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Paminėti tragiškieji Birželio trėmimai

Šių melų birželio 14 dienų Latvių Namuose, SlrathfieId,NSW, Jungtinis Baltų Komite
tas pakvietė lietuvių, latvių ir estų bendruomenes dalyvauti minėjime, skirtame pami
nėti 1941 m. birželio mėnesio trėmimus. Meninėje programos dalyje pasirodė Sydnė- 
jaus lietuvių choras “Daina”. Nuotraukoje - dalis “Dainos” choristų Latvių Namuose 
po koncerto. Plačiau apie minėjimą -“M.R” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

■'KIMI! MIHFSTBH
CANBERRA

MESSAGE: 2008 BALTIC COMMEMORATION CONCERT

I am pleased to provide this message on the occasion of the annual Baltic 
Commemoration Concert.

Tliis event is an opportunity for Australia's Baltic community to remember the 
suffering and loss of life of tens of thousands of Estonians, Latvians and Lithuanians 
which took place during and after World War IL This solemn anniversary is also an 
occasion to reaffirm the Australian Government's commitment to work with other 
nations towards ensuring a future free from such terrible events.

1 would also like to take the opportunity to acknowledge the significant contribution 
which Australians of Estonian, Latvian and Lithuanian descent have made to this 
country's economic prosperity and ridi social tapestry. The Baltic community in 
Australia also plays an important and active role in building economic and cultural 
links between Australia and the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania.

I extend my best wishes to all those attending today's commemorations and 
commend the Joint Baltic Committee far its efforts in staging this important annual 
event.

The Honourable Kevin Rudd Ml* 
Prime Minister of Australia

Gedulo ir 
vilties diena

Lietuvoje
Birželio 14 d. 

Lietuvai minint 
Gedulo ir vilties 
dieną Prezidentas 
Valdas Adamkus, 
kalbėdamas Lu
kiškių aikštėje, pa

reiškė: “Daugiau nei prieš šešias dešimtis 
metų okupantai, užėmę mūsų valstybę, 
pradėjo vykdyti savo planą - išvalyti Lietu
vą nuo lietuvių. O tai šimtams tūkstančių
mūsų piliečių reiškė mirtį, tremtį, palauž
tą sveikatą, sulaužytus likimus. Okupanto 
kariuomenė ciniškai ir gėdingai sulaužė
nuo Antikos laikų žinomą kario garbės 
kodeksą - nekelti ginklo be reikalo ir 
nenuleisti be garbės. Sovietų ginklas prieš
Lietuvą buvo pakeltas be reikalo, o nuleis
tas lydimas gėdos bei netikrų ir laikinų 
pergalių”.

Žudynių ir tremčių akivaizdoje liko 
viltis, kuri sustiprino ir suvienijo lietuvių 
tautą. Viltis maitino partizanus, jų šeimas, 
Sibiro tremtinius ir mus išeivijoje. Viltis 
davė tautai ryžto atsikratyti svetimo smur
to ir priespaudos - jungtis į laisvų tautų 
šeimą.

Prezidento nuomone, šiandien mums -
europietiškai bendruomenei - labiausiai 
reikia tikrų ir tvirtų idealų, kad nepamirš- 
tume tikrų vertybių, nenuvertintume kiek
vieno iš mūsų asmeninio ryšio su istorija 
ir šių dienų realybe.

“Ar ne per retai susimąstome, kokias 
vertybes, kokį moralinį ir dvasinį paliki
mą perduodame kartai, į kurią dedame 
didžiausias viltis ir lūkesčius? Kokius 
idealus, subrandintus istorijos, jaunuomenė 
laiko savais?”, - klausė valstybės vadovas.

c. s- lt,

Prezidentas įspėja, kad sausų istorinių 
faktų apie 1941 metų biržely pradėtą 
masinį tautos naikinimą jaunajai kartai 
nepakanka: būtina atrasti formų, kurios 
jaunimą skatintų ne tik protu, bet ir širdimi 
prisiliesti prie anuomet vykusios tragedi
jos ir padėtų suvokti ir įsisąmoninti jos 
svarbą, mąstą bei padarinius mūsų tautai ir 
valstybei.

Mokytis Lietuvoje galės 
irakiečiai

Pasak Lietuvos krašto apsaugos minis
tro Juozo Oleko, būriui LITCON -10 bai
gus misiją, Lietuva Irake liks su savo kari
ninkais, kurie dirbs štabuose, bei instruk
toriais, apmokančiais Irako kariuomenę ir 
galbūt policijos pajėgas. Irako vyriausybė 
yra paprašiusi paramos švietimo bei 
valstybės infrastruktūros atstatymo sri
tyse. Prašo padėti jaunuomenei įsigyti 
išsilavinimą, ypač pramonėje.

Lietuvos Karo akademijoje mokosi iš 
trečiųjų pasaulio kraštų įvairių valstybių 
karininkai ir įvairių specialybių civiliai 
žmonės. Jiems siūlomi įvairių specialy
bių kursai. Ministro teigimu, Lietuva 
diplomatiniu lygmeniu jau yra davusi tei
giamą atsakymą dėl paramos švietimo 
srityje ir laukia konkrečių Irako pusės 
prašymų suformulavimo.

Priimti mokytis žmones iš trečiųjų (ne 
NATO ir ne Europos Sąjungos) šalių - 
pritaikyta ne tik Lietuvos Karo akademi
joje (LKA), bet ir Kauno Medicinos uni
versitete, kuriame jau 15 metų mokosi 
atvykėliai iš Libano.

LKA rektorius paaiškino, kad į akade
miją dažniausiai atvyksta iš Nepriklausomų 
valstybių sandraugos (NSV) šalių. Jiems 
paruošti saugumo ir anglų kalbos kursai. 
Irakiečius čia lengvai patalpintų, o reikalui

Nukelta į 2 psl.

Lietuva - JAV priešraketiniame skyde?
Tebesitęsia įtampa tarp JAV ir Rusijos. 

Rytų Europoje JAV nori įrengti taip va
dinamą priešraketinį skydą, kuris tarnau
tų kaip apsauga Europai nuo Irano veiks
mų. 'lačiau Rusija tokiuose JAV planuose 
įžiūri JAV agresyvumą Rusijos atžvilgiu, 
nes skydo kūrimas kaip tik Rytų Europo
je esąs pirmoje eilėje nukreiptas prieš čia 
pat esančią Rusiją. Konkrečiai, JAV nori 
Čekijoje įrengti radiolokacijos stotį, o 
Lenkijoje dislokuoti gynybines raketas. 
JAV ir Čekijos derybos eina j pabaigą, bei 
susitarimas su Varšuva stringa.

Šiame kontekste dabar girdimas ir I sie
tuvos vardas. Lietuva kol kas oficialiai ne
siūlo Jungtinėms Valstijoms Lietuvos teri
torijoje dislokuoti priešraketinio skydo ele
mentus. tačiau gavusi oficialų pasiūlymą jį 
įdėmiai svarstytų, teigia atsakingi Lietuvos 
pareigūnai.

Užsienio reikalų ministras Petras Vai
tiekūnas sako, kad Vilnius aktyviai domisi 
šiuo projektu, bendrauja su besiderančiomis

Draudžiama simbolika
Seimas birželio 17 d. uždraudė Lietu

voje vykstančiuose susirinkimuose nau
doti nacistine ir komunistinę simboliką, ku
ri būtų suprantama kaip nacistinių ar ko
munistinių okupacinių režimų propagan
da. Už šį įstatymą balsavo 58 Seimo nariai, 
prieš buvo 3, susilaikė 26 parlamentarai.

Priimtas įstatymas numato, kad bus 
draudžiami susirinkimai, kurių dalyviai 
demonstruoja nacistinės Vokietijos. SSRS, 
Lietuvos SSR vėliavą, herbą, ženklą ar 
uniformą. Draudžiama demonstruoti už 
Lietuvos gyventojų represijas atsakingų 
Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS 
komunistų partijos vadovų atvaizdus,

šalimis - Lenkija, Čekija ir JAV, bet atsisako 
viešai svarstyti, ar Lietuva sutiktų pasiūly
ti savo teritoriją tuo atveju, jeigu žlugtų 
tiesioginės Vašingtono ir Varšuvos dery
bos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, 
tik gavusi oficialų pasiūlymą Lietuva įdė
miai jį svarstytų. Apie tariamas Lietuvos ir 
JAV derybas pirmiausia prakalbo Lenki
jos užsienio reikalų viceministras Witold 
Waszczykowski. Jis pareiškė, kad pasiū
lymą Lietuvoje dislokuoti gynybos siste
mos elementus pateikė krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas. Lenkijos diplo
mato žodžius apie derybas su Lietuva 
Amerikos diplomatai pavadino kaip 
pernelyg išpūstą pareiškimą. JAV Valsty
bės departamento atstovas Tom Casey 
Vašingtone pareiškė, kad Vašingtonas vis 
dar tikisi susitarti su Lenkija, o šiuo metu 
jokios derybos dėl alternatyvių aikštelių 
nevedamos. Užsienio reikalų ministras P. 
Vaitiekūnas taip pat pareiškė, kad “oficia
lių derybų nėra”. LGITIC 

nacistinių ar komunistinių organizacijų 
simbolius, uniformas, nacistinę svastiką, 
nacistinį SS ženklą, sovietinio kūjo ir 
pjautuvo ženklą, sovietinės raudonos 
penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu 
sudarytas vėliavas ar ženklus. Įstatyme taip 
pat įteisintas draudimas atlikti nacistinės 
Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną.

