
informacijos semiasi 11% respondentų, 
dažniau vyresnio amžiaus gyventojai.

Lietuvos gyventojai teigiamai arba ne
utraliai vertina kaimynų estų sprendimą 
perkelti Bronzinį karį - 45% palaiko šį 
daug aistrų sukėlusį sprendimą, dar 32% 
laikosi neutralios pozicijos - vertina nei 
teigiamai, nei neigiamai. Palaikyti estų 
sprendimą labiau linkę vyrai, aukštesnio 
išsimokslinimo, aukščiausių pajamų atsto
vai, didžiųjų miestų gyventojai.

Tuo pačiu metu Lietuvos gyventojai 
nemano, kad Baltijos šalyse pažeidžia
mos rusakalbių teisės - tokiai nuostatai 
pritaria tik 9% apklaustųjų. DELFI

Al? A Liudvikai Didžienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielų bičiulių Martyno ir Dalios Didžių 

šeimą bei artimuosius.
Lilija ir Mykolas Kozlovskiai, Mantas Vaitkus

Broliui skautui vyčiui

A t A Andriui Baltrūnui
apleidus mūsų eiles, mamytę p. Baltrūnienę, brolį Petrą su šeima liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučia
Sydnėjaus skautų vyčių “Geležinio Vilko” būrelis

Vilniuje ir Kaune šoks Australijos aborigenai

Pasaulio jaunimo stovykla Lietuvoje
Rugpjūčio 27-30 dienomis Tytuvėnų poilsiavietėje „Sedula” pasaulio lietuvių 

jaunimui duris atvers nemokama “PJIEL vasaros stovykla 2007”. Šiemet 
stovyklos tema - “Lietuviai pasaulyje ir Lietuvoje: bendruomeniškumo link”.

Dalyvių laukia marga ir azartiška programa: juostų audimo čempionatas, 
karžygių ugdymo mokykla, orientacinės užduotys, šokiai prie laužo, vaidinimai, 
naujų sutartinių interpretacijų kūrimas, Lietuvos ateities scenarijų kūrimas, 
politologinės - sociologinės simuliacijos, aktualių problemų sprendimas prie de
rybų stalo, diskusija apie emigraciją ir pilietiškumą.

Stovykloje taip pat bus apdovanojami straipsnių konkurso „Pilietiškumas. 
Tautiškumas. Emigracija” laureatai. PJIELstovykla surengta bendradarbiaujant 
su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės.

Jaunimas į stovyklą kviečiamas registruotis iki liepos 15 dienos.
Plačiau apie PJIELprojektą - „Geopolio” interneto puslapyje:
www.gcopolis.lt

Agnė Uždavinytė - Simclionicnė
Patarėja informacijai ir viešiesiems ryšiams 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės
T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, Lietuva

Tek: (5) 262 5429 Fax: (5) 261 9431
EI. paštas: agne.uzdavinyte@tuiid.lt rvww.tmid.lt

Lietuvoje viešintys svečiai iš tolimo
sios Australijos Vilniaus ir Kauno žiūro
vams sukūrė spalvingą egzotiškų abori
genų šokių mozaiką.

Ketvirtadienio (liepos 19 d.) vakarą 
Vilniaus mokytojų namų kieme, o penk
tadienį (liepos 20 d.) Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto Botanikos sodo saloje 
koncertavo Aborigenų ir Toreso sąsiau
rio salų gyventojų šokio teatras “Descen
dance”.

Šįšokio teatrą subūrė Australijoje anks
čiau gyvavusios šokių grupės “Ngaru” 
nariai. Ngaru (lietuviškai - judink kojas) - 
tai tam tikro aborigenų šokių stiliaus api
būdinimas, turintis ir kitą prasmę - tai

world youth day Sydney 2008

seniausio ir labiausiai šiam šokių stiliui 
nusipelniusio aborigeno pavardė.

Grupė “Descendance” yra surengusi 
šimtus pasirodymų Europoje, Azijoje, 
Šiaurės Amerikoje, pristačiusi egzotiško 
aborigenų meno tradicijas 24 pasaulio 
šalyse.

Sėkmingiausi grupei buvo 2004 metai - 
tuomet UNESCO surengtose pasaulio 
kultūros Olimpinėse žaidynėse, kuriose 
dalyvavo atlikėjai iš 70 šalių, aborigenų 
šokėjai buvo apdovanoti Pasaulio šokio 
taikos prizu.

Lietuvoje aborigenų šokių grupė vieši 
Kristupo vasaros festivalio ir Pažaislio 
muzikos festivalio kvietimu. LGITIC

Atsišaukimas į tautiečius
Ryšium su 2008 m. liepos mėnesį Sydnėjujc 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 įgali
nant būsimus lietuvius “piligrimus” dalyvautišiame Kongrese.