Tačiau Seimui pritrūko balsų priimti 
įstatymą, kuriuo būtų uždrausta Lietuvos 
partijų simbolikoje naudoti nacistinę ir 
komunistinę simboliką. Toks Politinių par
tijų įstatymo pakeitimo projektas nepriim
tas. Už jį balsavo 41 Seimo narys, prieš buvo 
10. susilaikė 36. LGITIC
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Patašius Trumpai iš visur
♦ Birželio 16 d. 
Londone D. Bri
tanijos min. pir
mininkas Gordon 
Brown ir JAV pre
zidentas George 
Bush informavo 
žiniasklaidą, kad 
D. Britanija pasi
žada smarkiai pa
didinti savo karių 

skaičių Afganistane kovai prieš Taliban 
suskilėlius. Susitarta dėl palaipsnio abiejų 
valstybių karinių pajėgų atitraukimo iš 
Irako, kur padėtis nuolat gerėja.
♦ Birželio 16d.apie600Talibankovoto- 
jų užėmė daug kaimų Arghandab srityje, 
kuri yra apie 15 km. š šiaurės vakarus nuo 
Kandahar miesto. Iš užimtos srities į 
Kandahar atbėgo daug žmonių. Taliban 
susprogdino srities tiltus.
♦ Birželio 18d. apie 1000NATOkarių, 
remiami karo aviacijos, pradėjo pulti 
Taliban užimtą sritį. Jau sekčią dieną 
dauguma kaimų buvo atsiimti. Keli šim
tai Taliban kovotojų žuvo nuo NATO oro 
puolimų. Sužeistas australas žurnalistas 
Jamie Kidson, filmavęs NATO puolimą. 
Peršauta jo ranka.
♦ Zimbabvėje siaučia prezidento Robert 
Mugabe šalininkai, terorizuodami opozi
cijos veikėjus. Beveik kasdien suimamas ir 
vėl paleidžiamas opozicijos lyderis Mor
gan Tsvangirai. Birželio 17 d. ginkluotų 
vyrų būrys užpuolė opozicijos veikėjo 
Emmanuel Chiroto, ką tik išrinkto sosti
nės Harare meru, namus. Jie sudegino 
namus ir pagrobė E. Chiroto žmoną ir 4 
metų sūnų. Po kiek laiko vyrai sūnų pali
ko policijos nuovadoje, žmonos likimas 
nežinomas. Tą pat dieną pagrobtų keturių 
Demokratinio persitvarkymo sąjūdžio 
jaunuolių kūnai rasti po dviejų dienų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
esant, kursus bus galima pakoreguoti.

Milžiniški reaktoriai slenka 
Lietuvos keliais

Gegužės 17 d. naktį du milžiniški reak
toriai pradėjo savo kelionę Lietuvos ke
liais iš Klaipėdos uosto į Mažeikius. Dau
gelyje vietų jau iš anksto keliai buvo 
platinami, tiltai sutvirtinami, elektros lai
dai pakelti. Kai kur elektra turės būti lai
kinai išjungta. Kelių susisiekimas dauge
lyje vietų bus laikinai sustabdytas. Ma
žeikius reaktoriai turėtų pasiekti gegužės 
21 dieną, jeigu neįvyks nelaimių. Krovinį 
lydi policija ir įvairių sričių specialistai.

Vieno reaktoriaus ilgis - 34 metrai, 
aukštis - 6 mctrai(su vilkiku - 8 m.) ir 
svoris - 550 tonų. Reaktorius veža Olan
dijos kompanijos “Mammoet” vilkikai, 
penkių kilometrų per valandą greičiu.

Minios žmonių, ypač naktį, pasitinka 
niekad nematytus du transporto šimtara- 
čius “milžinus”. Kiekvienas jų yra traukia
mas ir stumiamas nepeprastai galingų 
vilkikų. Visa tai vyksta Lietuvos keliuose 
ir miestelių gatvėse. Reaktoriai skirti 
“Mažeikių naftos” bendrovei, kur už 1.6 
milijardo JAV dolerių vykdoma dyzelino 
gamybos įrangos rekonstrukcija.

Lietuvos lenkams išduotos 
“Lenko kortos”

Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas 
Lech Kaczynski Lietuvoje gyvenantiems 
tautiečiams išdalino “Lenko kortas” - 
dokumentus, suteiksiančius jų savinin
kams įvairių privilegijų Lenkijoje. Pernai 
prezidento pasirašytas nutarimas dėl 
“Lenko kortos” nesuteikia Lenkijos pilie-
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♦ Birželio 18 d. į Zimbabvę atvykęs Pietų 
Afrikos prezidentas Thabo Mbeki atskirai 
susitiko su prezidentu Robert Mugabe ir 
opozicijos lyderiu Morgan Tsvangirai. Jis 
siūlė iš viso sustabdyti prezidento rinkimus, 
nes jie nebus nei laisvi, nei teisėti. Jis norė
tų, kad būtų prieita prie kompromiso, 
pasidalinant valdžią. Į Zimbabvę iš Pietų 
Afrikos yra atvykę 211 rinkimų stebėtojų. 
Jie skundėsi, kad birželio 17 d. prie pat jų 
akitĮ buvo nušauti du opozicijos veikėjai. 
Opozicijos žiniomis, po pirmojo prezi
dento rinkimų rato iki dabar buvo nužudyt i 
70 jos šalininkų.
♦ Birželio 18 d. Los Angeles ligoninėje 
po širdies priepuolio mirė 86 metų am
žiaus Cyd Charisse, garsi kino aktorė ir 
šokėja. Filmuose šokusi su Fred Astaire 
ir Gene Kelly, ji ypač išgarsėjo po 1952 m. 
filmo “Singing in the rain”.
♦ Birželio 18 d. prasidėjo paliaubos tarp 
Izraelio ir palestiniečių Gazos ruože. Ha
mas opozicija sustabdė Izraelio teritorijos 
apšaudymą raketomis, o Izraelis sušvelni
no Gazos ruožo blokadą. Paliaubos pa
siektos Egipto tarpininkavimu.
♦ Jungtinių Tautų pabėgėlių aukštasis 
komisionierius Antonio Guterres paskel
bė, kad šiuo metu J.T. organizacija rūpina
si 11.4 mln. pabėgėlių, kurie pasitraukė iš 
savo kraštų. Be to, dėl karų, dėl kovų tarp 
genčių ar nuo persekiojimo dar 26 mili
jonai pabėgėlių yra išvyti iš savo gyvenamų 
vietovių, nors ir pasilikę savo valstybėse.
♦ Birželio 21 d. Zimbabvės Aukščiausias
Teismas atšaukė policijos draudimą opo
zicijos rinkiminiam mitingui Harare mies
te, bet birželio 22 d. mitingą išvaikė Robert 
Mugabe šalininkai, ginkluoti vėzdais ir ge
ležinėmis štangomis. Išvaikyti ir rinkimų 
stebėtojaibeižurnalistai. Opozicijos lyderis 
Morgan 'Išavngiraipasitraukė iš prezidento 
rinkimų. □ 

lybės, tačiau vadinamas skolos grąžinimu 
keliems milijonams lenkų, pokario me
tais ne savo noru atsidūrusių už savo tė
vynės ribų.

“Lenko korta” skirta buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje gyvenantiems len
kams. Anot Lenkijos ambasados Lietuvoje, 
tai dokumentas, patvirtinantis, kad jo 
turėtojas yra lenkų kilmės. Ši korta sutei
kia savininkui įvairių privilegijų - asmuo 
galės nemokamai gauti ilgalaikę vizą, ga
lės legaliai dirbti Lenkijoje, vykdyti ūkinę 
veiklą, mokytis, gauti medicininę pagalbą 
tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lenkijos 
piliečiai ir eilę kitų lengvatų.

“Viliuosi, kad “Lenko korta” - doku
mentas patvirtinantis, jog esate lenkų tau
tybės, suteiks jums pasididžiavimo jausmą, 
...” - sakė prezidentas L. Kaczynski.

Darbo partijos byla
Birželio 19 d. Vilniaus apygardos teis

mas pradėjo nagrinėti Darbo partijos (DP) 
buhalterijos bylą. Į teisiamųjų suolą sėdo 
partijos vadovas Viktor Uspaskich, buvusi 
partijos centrinės būstinės vadovė Vitalija 
Vonžutaitė, buvęs partijos atsakingasis 
sekretorius Vytautas Gapšys ir buvusi par
tijos finansininkė Marina Liutkevičienė. 
Kaltinamajame akte nurodyta, kad DP 
2004-2006 m. neįrašė į oficialią apskaitą 
daugiau kaip 24 mln. litų pajamų, daugiau 
kaip 23 mln. litų išlaidų, išvengė sumokė
ti valstybei daugiau kaip 3.8 mln. litų 
mokesčių ir įmokų, lai pirmas atvejis Lie
tuvos istorijoje, kai partija įtariama nusi
kaltimu. Išklausius bylos dalyvių prašymus, 
daroma nagrinėjimo pertrauka iki rugsėjo 
1-osios.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITIC ir “Bernardinai”.
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Ekonomistas profesorius Kęstutis 

Giai/ecKas laikas nuo laiko apžvel
gia Lietuvos ekonomikos tendencijas. Nese
niai [vykusioje spaudos konferencijoje jis 
atkreipė dėmesį į tas neigiamybes, kurios 
krinta į akį belaukiant naujų Seimo ir Vy
riausybės rinkimų. Red.

Iki rinkimų būtina 
pasitempti

Seimo Biu
džeto ir finansų 
komiteto pirmi
ninko pavaduo
tojas prof. Kęstu- 
tis Glaveckas 
mano, kad Lietu
va, ncišsigydžiusi 
savo ekonomikos 
senų ligų, jau užsikrėtė naujomis, kurios 
yra ne mažiau pavojingos, t. y. infliacija, 
korupcija ir valstybės išlaidavimas. Jo 
vertinimu, visi šie procesai yra paliekami 
savieigai, o tai gali atvesti į gilią ekonomi
nę ir politinę krizę.

“Šias ekonomines ligas galima įveikti 
tik jas pripažįstant ir gydant, o tam yra 
reikalinga tvirta ir ryžtinga politinė val
džia, kurios dabartiniu metu nėra”, - spau
dos konferencijoje sakė K Glaveckas.

Jo pastebėjimais, likusi pusė metų iki 
naujos Vyriausybės suformavimo bus tam 
tikra prasme praleista proga sumažinti 
negatyvias ekonomikos recesijos pasek
mes, išvengti stipresnių krizės požymių ir 
greičiau pereiti prie ekonominio augimo ir 
naujų galimybių laikotarpio.

Tačiau vilties dėl naujos Vyriausybės 
ryžtingumo, gebėjimų ir nuoseklumo, K. 
Glavecko nuomone, yra ganėtinai mažai 
vien dėlto, kad nauji Seimo rinkimai gali 
neišryškinti nei centro dešinės, nei centro

Tarptautinis Vilniaus festivalis
Vilniuje vyksta dvyliktasis tarptau

tinis Vilniaus festivalis, šįmet skiriamas 
Europos Sąjungos kultūrų dialogo metams.

Festivalį pradėjo Didžiosios Britanijos 
Karališkasis filharmonijos orkestro kon
certas. Orkestrui dirigavo svečias iš JAV 
John Axelrod, fortepijonu skambino šio 
instrumento virtuozas Markus Schirmer 
iš Austrijos. Festivalyje taip pat dalyvau
ja “Concertgebouw” džiazo orkestras iš 
Olandijos, Schleswig -Holstein festivalio 
orkestras iš Vokietijos.

Vienas iš didžiausių Lietuvoje tarp

Kas Lietuvoje turtingiausi ?
Savaitraščio „Veidas“ sudaromame 

turtingiausių Lietuvos piliečių sąraše 
pirmasis trejetukas nesikeičia. Tuo tarpu 
trisdešimtuke atsirado kelios naujos pa
vardės. Sąrašo lyderiai išlieka vis tie patys, 
tik pirmieji du susikeitė vietomis: pernai 
antrasis buvęs pa
grindinis „Ache- 
mos“ grupės savi
ninkas Bronislovas 
Lubys (žiūr. nuotr. 
dešinėje), kurio tur
tas vertinamas 3 
mlrd. litų, pakilo į 
pirmą vietą, iš jos
išstumdamas vieną VP grupės savininkų 
Nerijų Numavičių (2.8 mlrd. litų). Vienin
telis koncerno „MG Baltic“ savininkas 
Darius Mockus (2.3 mlrd. litų) užima trečią 
vietą. Tuo tarpu trisdešimtuke atsidaro 
naujų vardų - tai statybų grupės „Ranga IV“ 
savininkas Laimutis Pinkevičius (480 mln. 
litų), prekybos ir logistikos kompanijos 

kairės, nei populistinių jėgų pranašumo. 
Parlamentaro teigimu, akivaizdu, kad nau
jajame Seime pagrindinės keturios politi
nės partijos (Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai, socialdemokratai. 
Darbo partija bei Tvarka ir teisingumas) 
gali laimėti apie šimtą mandatų, o likusios 
partijos ir pavieniai Seimo nariai tesuda
rytų tik 1/3 išrinktų Seimo narių.

“Jeigu naujosios Vyriausybės pagrindą 
sudarytų populistinės partijos, tai būtų 
mažiausiai efektyvus būdas spręsti susi
kaupusias ekonomines problemas, nes no
rint suvaldyti situaciją reikės priimti nepo
puliarius ir labai griežtus sprendimus. Tam 
reikės tvirtos politinės valios, patirties ir 
stipriij asmenybių”, - mano prof. K. Gla
veckas. Pasak jo, Finansų ministerija, 
konstatuodama, jog valstybės biudžetas 
yra iš esmės vykdomas, nutyli, kad jo vyk
dymas kas mėnesį darosi vis problemiš- 
kesnis, o tikimybė, kad antroje metų pu
sėje biudžeto surinkimo rodikliai gerės, 
yra ganėtinai maža.

Prof. KGlaveckas mano, kad infliacija 
tampa geriausiu mokesčių surinkėju, ku
rio nereikia administruoti. “Turbūt todėl 
Vyriausybė nepripažįsta infliacijos kaip 
potencialią žalą darančio veiksnio, o 
priemonės, kurias ji ruošia infliacijai su
valdyti, yra tik deklaratyvaus pobūdžio. 
Tokio Vyriausybės veikimo priežastis pa
prasta- infliacija padeda vykdyti valstybės 
ir savivaldybių biudžetus, tačiau savo es
me ji gimdo daug problemų tiek biudžeto 
programų finansavimo, tiek biudžeto 
efektyvumo požiūriu”, - sakė K Glaveckas.

Vienas iš iššūkių šiai Vyriausybei ir 
naujai išrinktiems Seimo nariams bus, jo 
nuomone, 2009 metų valstybės biudžeto 
projekto sudarymas ir tvirtinimas, nes iš
augę valstybės finansiniai įsipareigojimai, 
negriežta mokesčių ir valstybės išlaida
vimo politika daro kitų metų valstybės 
biudžetą sunkiai įsivaizduojamą suba
lansavimo požiūriu.

(LGITC)

tautinių klasikinės muzikos renginių - 
Vilniaus festivalis - iki liepos 2 dienos 
klausytojams pristatys aštuonias solidžias 
koncertines programas: nuo magiško XVI- 
XVIII a. Meksikos ir Ispanijos garsų me
no iki amerikietiško ir olandiško džiazo.

Birželio 11 dieną nacionalinėje filhar
monijoje vyko ypatingas Prancūzijoje gy
venančios pianistės Mūzos Rubackytės 
rečitalis. Fortepijono virtuoze skambins 
vieną sudėtingiausių savo repertuaro kū
rinių - keletą valandų trunkantį Ferenc 
Liszt opusą “Klajonių metai”. □

„Sanitex“ savininkai Stanislavas Michne- 
vičius ir Saulius Butkus (po 203 mln. litų), 
investicijų bendrovės „Invalda“ pagrindinis 
akcininkas ir valdybos pirmininkas Vy
tautas Bučas (128 mln. litų).

Kai kurie asmenys gerokai palypėjo į 
viršų, kiti nukrito žemyn. Didžiausią šuo
lį padarė „ZIA valda“ grupės savininkas 
Gediminas Žiemelis: iš 25 vietos jis paki
lo į 11-tą, po jo sekė „Algos“ grupės savi
ninkas Andrius I .inkus (iš 24 į 17) ir „Pen
kti) kontinentų“ pagrindinis savininkas 
Idrakas Dadašovas (iš 20 į 13). Per penkias 
vietas į viršų palypėjo ir „I lanncr“ savinin
kas Arvydas Avulis (iš 11 į 6), „Arvi“ grupės 
savininkas Vilmantas Kučinskas (iš 12 į7).

Turtingiausių lietuvių turto dydis bu
vo nustatytas, padedant „Orion Securities“ 
ir „Prime Investment“ finansų ekspertams 
ir atsižvelgęs į valdomų bendrovių ir akcijų 
vertę. Socialinių tyrimų instituto duome
nimis, Lietuvoje aukščiausiam - turtingiau
siųjų sluoksniui priklauso 0.3% žmonių.
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Į Bendruomenės baruose
Gedulo ir Vilties Diena Sydnėjuje
Vytautas Patašius

Birželio 14 dieną, šeštadienį, Latvių 
Namuose, Strathfield, gausiai susirinkę 
Sydnėjaus lietuviai, latviai ir estai prisimi
nė sovietų okupacijos aukas bei šiurpias 
masinių trėmimų dienas.

Minėjime dalyvavo ir kviestiniai sve
čiai - Australijos federaliniai bei NSW 
valstijos parlamentarai, savivaldybių at
stovai, LR Garbės generalinis konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Sliteris su ponia Juta, 
Latvijos garbės konsulas, įvairių tautinių 
bendruomenių atstovai.

Senatorė Concetta Fierravanti - Wells 

atstovavo federalinį opozicijos lyderį 
Hon. Brendan Nelson, o NSW opozicijos 
lyderį Hon. Barry O’Farrell MP atstova
vo Hon. Chris Hartcher MP.

Minėjimą sklandžiai pravedė NSW 
Jungtinio Baltų Komiteto pirmininkas 
Ivars Šeibelis.

Įspūdingą kalbą pasakė pagrindinis 
paskaitininkas Wisconsin - Madison 
Universiteto profesorius Valters Nollcn- 
dorfs. Jis yra žinomas kaip vienas iš 
pagrindinių Association for the Advanc
ement of Baltic Studies organizacijos 
vadovų nuo pat jos įsteigimo dienos 1968 
metais. Šiuo metu jis yra Latvijos Oku-

Iš kairės: Wojciech Wisniewski (choro “Daina” akompanuotojas), Gary Penhall, Kęs
tutis Protas, Jonas Barila ir Joseph Blansjaar. Visos nuotr. Jadvygos Dambrauskienės.

Iš kairės: Rymantė Geli (SBS liet, radijo valandėlės vedėja), Birutė Aleknaitė (choro “Daina” 
dirigentė), Megan Dumi (choro “Daina” iždininkė) ir Ričardas Bukis.

Sydnėjaus biblioteka persikėlė į naujas patalpas
Mieli skaitytojai ir bibliotekos lanky

tojai, noriu pranešti, kad mes persikėlėm į 
mažesnį kambarį “Dainavos” Klube. 
Nebuvom išstumtos (kaip gandai sklando) 
iš bibliotekos, bet gražiai, mandagiai pa
klaustos, ar būtų galimybė mums persikelti.

Bibliotekos darbuotojos logiškai viską 
apgalvojo, apsvarstė ir mielai suliko. Tai 
buvo Klubo menedžerio Jeronimo Del
kaus ir direktorės Lanos Vcnskicnės 
pasiūlymas, nes jie mano, kad išnuomo
dami buvusios bibliotekos patalpas, Klu
bas gali padaryti geresnį pelną.

Darbas prasidėjo tuoj po “Vestuvių” 
koncerto. Sukom galvas, kaip sutalpinti 
visas lentynas, didžiulę spintą ir visas kny
gas mažesniame kambaryje. Pagalbai 
pasirinkome labai gerus ir sumanius vy
rus. Esu dėkinga Mindaugui Černiauskui, 
Algiui Dudaičiui, Adolfui Griškauskui ir 
Edvardui Vailokui. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju Irenai Dudaiticnei, Irenai Valio- 

Naujoji Sydnėjaus Lietuvių Klubo Biblioteka. Nuotrauka “M.H”

kienei ir Klubo direktorei Lanai, kuri ne 
tik perdėjo knygas iš lentynų ant stalų, bet 
dar ir dėžių atvežė, ir pavaišino 
“capuccino” kava. Taip pat dėkoju mūsų 
virėjai Alvydai Auglienei, kuri pastiprino 
mus, darbininkus, prikepusi didžiulę 
lėkštę bulvinių blynų ir patiekė juos su 
rūgščia grietine. Šefas Algis taip pat 
pasisiūlė:”jei tik reikės stiprios rankos, tik 
pakvieskit”. Ačiū tau, Algi, už gerus no
rus. Mūsų Klubo menedžeris Jeronimas 
Belkus buvo užsiėmęs, jis savo laisvalaikiu 
dažė Klubą, bet vis tiek rado laiko mus 
pavaišinti vynu ir alumi. (Koks yra skir
tumas tarp lietuvio menedžerio ir sve
timtaučio!).

Labai malonu dirbti, kai visi gražiai 
sutaria. Darbas ėjo sklandžiai - kaip per 
sviestą. Kviečiu visus aplankyti mūsų jau
kią biblioteką. Dar kartą visiems dėkoju.

Jadvyga Burokicnė
Bibliotekos vedėja 

pacijos muziejaus Rygoje išvystymo 
direktorius. Savo jausmingoje kalboje jis 
gyvais vaizdais nušvietė praeities trage
dijos epizodus ir nurodė šios dienos už
davinius, kad panaši tragedija nepasikar
totų ateityje. Jis akcentavo baltų valsty
bių bendravimo būtinybę ir visų mūsų 
pareigą neleisti Vakarams užmiršti, kad ne 
vien nacistinė Vokietija buvo visų blo
gybių šaltinis, o ir jos sąjungininkė 1939 - 
1941 metais, komunistinė Sovietų Sąjun
ga. Ne tik baltai nukentėjo nuo Sovietų 
okupacijos. Vakarų pasaulis kažkaip ne
įsisąmonina, kad tik Stalinui užtikrinus 
Vokietijos užnugarį 1939 metų sutartimi, 
Hitleris turėjo laisvas rankas užimti Dani
ją, Norvegiją, Olandiją, Belgiją, Liuksem
burgą ir galėjo visas jėgas koncentruoti

“Dainos” choristės (iš kairės) Lilę Gaidžionienę, Albiną Liutackienę, Mildą Karpavičicnę 
ir Natą Liutikaitę po minėjimo vaišina jaunasis latvis.