Yra žinoma, kad popiežius Benediktas XVI taipogi dalyvaus Kongrese su dvasiniais 
palaiminimais. Jūsų aukos yra dėkingai priimamos Lietuvių Klubo raštinėje pas Gretą 
Savickaitę-Flctchcr - organizacinio komiteto pirmininkę, taip pat “Talkoje” 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)
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„REUNION”
Buvusių ir dabartinių choristų pokylis

Sekmadienį, liepos 29 d., 2 vai. p.p. visi buvę, dabartiniai choristai ir „Dainos“ 
choro dirigentai, jų draugai bei choro rėmėjai iš arti ir toli yra maloniai kviečiami 
į balių Sydnėjaus Lietuvių Klube „Dainava“, 16-20 Meredith St, Bankstown. 
Bus dvicjiĮ patiekalų pietūs. įskaitant kavą ir saldumynus su taure raudono ar 
balto vyno, arba apelsinų sultimis. Kaina-$35.

Turėsim labai smagią popietę, pabendrausime, prisiminsime jaunas dainas, 
padainuosime. Ant didelio ekrano matysime, kaip atrodėme jauni. Nuotraukos 
yra parinktos nuo pat choro įsisteigimo pradžios (1954 m.) iki dabarties.

Modeliai demonstruos choro sukneles nuo pat pirmų choro gyvavimo dienų 
iki dabartinės aprangos. Susipažinsite su dizaineriais ir siuvėjais.

Stalai bus 10-čiai ar 12-kai žmonių. Prašome užsisakyti stalus iš anksto ir 
susimokėti Klubo Bibliotekoje, kuri veikia sekmadieniais nuo 1 vai. p.p. iki 3 
vai. p.p. Taip pat galite skambinti Jadvygai Burokienei tel.: 9522-8275 arba 
Antanui Kramiliui tel.: 9727-3131. Užsakymai priimami iki liepos 22 dienos.

Lauksime visų atvykstant su šypsena ir gera nuotaika.
Choro „Daina” Valdyba

Sydnėjaus skautų Židinio nariams pranešame, kad 

Sydnėjaus skautų Židinio sueiga 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 5 dieną, 1.30 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne.

Svarbus visų Židinio narių dalyvavimas sueigoje, kurioje bus svarstoma toli- 
menė “Židinio” veikla.

Po sueigos - Židinio narių kavutė. Židinio Vadija

Geelongo choras “Viltis” maloniai kviečia į 

linksmą lietuvišką popietę 
šeštadienį, liepos 28 dieną, 12 vai. p.p.

Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Ilill 
Pietumvirsimcepelinus ir kepsim pyragus. Pavalgę dainuosime stalo dainas, 

gal ir pašoksim “ratelį”.
Apranga: geltonai, žaliai ir raudonai! Veiks loterija.
Atsineškite šypseną ir gerą nuotaiką!

Įėjimas - nemokamai. Pietų kaina - $10. Gėrimai BYO

Sydnėjaus Lietuvių Klubas “Dainava” 
ieško kontraktoriaus valdyti Klubo restoranui. Savo paraiš
kas prašome pristatyti į Klubo raštinę iki rugpjūčio 1 3 dienos. 
Platesnę informaciją suteiks Klubo menedžeris.

"Mūsų Pastogė” is a
proud supporter of

Crime Stoppers.
Mūsų Pastogė" remia 

Crime Stoppers.

DAINAVA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianciub.org.au

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

12.00 vai.-230 vai. p.p.
530 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.
12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.

Pietūs
Vakarienė

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

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday

Lunch & Dinner 
1130-230 530-9.00

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.

2 Meals for the price of 1

Available Lunch and Dinner Monday to Thursday
Conditions apply: Receive the lesser priced meal free. No Takeaway Meals.
Dinner orders must be placed by 7.30 p.m.
OffercommencesonMondayJuly 16th

A choice of the following meals will aply Io this promotion . I.UfSUJ.
Rump Steak- $16.50 Children’s meals:
Grilled Fish - $15.50 Fish, Chips & Salads - $9.50
Lamb Shank - $17.90 Steak, Chips & Salad - $10.50
Chicken Schnitzel -$14.50 Chicken Tenders,
Seafood Basket- $14.50 Chips & Salad - $9.50

“Dainavoje” kiekvieną dieną žaidžiamas KEI\IŪ 
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from5.30p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $5 peryear.

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

_ _ ___ I)Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5.00. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės.

“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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory...
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.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: litconmclb@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: ivww.users.bigpond.com/mpastogc 

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 S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (jskaitant 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 turinj redakcija neatsako..
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