Melbourno Soc. Globos Moterų D-jos žinios
Šių meti) balandžio 20 dieną beveik 30 

narių ir prijaučiančių dalyvavo Draugijos 
metiniame susirinkime. Pagal darbotvar
kę buvo išklausyti pirmininkės, ligonių 
lankymo koordinatorės, iždininkės ir Re
vizijos Komisijos pranešimai. Iš praneši
mų matėsi, kad D-jos veikla nelėtėja, kad 
lankome ar kitaip palaikom ryšius su 
maždaug dvidešimtpenkiais ligoniais, kad 
mūsų finansai gerame stovyje ir kad ne tik 
mūsų Valdyba ir narės kruopščiai dirba, 
bet kartais ir kiti padeda mums ar ligonius 
lankyti, arpietus virti, ar renginius ruošti.

Draugijos pirmininkė Jonė Žalkaus- 
kienė O AM baigė savo pranešimą paskelb
dama, kad ji po 30 metų darbo Valdyboje 
ir pirmininkavimo atsistatydina iš parei
gų. Susirinkusioms tai buvo staigmena, bet 
visos supratom, kad po tiek metų kruopš
taus, sąžiningo ir nenuilstamo darbo mūsų 
miela pirmininkė užsitarnavo poilsį. Visos 
širdingai pritarė padėkos žodžiams, jai 
buvo įteiktas vazonas su gėlėmis.

Dar kartą širdingai dėkojame Jonei 
Žalkauskienei už ilgą, sėkmingą ir nuo
širdų vadovavimą.

Iždininkė Dana Binkienė džiaugėsi, kad 

prieš Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.
Minėjimo koncertinėje dalyje gražiai 

pasirodė estų ansamblis “Loke” ir ypač 
gražiai susidainavęs latvių jaunų jėgų 
ansamblis “Jaunais Vėjš”. Kaip visuomet, 
pats didžiausias ir stipriausias buvo lietu
vių choras “Daina”, vadovaujamas Birutės 
Aleknaitės, pasirodęs su keturiomis dai
nomis. Mūsų nuolatinis choro pagalbi
ninkas ir akompanuotojas Wojciech Wis
niewski įspūdingai paskambino ištraukas 
iš M. Musorgskio “Paveikslai parodoje”.

Latvių Namuose nuo birželio 9 dienos 
iki liepos 3 dienos veikia Baltų meno 
paroda. Lietuviams menininkams joje 
atstovauja Leeka Kraucevičiūtė - Gntzdeff 
su keturiais paveikslais ir Vincas Stane
vičius su dviem paveikslais. □ 

per praėjusius metus sukaupėmrekordinę 
sumą lėšų, bet išleidom taip pat rekor
diškai daug. Ji paaiškino, kad didžiausias 
išlaidas sudarė - $10,000 - auka mūsų 
bažnyčios St. Mary Star of the Sea res
tauravimui paremti.

P. J. Žalkauskienei pasitraukus, Val
dyboje sutiko dirbti Rasa Lipšienė.

Pareigomis pasiskirstėm sekančiai: 
Pirmininkė -Bronė Staugaitienė

(9842 5220) 
Iždininkė - Dana Binkienė (9347 1154) 
Sekretorė - Audronė Kesminienė

(9499 2189) 
Sekretorės padėjėja - Roma Eskirticnė

(9347 0703) 
Ligonių lankymas - Bronė Staugaitienė ir 

Rasa Lipšienė (9499 1168) 
Renginių reikalai - Gražina Kunciūnienė 

(9878 3523) 
Širdingai dėkojame visoms narėms ir 

visiems, kurie per praėjusius metus pri
sidėjo prie mūsų veikios. Ypač didelis 
ačiū J. Gužui, mūsų nuolatiniam rėmėjui, 
už $100 auką.

MSGMD Valdyba
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Lietuva iš arti
Dėl okupacijos žalos - reikalauti ir iš Vokietijos

Lietuva, niekaip neišsireikalaujanti 
sovietų okupacijos žalos atlyginimo, tu
rėtų keisti taktiką ir to paties reikalauti iš 
Vokietijos, kurijai! yra išmokėjusi nema
žai kompensacijų už priverstinius darbus. 
Anot Seimo Užsienio reikalų komiteto 
(URK) narių, taip būtų ne tik atlyginta 
žala nukentėjusiems žmonėms, bet ir 
apraminta Rusija, kuri iki šiol net nesi
leisdavo j derybas šiuo klausimu.

Kadangi SSRS okupacijos žalos atly
ginimo klausimas nėra pajudėjęs iš mir
ties taško, komiteto posėdyje nuspręsta 
keisti taktiką. Keturi jo nariai - pirminin
kas soedemas Justinas Karosas, konserva
toriai Audronius Ažubalis bei Emanuelis 
Zingeris ir liberalas Petras Auštrevičius - 
turės iki liepos vidurio parengti nutarimo 
projektą, kuriame būtų kalbama ir apie 
nacių okupacijos žalą.

„Europos Sąjungos kontekste buvo 
iškeltas totalitarinių režimų klausimas, 
todėl būtų logiškas nutarimas, kalbantis 
apie visų okupacijų žalų atlyginimą. Tai 
būtų šiuolaikiška ir šitame kontekste 
mažiau užkliūtų Rusijai“, - po posėdžio 
pažymėjo J. Karosas.

„Pasiūliau, kad abi šalys - Rusija ir Vo
kietija - būtų įtrauktos i derybų objektą, - 
teigė E. Zingeris. -Turime turėti abu spar
nus - ir sovietų, ir nacių Įvykdytus nusikal
timus, tada Europa geriau mus supras“. 
Anot jo, turi būti pradėtos tiesioginės de
rybos su Vokietijos vyriausybe.

Rusija aiškiai vengia mokėti už Rusi
jos ribų gyvenantiems nukentėjusiems 
asmenims. Vokietija mokėti nevengė, bet 
iki šiol jos mokėjimas už priverstinius 
darbus gėdingai vyko per antrąsias ir tre
čiąsias šalis“, - apgailestavo E. Zingeris.

2000 m. Vokietijos Bundestago priim
tas įstatymas dėl kompensacijų fondo 
„Atminimas, atsakomybė ir ateitis” nu
matė, jog kompensacijos Baltijos valsty
bių piliečiams. Antrojo pasaulinio karo 
metais kalėjusiems koncentracijos stovyk
lose ar išvežtiems priverstinių darbų, bus 
mokamos per trečiose šalyse veikiančias 
vadinamąsias partnerių organizacijas. 
Lietuvos ir Latvijos piliečiams kompen
sacijas nuspręsta mokėti per Rusijos fon
dą „Savitarpio supratimas ir susitaiky
mas“, kuris buvo įsteigtas dar 1994 m., o 
Estijos piliečiams - per analogišką Bal
tarusijos fondą.

Tuomet I Jetuvos URM ne kartą prašė 
kompensacijas už priverstinius darbus 
skirstyti per Lietuvoje esančias insti
tucijas. tačiau Vokietija į tai neatsižvelgė. 
Buvo paskaičiuota, kad nacių okupacijos 
padaryta žala gali siekti nuo kelių šimtų 
milijonų iki kelių milijardų JAV dolerių. 
2000-aisiais Seimo priimtoje rezoliucijoje

Likęs didžiulis turtas - be šeimininko
Sovietmečiu plačiai veikė taip vadina

ma Savanoriškoji draugija armijai, avia
cijai ir laivynui remti (SDAALR), kuri tu
rėjo daug stambaus turto: lėktuvų, laivų, 
pastatų, žemės ir pan. Vėliau jis pradėjo 
“nykti”, tačiau dar 2007 m. išlikusio įregis
truoto draugijos turto buvo apskaityta už 
35 mln. litų. Ir šiemet valstybiniai audito
riai rado pastatų, pvz. Alytaus, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus aps
krityse, kurie nebuvo inventorizuoti ir įre
gistruoti. Todėl nebuvo galima nustatyti, 
kam jie priklauso. Tik Kauno apskrities vir
šininko komisija rado ir į apskaitą įtraukė 
iki tol neįregistruoto draugijos turto.

Kontrolieriai rado, kad apskričių vir
šininkų administracijos nesirūpino buvu
sios draugijos išlikusio turto registracija - 
patikėjimo teise valdomi lėktuvai Civilinių 
orlaivių registre buvo įregistruoti ne vals- 
tybės, bet Lietuvos aeroklubo nuosavybės 
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buvo pasveikintas Vokietijos ryžtas iš
mokėti kompensacijas, bet pareikštas 
apgailestavimas dėl sprendimo tai daryti 
per trečiąsias šalis.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro generalinė direk
torė Dalia Kuodytė tada sakė, jog Lietu
voje apie 20,000 žmonių galėjo preten
duoti į Vokietijos kompensacijas. Pasak 
jos, iš Baltijos šalių į priverstinius darbus 
Vokietijoje daugiausia buvo išvežta Lietu
vos piliečių - 68 % visų išvežtųjų, iš Lat
vijos - 25%, iš Estijos - 7%.

Kaip teigė E. Zingeris, kompensacijų 
būtų galima reikalauti ne tik už priversti
nius darbus ir įkalinimą koncentracijos 
stovyklose, bet ir už privačių bendrovių,že
mės ūkio reikmenų nusavinimą ir kitą žalą.

SSRS okupacijos žalos atlyginimas jau 
ne vienus metus kelia galvos skausmą Lie
tuvos diplomatams ir politikams. 1992 m. 
piliečiai visuotiniame referendume prita
rė, kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms 
bei Lietuvos valstybei padaryta žala.

2000 m. priimtu įstatymu Vyriausybė 
buvo įpareigota sudaryti derybų su Rusija 
delegaciją, patikslinti ir užbaigti SSRS 
okupacijos žalos skaičiavimus, apie tai 
informuoti Jungtines Tautas, Europos Ta
rybą, Europos Sąjungą, visas kitas tarp
tautines organizacijas ir siekti jų paramos 
šiuo klausimu. Tuometinės teisingumo vi
ceministras Rasos Budbcrgytės vadovau
jama vyriausybinė darbo grupė 2000-ųjų 
rudeni pateikė skaičiavimus, kiek Lietu
vai kainavo sovietų okupacija. Nustatytos 
žalos dydis - 20 mlrd. JAV dolerių (pagal 
tuometinį kursą - 80 mlrd. Lt).

Pernai sausį Seimas rezoliucija paragi
no Rusiją pradėti konsultacijas su Lietuva 
dėlžalos atlyginimo, tačiau Maskva iki šiol 
nesileidžia j jokias derybas šiuo klausimu.

Spalį opoziciniai konservatoriai para
gino Seimą įpareigoti Vyriausybę pareng
ti žalos atlyginimo problemos sprendimo 
strategiją ir sudaryti konkrečių veiksmų 
planą. Grupė parlamentarų pasiūlė pa
vesti Vyriausybei iki šių melų kovo 15 d. 
parengti SSRS okupacijos padarytos ža
los Lietuvai atlyginimo problemos sprendi
mo strategiją ir sudaryti konkrečių veiks
mų planą, tačiau atitinkamas nutarimas 
iki šiol nepriimtas.

Prieš keletą savaičių vykusiame Sei
mo Pasipriešinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupacijų nukentė
jusių asmenų teisių ir reikalų komisijos 
posėdyje pripažinta, kad Lietuva nėra 
padariusi tam tikrų „namų darbų“. Pavyz
džiui, Vyriausybė nėra nustačiusi meto
dikos, kaip skaičiuoti SSRS okupacijos 
metu padarytą žalą, todėl neaiški ir galu
tinė žalos suma. (Pagal DELFT.lt) 

teise, laivai neįregistruoti Vidaus vandenų 
laivų registre, ne visas draugijos turtas 
užregistruotas administracijų registruose ir 
Nekilnojamojo turto registre. Taip pat ne
buvo pasirašytos dalies žemės sklypų, ku
riuose šis turtas yra. panaudos sutartys arba 
jos nejregistruotos Nekilnojamojo turto 
registre. Dalis žemės sklypų po buv. draugi
jos pastatais ir statiniais nesu formuoti. Be 
to, atsakingi darbuotojai nepakankamai 
kontroliavo, kaip panaudos gavėjai laikosi 
buv. draugijos turto naudojimosi sutarčių.

Norint sustabdyti buvusios SDAALR 
dar likusio milijoninio turto nykimą, rei
kia priimti atitinkamų įstatymų pataisas. 
“Priėmus įstatymo pataisas apskričių 
viršininkai galėtų nutraukti anksčiau su
darytas panaudos sutartis, o ne pagal pa
skirtį naudojamas turtas galėtų būti pri
vatizuojamas ar perduodamas kitoms vals- 

_tybės institucijoms”, - pabrėžė kontrolieriai. 
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Paminėta Lietuvos Laisvės Lygos veikla
Birželio 12 d. Seime buvo iškilmingai 

paminėtas ir Lietuvos Laisvės Lygos (LLL)
30-mctis. Kovo 11- 
osios salėje vykusia
me minėjime kalbėjęs 
LLL steigėjas ir ly
deris Antanas Terlec
kas (žiūr. nuotr. deši
nėje) apžvelgė Lygos 
nuveiktus darbus.

“Istorikai pripa- 
žįsta, kad nuolatinis bekompromisinis 
Laisvės Lygos reikalavimas siekti Lietu
vos nepriklausomybės ir išvesti okupaci
nę kariuomenę padėjo ir Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui ištrūkti iš Komparti
jos jam nubrėžtos suvereniteto TSRS su
dėtyje vagos. Laisvės Lyga nėjo j Aukščiau
siosios Tarybos rinkimus, bijodama okupa
cijos legalizavimo. Bet mes tuomet buvo
me reali tautos palaikoma jėga, kuri rei
kalavo iš Sąjūdžio skelbti nepriklauso
mybę. Manau, kad I jetuvos Laisves Lygos 
indėlis į 1990 m. kovo 11 dienos Aktą yra 
realus”, - teigė A. Terleckas.

LLL tarybos na
rys, Seimo narys Vy
tautas Bogušis (žiūr. 
nuotr. dešinėje) sa
kė, kad kovodama 
dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės 
LLL nuo pirmųjų die
nų pasirinko bekom
promisę politiką, grįstą prigimtinėmis 
žmogaus teisėmis, demokratinės bendruo
menės visuotinai pripažįstamais princi
pais, tarptautinėje jurisdikcijoje įsitvirti
nusiomis nuostatomis. Pasak jo, LLL sufor
muluoti programiniai tikslai, uždaviniai ir 
idėjos ilgainiui tapo atsikuriančios Lie
tuvos valstybės oficialiosios politikos ne
atskiriama dalimi ir buvo sėkmingai įgy
vendintos. Kaip pažymėjo V. Bogušis, Lie
tuvos Laisvės Lygai svarbiausia būtinybė - 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas.

“Nebuvom mes nei didvyriai, nei he
rojai. nei šventų švenčiausieji. Paprasčiau
siai žmonės su savo prigimtinėm dory
bėm ir silpnybėm, o Lygos įkūrimas - 
naujas kovos būdas su okupantais. Idea
lizmo, ryžto, o ypač patologinės drąsos

Nepritaria abortų draudimui
Kaip praneša DELFI, beveik du treč

daliai Lietuvos gyventojų nepritaria abor
tų draudimui. Labiausiai abortų draudi
mui prieštarauja šeimas sukūrę asmenys, 
turintys aukštąjį išsilavinimą, gaunantys 
didesnes pajamas ir gyvenantys didžiuo
siuose miestuose. Tai parodė viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės 
„TNS Gallup“ neseniai atlikta gyventojų 
apklausa.

Tyrimo duomenimis, 61 % Lietuvos gy
ventojų nepritaria abortų draudimui, 20% 
norėtų, kad jie būtų uždrausti, o 19% 
nuomonės šiuo klausimu neturėjo. Vyrų ir 
moterų nuomonė dėl abortų yra panaši - 
65% moterų ir 57% vyrų pasisakė prieš 
abortų draudimą.

Labiausiai aborto draudimui priešta
rauja 20-49 metų Lietuvos gyventojai. Iš 
tirtų respondentų grupių labiausiai išsi
skiria 20-39 m. moterys. Net aštuonios iš 
dešimties jų pasisako prieš abortų drau
dimą. Pasak „TNS Gallup“ skyriaus va
dovės, šio amžiaus moterys kaip tik 
planuoja šeiminį gyvenimą, todėl abor
tus draudžiantis įstatymas joms yra itin 
aktualus. 
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turėjome su kaupu. Baimė buvo kažkur 
šalia, lyg užgožia ar pamiršta, tikriausiai 
užrakinta”, - sakė V. Bogušis. Jo nuomone, 
prieš 30 metų atsiradusios LLL politinių 
akcijų prasmė ir reikšmė nėra iki galo 
apmąstyta, juo labiau objektyviai įvertin
ta. LLLveikla turi būti tinkamai įvertinta 
ir įamžinta. “Tai nėra mano asmeninės 
ambicijos, tai visos Lietuvos interesas. Be 
šito Lietuvos išsilaisvinimo istorija nebus 
objektyvi ir išsami”. - sakė jis.

Lietuvos istorijos 
instituto vyr. mokslo 
darbuotojas dr. Algi
mantas Kasparavičius 
(žiūr. nuotr. dešinėje) 
mano, kad Lietuvos 
Laisvės Lygos įsikū
rimas 1978 metais bei 
jos disidentinė, dau
geliu atvejų išties bekompromisė, drąsi 
veikla yra bene ryškiausias organizuotos 
politinės opozicijos pavyzdys sovietinėje 
Lietuvoje, turbūt ryškiausias pavyzdys po 
ginkluotos rezistencijos nuslopinimo. 
“Lietuvos Laisvės Lyga tapo pirmąja poli
tine idėja, jungtimi tarp Vasario 16-osios 
Lietuvos ir Kovo 11-osios Lietuvos”, - ma
no istorikas.

Seimo narys Povi
las Jakučionis (žiūr. 
nuotr. dešinėje) Lie
tuvos Laisvės Lygą pa
vadino “drąsių žmo
nių sambūriu. “Jie 
pirmieji pareikalavo 
nedviprasmiškai ne
priklausomybės Lietuvai. Dėl to verti 
pagarbos ir pripažinimo”, - sakė jis. 
Parlamentaras apgailestavo, kad svar
biausio paminklo - Laisvės simbolio Lu
kiškių aikštėje vis dar nėra, nors keli prem
jerai ir merai žadėjo, kad paminklas stovės 
iki Lietuvos vardo tūkstantmečio minė
jimo. Jo nuomone, reikia paminklo “Negrį- 
žusiems”, ypač 1941 m. birželio 14 d. trem
tiniams. kurių dauguma mirė Sibire ir prie 
Laptevų jūros nuo šalčio, bado ir vergiš
ko darbo.

Seimas tylos ir susikaupimo minute 
pagerbė šį pasaulį palikusius tremtinius, 
laisvės kovų dalyvius. □

Labiausiai abortų draudimui pritartų 
vyresni nei 60 metų gyventojai, turintys 
pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, gaunan
tys mažesnes pajamas ir gyvenantys ma
žesniuose miestuose.

Šeiminė padėtis taip pat turi įtakos 
abortų draudimo klausimu. Net 68% res
pondentų, sukūrusių šeimas ar gyvenan
čių kartu su partneriu nesusituokę, abor
tų draudimą vertina neigiamai. Mažiau 
prieštaraujančių lokiam draudimui yra 
tarp vienišų, išsiskyrusių ir našlių.

„Respondentams argumentuojant, 
kodėl pritaria ar prieštarauja abortų 
draudimui, akivaizdžiai susiduria dvi 
vertybės: žmogaus laisvė pasirinkti ir 
užsimezgusios gyvybės išsaugojimas bei 
gynimas“, - sakė tyrimo vedėja.

Abortų draudimui prieštaraujantys 
akcentuoja nelegalių abortų grėsmę, šei
mų finansines galimybes ir tai, jog 
uždraudus abortus didės vaikų namų 
globotinių skaičius. Tuo tarpu palaikan
tieji teigia, kad šis draudimas gerintų 
gimstamumą Lietuvoje ir tvirtina, kad yra 
pakankamai priemonių nuo nepageidau
jamo nėštumo apsisaugoti. □
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Į Bendruomenės baruose
Idealisto žūtis

Šių metų birželio 8 dieną Sydnėjaus 
I jetuvių Klube “Dainava” buvo rodomas 
Lietuvoje sukurtas filmas “Vienui vieni”, 
.lame nušviestas tragiškas Lietuvos 1945 - 
1955 metų laikotarpis, kada Nepriklau
somybės metais išaugės patriotiškas jau
nimas išėjo j miškus partizaninei kovai su 
okupantais sovietais.

Žiūrint šį filmą, nors iš netolimos, bet 
jau istorinės perspektyvos, labai jaudina 
tų jaunų vyrų, jų tėvų, motinų, žmonų 
patriotizmas, o dar labiau pražūtingas 
naivumas tikint, kad Vakarti demokratijos 
supranta rusiškojo komunizmo žiaurumą 
ir ateis į pagalbą Baltijos tautoms. Žiūrint 
į tuos jaunus, ryžtingus vyrus, pilnus vilties 
ir meilės savo kraštui bei nepagrįsto tikė
jimo, kad Hitlerį nugalėję Vakarai atsuks 
ginklus j Stalino Rusiją, norisi lik verkti...

Tik metams bėgant, desperatiškoms 
kovoms su specialiai atsiųstais rusų pul
kais sunkėjant ir vis daugiau šnipų į par
tizanų būrius infiltruojant, tie jauni pa
triotai žūsta susisprogdindami arba ko
munistų žvėriškai nukankini i. Ypač skaus
mingos filmo scenos: sūnų praradęs iš
protėjęs tėvas ir sudraskyti partizanų la
vonai turgaus aikštėje bei suvaryt i žmonės 
juos atpažinti. Į tas scenas žiūrėdama 
galvojau, kad Amžino rūstaus teismo 
susilauks ne tik Hitleris ir Stalinas, bet dar 
labiau Churchill ir Roosevelt baisiai ver
gijai atidavę Rytų Europą. “Atiduokim 
dėdei ,Ioe, ko jis nori”, - yra pasakęs 
komunizmo nesupratęs irsuprast nesisten
gęs prezidentas Roosevelt.

Scenos iš garsiojo Lietuvos partizano

Maksvytienė Atostogos Vietname
Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.

Pasivaikščiodamos netikėtai priėjom 
katalikų bažnyčią Cho Quan, pastatytą 
prancūzų laikais. Šventorius buvo pilnas 
motociklų, žmonės meldėsi lauke, nes 
netilpo viduje. Įėjom ir mudvi. Buvo ste
bėtinai daug jaunimo, ko šiais laikais pa- 
sigendam Vakarų pasaulyje.

Sekantį rytą lėktuvu išskridom į Ha 
Noi. Iš oro uosto - naujas greitkelis, ryžių 
laukai, nauji priemiesčiai su labai keista 
architektūra. Namai daugiausia trijų - 
penkių aukštų, siauri, vieno kambario 
platumo ir atrodo lyg spalvoti bokštai 
tarp žaliuojančių ryžių laukų. Tai kiniečių 
imperatorių užsilikęs paprotys. Tais lai
kais paprasto žmogaus gyvenamas plotas 
turėjo būti mažesnės kvadratūros už im
peratoriaus, kad išvengti didelių mokes
čių. Namai buvo statomi kiek galima 
aukštesni.

Artėjant prie miesto judėjimas didėja,

Perku bananus Ha Noi gatvėje.

Juozo I .ukšos - “Daumanto” -gyvenimo: 
jo tėvai, broliai, kovos su raudonarmie
čių būriais miškuose, jo gili meilė savam 
kraštui, dramatiškas pagalbos ieškojimas 
Vakaruose (ten būdamas jis parašė Lietu
vos istoriją papildančią ir išliekančią 
knygą), jo trumpos meilės akimirkos ve
dus Nijolę ir sukrečiančiai tragiška žūtis 
lietuviško judo - išdaviko pasalose, tuštiems 
Vakarti pažadams patikėjus.

Žiūrėdama šį, mūsų tautos istorijoje 
tragiškiausio laikmečio įrašą, galvojau, 
kad būtina šį filmą įtraukti į Lietuvos mo
kyklų programą kaip vaizdinę istorijos 
pamoką. Šių dienų Lietuvos jaunimas, 
kaip irviso pasaulio, minta žiaurybių, siau
bo, keršto vaizdais ne tik kasdieninėse 
žiniose, bet dar labiau, taip vadinamame 
TV/internet “entertainment”. “Vienui 
vieni” vaizdai vargu juos besujudins, ta
čiau, jei šis filmas būtų pristatytas kaip 
būtinai išmoktina dėstomos istorijos da
lis, su rašytiniais, diskusiniais, diplomi
niais darbais, gal jaunuoliai rimčiau 
pažvelgtų į savo - kaip žmogaus ir kaip 
lietuvio - ateitį. Ateitį, kurią jis gali su
kurt meile ir neribotomis pastangomis 
savo kraštui, arba ateitį, kurioj, anot poeto, 
“neliks ženklo, kad žmogus buvęs”...

Filmo “Vienui vieni” įtraukimas į Lie
tuvos mokyklų istorijos programas būtų 
svarbus ir svarus Švietimo ministerijos 
žingsnis. Atleisti reikalauja tikrasis žmo
giškumas ir tūkstantmetinis krikščiony
bės paveldas, bet pamiršti, numojant “ką 
padarysi...” jokiu būdu negalima!

Nijolė Jankutė

bet, atrodo, čia veikia šiokios tokios eismo 
taisyklės. Senamiesčio gatvės siauros, pilna 
motociklų. Mūsų viešbutis - šešių aukštų 
“bokštas” be lifto, o kambarys šeštame 
aukšte. Padejavę, kad mums per sunku lai
pioti. gavom kambarį ketvirtam. Kaina 
prieinama - $ 15 JAV su pusryčiais ir galima 
naudotis internetu.

Miestas gražesnis už Ho Chi Minh. 
Vidury jo didžiulis Iloan Kicm ežeras, 
aplink parkas. Apie šį ežerą yra legenda: 
XV šimtmečio vidutyje imperatoriui Ly 
Thai 'lb iš dangaus buvo atsiųstas stebuk
lingas kardas pagalbai prieš kiniečius. 
Karui pasibaigus, imperatoriui vaikščiojant 
ežero pakrante, iš ežero gelmių išniro mil
žiniškas auksinis vėžlys, griebė kardą ir 
nėrė į ežero dugną. Yra sakoma, kad jis 
grąžino kardą atgal j dangų. Nuo to laiko 
ežeras žinomas kaip Hoan Kiem (Grąžin
to kardo). Šiaurinėje ežero dalyje maža 
sala, raudonas tiltelis, pastatytas The I luc 
1885 metais. Jis veda į vandens ir medžių 
apsuptą Ngoc Son šventyklą, pašvęstą 
mokslininkui Van Xuong, generolui Trean 
Dao, kuris XIII šimtmetyje nugalėjo mon
golus, ir gydytojų patronui La To. Atskira
me kambaryje yra didžiulė vėžlio skulp
tūra su durklu nasruose.

Pietinėje ežero dalyje matosi minia- 
tūrinė salytė Thap Rua (Vėžlio bokštas) 
su raudona žvaigžde - Ha Noi miesto 
emblema.

Aplankėm Literatūros šventyklą, pasta
tytą imperatoriaus Ly Thanh Tong 1070 
metais bei paskirtą Konfucijui, mokslinin
kams ir literatams. Pagrindiniai vartai su 
užrašu: “palikit arklius prie vartų”. Ne
turėdamos arklių, palikom taksi. Tai pir
masis Vietnamo universitetas, įsteigtas 
1076 metais. Pirmieji mokiniai buvo man
darinų sūnūs. 1484 m. imperatoriaus Le 
Thanh Tong įsakymu buvo pastatytos 
akmeninės plokštės su mokinių vardais ir

Mattias Breach Maksvyčio sportiniai pasiekimai

Štai ką rašė laikraštis “The Glebe” 
birželio 11 d. laidoje apie mūsų Sydnė
jaus skauto Mattias Braach Maksvytis (žiūr. 
nuotr. viršuje) sporto pasiekimus:

“Nenuostabu, kad Mattias Braach 
Maksvytis metėsi į “rockclimbing” sportą, 
žinant jo aukščių ir kopimo pomėgį.

Sydney Indoor Climbing Gym (St. Pe
ters) rekomendavo šį šešiolikmetį apdo
vanojimui Glebės Jaunių Sporto žvaigžde.

Nuo rugpjūčio 28 iki 31 d. šis sporto 
centras bus šeimininkas pravedant IFSC 
Pasaulio jaunių pirmenybes. Mattias išsi
kovojo teisę dalyvauti šiose pirmenybėse.

Marrickville gyvenąs Mattias šiuo me
tu treniruojasi varžytis “difficulty” ir 
“bouldering” kategorijose.

“Difficulty” kategorija (darvadinama ir 
“lead”) - kaikopėjas lipa j aukštį virve pri
sirišęs prie saugos diržų. Šios kategorijos 
varžybų pagrindas - ištvermė. “Bouldering” 

jų pasiekimais laikant 
egzaminus, pradedant 
1442 metais iki 1772 m. 
Gaila, kad yra išlikę tik 
82 tokios plokštės.

Kiekviena plokštė 
stovi įmūryta akmens 
vėžlyje. 1802 metais 
imperatorius Gia Long 
perkėlė universitetą i 
naują sostinę Hue.

Šventykla susideda 
iš penkių atskirų tera
sų. Centriniai takai ir 
vartai buvo skirti impe
ratoriui, šoniniai-ad- 
minislracijos ir kariuomenės mandari
nams. Tvenkiniai pilni lotosų, dauguma 
jau peržydėjusių, bet kai kur dar matėsi 
paskutiniai žiedai. Įdomu tai. kad centri
nis tvenkinys vietoje gėlių buvo pilnas 
piranijų. Niekas negalėjo mums paaiškin
ti, kodėl. Antro kiemo gale stovi Khue Van 
paviljonas, pastatytas 1802 metais. Tai 
gražus Vietnamo architektūros pavyzdys. 
Didysis paviljonas skirtas Konfucijui. Jo 
skulptūra stovi puošniame, raudoname, 
auksu puoštame altoriuje. Čia žmonės 
meldžiasi, degina smilkalų lazdeles. Ant 
sienų senos nuotraukos, nišose - impera
toriaus skulptūros ir kiti antikiniai rinki
niai. Viename paviljone vyko muzikos re
čitalis - seni, nematyti muzikos instru
mentai ir liūdna, persekiojanti muzika.

Išlandžioję visus kampus pasukom Me
no muziejaus link. Tai gražus, senos pran
cūzų architektūros pastatas. Vienas aukš
tas buvo pilnas propagandinių paveikslų, 
skulptūrų ir keramikos. Kituose aukštuo
se - lakuoti dirbiniai, tradiciniai Vietna
mo paveikslai, etninių grupių rūbai, pinti 
krepšiai ir senos Cham genties skulptū
ros, Vakarų įtakos mokinių darbai (1923 
m. buvo atidaryta EEcole de beaux Arts).

Perpildytom nuo meno galvom nuta
rėm padaryti pertrauką. Susiradę padorią 
kavinę suvalgėm po lėkštę tradicinės. 

kategorija - trumpi kopimai iki 5 metrų 
aukščio, be saugos diržų, virš pakloto gu
minio patiesalo.

Šiemet Mattias iškovojo pirmą vietą 
NSW valstijos “bouldering” kategorijoje 
bei trečią vietą Australijos Rockclimbing 
pirmenybėse “difficulty” kategorijoje. 
Pernai jis dalyvavo Ekvadore pasaulio 
pirmenybėse, kur “difficulty” kategorijos 
sienos aukštis buvo 20 metrų.

Mattias pareiškimu, jis turėjo nugalėti 
tiek aukštį, tiek savo jaudinimąsi, bet 
išsilaikė per climinacinius ratus iki var
žybų pusiaukelės.

Šiemet jis du kartus persavaitę ruošiasi 
varžyboms su treneriu Jan Zbranek, o taip 
pat treniniojasi bėgime ir joga sporte.

Jan Zbranek žodžiais ’’jis yra 100% 
geriausias savo grupės vaikinas ir iš jų visų 
padaręs didžiausią pažangą.”

Vytautas Patašius

Ilu Noi Literatūros muziejuje su draugais.

Jolanta Ha Noi gatvėje.

makaronų ir daržovių sriubos, išgėrėm 
vaisių sulčių. Viskas kainavo 37,000 dongs 
(nesiekė trijų australiškų dolerių ). Sako
ma, kad vietiniai gyventojai už du dolerius 
maisto nusiperka visai savaitei.

Pasistiprinę leidomės ieškoti One 
Pillar Pagodos. Ėjome gražia medžių alė
ja. Abiejose gatvės pusėse stovėjo skir
tingų kraštų ambasados. Pusiaukelyje pa
matėm, kad prie vieno pastato pilna 
policijos. Už geležinės tvoros stovėjo bū
tys žmonių su kažkokiais plakatais. Ban
džiau užkalbinti, bet visi rodė eiti tolyn, 
taip ir nesužinojom kas ten vyko.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
R. Berankis - pasaulio 
18-mečių tenisininkų 

lyderis
Tarptautinės teniso federacijos (ITF) 

paskelbto naujojo aštuoniolikmečių rei
tingo planetos lyderiu su 1252.5 įskaitinio 
taško tebėra septyniolikmetis Ričardas 
Berankis (žiūr. nuotr. dešinėje). Perspekty
viausias Lietuvos tenisininkas, kuriam bir
želio 21 d. sukako 18 metų, antrojoje pozi
cijoje esantį Australijos jaunių teniso čem
pionato nugalėtoją penkiolikmetį Bernard 
Tomič lenkia 140 taškų. Trečiojoje pozici
joje su 1068.75 taško yra Taivano teni
sininkas Tsung-Hua Yang. □

Kiek lietuvių sportininkų vyks į Beidžingą
Lietuvos olimpinėje delegacijoje būtų 

galima registruoti 70 sportininkų, kurie 
varžysis 16-oje sporto šakų iš 28-ių esan
čių žaidynių programoje. Į Beidžingą vyks 
58 individualių sporto šakų atstovai ir 12 
krepšininkų.

Asmeninėse sporto šakose I .ietuvai at
stovaus: 5 baidarių-kanojų irkluotojai, 2 
badmintonininkai, 3 boksininkai, buriuo
toja, 3 dviračių treko meistrės, 6 plento 
lenktynių dviratininkai, dziudo imtyni
ninkas, gimnastė, 4 graikų-romėnų imty
nių atstovai, irkluotojas, 15 lengvaatlečių, 
9 plaukikai, stalo tenisininkė, sunkiaatle
tis, šaulė ir 4 penkiakovininkai.

Drauge su treneriais ir vadovais Lie
tuvos delegacijos narių sąrašas išauga iki 
150 žmonių. 8 sportininkai lieka atsargi
nių sąraše ir artimiausiu metu dar gali pa
pildyti Lietuvos rintinę.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.S.

Kitoje vietoje 
priėjome nelabai 
plačią durų angą 
su slenksčiu ir prie 

jo - akmeninių grindų liekanas. “Pažiū
rėkite, per šitą slenkstį ir šitomis grindi
mis vaikščiojo ir Vytautas ir Jogaila”, pa
aiškino Napalys. Atsitūpiau ir paglosčiau 
mūsų kunigaikščių mindžiotą slenkstį.

Netoli to įėjimo, kiek giliau pamatė
me atkastas Mindaugo laikų grindis, 
išklotas gražiomis lygiomis glazūruoto
mis plytelėmis.

Labai stačiomis kopėčiomis nusilei
dom su tėte į dar vieną duobę prie įdo
miausio tos vasaros radinio. (Kitkauskas 
mums viską aiškino pasilikęs viršuj ant 
duobės krašto, nes į tą mažą plotelį su 
mumis netilpo). Apie metrą nuo senosios 
katedros sienos pamatų buvo atrastas 
kažkoks katedros planui nepriklausantis 
mūras. Tarp naujos, padidinto pastato 
sienos ir to neaiškaus mūro buvo pripilta 
smėlio.

Kai tą smėlį nukasė, pasirodė, kad tas 
mūras yra kriptos dalis, o ant jos dar ge
rai išlikusi freska - romaniško stiliaus 
nukryžiavimo scena: nukryžiuotas Kristus, 
Marija ir šv. Jonas. Spalvos buvo gražiai 
išlikusios, tik vietomis lyg apkrapštytos.

Pačioje kriptoje nieko nerasta- matyt, 
kas ten buvo, katedros perstatymo metu 
buvo išimta. Kas ten galėjo būti ir dar nu
sipelnyti būti palaidotam freskoje, galėjo 
paaiškėti tik nustačius freskos amžių. 
(Dabar sužinojau, kad ten buvo palaidotas 
pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius.
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Lietuvos kūno kultūros departamento 
generalinis direktorius ir ĮJOK viceprezi
dentas Algirdas Raslanas pranešė, kad iš 
mūsų šalies sportininkų t ikimąsi 7 „tvirtų“ 
medalių (baidarių irklavime, moterų 
dviračių treko varžybose, graikų-romėnų 
imtynėse, lengvojoje atletikoje (2), krep- 
šinyje ir vyrų penkiakovėje. „Jei pasiseks, 
medalius su išlyga dar galėtų iškovoti 
boksininkas, buriuotoja ir sunkumų kil
notojas“, - prognozavo A. Raslanas.

„Visiems sportininkams Kinijoje di
džiausias priešas bus „velnio triada“ - t.y., 
karštis, drėgmė ir oro užterštumas, - per
spėjo Lietuvos olimpinės rinktinės vyr. 
gydytojas Dalius Barkauskas. - Tai bus labai 
svarbūs rezultatus ribojantys faktoriai. 
Sportininkams taip pat gresia virusiniai, 
peršalimo nuo kondicionierių ir žarnyno 
ligų susirgimai“. □

Anais laikais kripta buvo ne požemy
je, kaip dabar, bet senojoje katedroje, o 
požemyje atsidūrė, kai ant jos susiklostė 
daug kultūrinių sluoksnių).

Atkasus kriptą, freska iš karto buvo 
užkonservuota, ir supratau kodėl, kai pa
mačiau toliau esančias apnuogintas ak
menines sienas, kurios neužkonservuotos 
tuojau apaugo storu pelėsių sluoksniu. 
Smėlis, pripiltas tarp kriptos ir naujų pa
matų, per šimtmečius apsaugojo paveikslą.

Aišku, fotografavau visą ekskursiją, bet 
visos freskos negalėjau apimti, nes buvau 
per arti, tai turėjau fotografuoti dalimis.

Vėliau, išryškinus nuotraukas Melbour
ne, nusiunčiau visas tėtei ir Kitkauskui. 
Kitkauskas man surašė, kas kurioj nuo
traukoj yra, nes bijojau, kad laikui bėgant 
nebeatsiminsiu detalių.

Pamąstymas: Nežinomi 
Viešpaties keliai

Nė vienoj kitoj bažnyčioj nėra oro 
kondicionavimo. Palygint su amžinybe, 50 
metų nėra didelis laiko tarpas. Jeigu ne
būtų buvusios tos 50 metų trukusios oku
pacijos, jeigu katedra nebūtų paversta 
paveikslų galerija ir paveikslai nebūtų 
pradėję nykti, jeigu katedra nebūtų buvu
si valdžios žinioje, kurija vargu ar būtų 
leidusi katedros viduje vykdyti archeo
loginius kasinėjimus, nebūtų prisikasta 
ligi gruoblėtosios keramikos, ir mūsų 
istorijos “knyga” katedros rūsiuose būtų 
likus neskaityta.

Studentų bendrabutis
Vieną dieną sužinojom, kad Lidija 

Pocienė iš Adelaidės yra atvažiavusi į 
lietuvių kalbos kursus ir gyvena studentų 
bendrabutyje. Nuvažiavome ten, bet jos 
neradom. Ant sienos pamatėme Lietuvos 
žemėlapį, bet visi pavadinimai buvo pa
rašyti rusiškom raidėm. Pasipiktinom: 
“Juk žmonės atvažiuoja čia išmokti lie
tuviškai, tai kam jiems rusiškos raidės?”

A.Poviliūnas: Lietuvos sportininkai olimpiadoje 
planuoja „politinius išsišokimus“

Ketvirtadienį, birželio 19 d. Vilniuje 
vykusiame Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) Vykdomojo komiteto 
išplėstiniame posėdyje LTOK vadovas 
Artūras Poviliūnas aptardamas pasiren
gimą Beidžingo vasaros olimpinėmis 
žaidynėms teigė, jog kai kurie Lietuvos 
delegacijos sportininkai olimpiadoje 
planuoja politinius demaršus.

„Olimpiadose dažnai iškyla politiniai 
aspektai. Aktualūs yra Beidžingo žaidynių 
ir jų atidarymo iškilmių boikoto klausi
mai. Tarkime, aš žinau, kad Tibeto dvasi
nis vadovas Dalai I rimą dalyvaus Beidžingo 
žaidynių atidaryme, 'lai pat žinau, kad kai 
kurie Lietuvos sportininkai, mūsų šalies 
politikų paraginti, pasirašė politines dek
laracijas ir numato išsišokimus olimpia
dos metu“, - teigė I TOK prezidentas A. Po
viliūnas. Jis ragino Lietuvos olimpiečius 
laikytis Olimpinės Chartijos ir taisyklių. Tai 
pat pranešta, jogšis klausimas su kiekvienu 
Lietuvos olimpinės rinktinės nariu bus

Olimpinė Lietuvos plaukikų rinktinė
Vilniuje pasibaigus atvirajam Lietuvos 

plaukimo čempionatui paaiškėjo olimpi
nė rinktinė, kuri jau birželio 17 d. pradėjo 
pasirengimą Beidžingo olimpinėms žai
dynėms. Tai buvo paskutinis atrankos į 
olimpiadą etapas. Birželio 30 d. sportinin
kai 10-čiai dienų vyks į Slovėniją. O liepos 
11-15 dienomis jie startuos tarptautinėse 
varžybose Kroatijoje. Liepos 31 dieną 
rinktinė išskris į Kiniją ir ten treniruosis 
iki pat olimpiados.

Paprašytas išvardyti plaukikus, atstovau- 
siančius Lietuvai Beidžingo žaidynėse.

Budintis studentas pradėjo aiškinti, kad 
lietuviškom raidėm spausdinti žemėla
piai tuojau išperkami, ir jų sunku gauti, bet 
tuo tarpu atėjo viena kursante ir gana pik
tai pasakė: “O kas čia tokio? Aš per tris 
dienas išmokau rusišką raidyną ir puikiai 
perskaitau”.

“O kuriem velniam to rusiško raidyno 
Lietuvoj reikia?! ”, - pyktelėjo Gediminas.

Norėjom palikti Lidijai raštelį, tai 
mums parodė jos kambarį irparašėm, kad 
buvom ir kur gyvenam, kad paskambin
tų. Išėjus Gediminas susirūpino, kad gal 
be reikalo parašėmpavardę ir adresą-juk 
bet kas gali paskaityti, o jis taip nedrau
giškai atsiliepė apie rusišką alfabetą...

Ko neparodysi, to nesunaikins
Jau buvo praėję keleri metai nuo fres

kos atradimo ir buvom susitarę su Kit
kausku aplankyti katedros požemius. 
Pasikvietėm ir Lidiją Šimkutę. Kitkaus
kas nebuvo labai patenkintas - jis vis dar 
nepasitikėjo svetimais žmonėmis, bet vis 
dėlto po rūsių apžiūrėjimo dar mus nu
vedė ant stogo. Stogas buvo dengiamas 
gerai suvirintomis storomis varinėmis 
plokštėmis.

Kitkauskas paaiškino, kad rusams 
pradėjus dengti Leningrado soborus 
auksu, lietuviai paprašė leidimo uždeng
ti katedrą variu - stogas jau buvo pradėjęs 
varvėti ir nuolatiniai palopymai mažai 
padėjo.

Jie gavo leidimą labai plonom vario 
skardom, bet su tuo leidimu (per visokius 
“blatus”) jie pirko storus vario lakštus, ku
riuos taip suvirino, kad “dabar niekas ne
atplėš”. Mus perspėjo, kad niekam apie 
tai nepasakotume, kol visas stogo remon
tas nebus baigtas.

Panašų dalyką apie nebaigtus darbus 
išgirdome ir iš profesoriaus lotynisto, ku
ris mus pavedžiojo po Vilniaus universite
tą. Jis mums parodė vieną salę, visą išde- 
koruotą Gibavičiaus freskomis - senovės 
lietuvių dievais ir deivėmis. Niekas ne

aptartos asmeniškai - pasirašant sutartį su 
LTOK dėl dalyvavimo žaidynėse.

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) 
taip pat bando išvengti incidentų -į Lietu
vą atsiųstas laiškas, kuriame primena, kad 
pagal Olimpinę Chartiją „olimpinių žaidy
nių dalyviai gali reikšti savo nuomonę įvai
riais klausimais (...), bet olimpiada yra 
sporto renginys, o ne politinių pareiškimų 
arena“. Taip pat primenama, kad „Olimpia
dos metu draudžiamos politinės demons
tracijos ir propaganda įvairiomis formomis 
(plakatais, vėliavomis, rūbais ir tt.)“.

A Poviliūnas perspėjo, kad už Chartijos 
nesilaikymą iš sportininko gali būti atimta 
akreditacija, jis diskvalifikuotas, o Nacio
naliniam olimpiniam komitetui, kuriam jis 
priklauso, taikomos griežtos sankcijos.

„Žinau, kad kai kurie mūsų sportinin
kai pareiškė politinius atsišaukimus už
sienio spaudoje ir tai LTOK kelia susirū
pinimą“. - sakė A. Poviliūnas, neįvardinęs 
akcijos dalyvių pavardžių. □ 

treneris J. Juozaitis sakė, kad komandą 
turėtų sudalyti 9 žmonės - 7 vyrai ir 2 mo
terys. Dėl vieno sportininko - Edvardo Dau
tarto (200 mkrūtine) - plaukimo specialis
tai dar apsispręs. O kitų pavardės jau aiškios.

Kiti olimpinės rinktinės nariai: V. Ja- 
nušaitis - 200 m kompleksiniu būdu ir 100 
nugara; Paulius Viktoravičius - 100 m 1. 
st.; Rimvydas Šalčius - 100 m peteliške; 
Giedrius Titenis - 100 m krūtine; Saulius 
Binevičius - 200 m 1. st.; R. Mileišytė-50 
m 1. si.; Raminta Dvariškytė - 200 mkrūtine, 
R. Gimbutis - 50 m. laisvuoju stiliumi. □ 

buvo įleidžiamas pažiūrėti darbo, kol jis 
nebuvo baigtas, nes buvo rimtas pavojus, 
kad kam nors tie dievai pasirodys politiš
kai ar ideologiškai nepriimtini - mat, vis 
dėlto, Lietuvos istorija!

Važiuodami pro Kaltinėnus nuėjom į 
kapines ir suradome gerokai apleistą, 
žolėmis apaugusį Dionizo Poškos kapą.

Mano svainis paaiškino, kodėl jis toks 
neprižiūrėtas: “Nėra reikalo atkreipti 
dėmesį, kad tai svarbus mūsų kultūros 
paminklas. Kai ateis laikas, kapas bus 
sutvarkytas”.

Kai kurie senesni meno kūriniai irgi 
buvo rūpestingai saugomi. Su Vytautu 
buvau Maironio muziejuje. Tenai buvo ga
na daug Maironio portretų. Užsiminiau 
Vytautui, kad būtų gerai kokį portretą 
nufotografuoti - norėjau panaudoti Mai
ronio minėjimui grįžus į Melbourną. Vy
tautas, pasitelkęs į pagalbą draugą foto
grafą, man portretą parūpino, ir aš nega
tyvą tuoj išsiunčiau į Melbourną.

Padidinimas išėjo puikiai ir buvo pa
naudotas minėjime. Po minėjimo portre
tas buvo pakabintas Mclbourno lietuvių 
bibliotekoj.

Kažkoks pareigūnas, apsilankęs iš 
1 Jetuvos, manęs paklausė: “Kaip jūs gavote 
tą nuotrauką? Juk šitas portretas neeks
ponuojamas?”

“Čia iš kažkokios knygos”, - atsakiau. 
Kodėl jis buvo neeksponuojamas - neži
nau. Matyt, cenzūra nepraleido, o gal net 
ir cenzūrai nebuvo parodytas.

Po kelerių metų, 1988-ais, jau prasidė
jus Sąjūdžiui, “Literatūroje ir Mene” pa
sirodė įdomi žinutė: “Šiomis dienomis 
Maironio bute - muziejuje Kaune atsirado 
naujovių. Viename kambaryje pakabintas 
Vytauto Didžiojo portretas, kitame - por
tretas, kuriame vaizduojamas Maironis 
dvasininko drabužiais. Šių paveikslų čia 
anksčiau nebuvo”.

Tęsinys kitame MP nr.
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XXV ALD SYDNEY 2008 ALD Ruošos Komiteto narė Elė Kains apžiūrėjo svečių apsigyvenimo (Australijos Lietuvių Dienų metu) Sydnėjuje galimybes ir
rekomenduoja lentelėje pateiktus viešbučius:

Hotel Location Rooms
Secured

Rooms 
Available

Bookings to 
be paid by

Contact Details Payment Details: Per Night Rate People 
Per
Room

Facilities
Available

Travelodge Hotel, Bankstown 
(3 star hotel) 
for more details go to:
http ://www.tr avelo dge.com. au/lo 
c ations/fe ature s. aspx?hid=766

8 Greenfield P de
(2 minutes walk to the 
Lithuanian Club, located 
in the Bankstown Sport's 
Club)

40 108 26/09/2008 
(for secured 
rooms) 
(direct 
through 
Bankstown 
Travelodge

Ph: (02)9793-0000,
Fax: (02)9793-2439 
email:
tbnk@travelodge.com.au

EFTPOS, Cr.Card, 
No Cash
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural
Festival

$105.00 p/nper 
room, 
excluding New 
Years Eve 
$180.00

3 Free Parking 
24hr reception, 
Restaurant, Bar, 
Kitchnett with 
Microwave, 
Access to 
Sport's Club

Rydges (4 star hotel) 
formore details go to: 
http ://www.ry dge s. c om/b anksto 
wn

Cnr Hume Highway & 
Strickland Street 
Bass Hill (5 km distance 
from the Lithuanian Club)

TBA 120 the end of 
November 
(direct 
through the 
Bass Hill 
Rydges 
Hotel Only)

Ph: (02)8707-2800;
Fax: (02)9754-1278 
email:
reservations__bankstown
@rydges.com.au

Cash with bond, 
EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$119.00 p/nper 
room (inch 
New Year's 
Eve)

3-4 Free Parking, 
Pool, Terrace 
BBQ, 
Restaurant, Tea 
and Coffee 
Making 
Facilities, 24hr 
room service 
and reception

BreakFree Bankstown 
International (4 star hotel) 
for more details go to: 
http://www.bre akfre e .com.au

477 Chapel Rd, Bankstown 
(5 minutes walk to the 
Lithuanian Club)

TEA 59 and
30 Appts

TBA Ph: (02)9790-4700, 
Fax: (02)9707-3359 
e-mail 
bankstown.res@breakftee 
resorts.com.au

EFTPOS, Cr.Ca d. $155.00 p/nper Sfdelux) Pool, Tea and 
Coffee Making 
Facilities, Self 
Contained 
Appartments

Quote: Austraj
Lithuanian Cui 
Festival

Nauju informacija 
žemesnės kainos 
žiūr. prierašų 
apačioje

:ec) 
opt)

(prices still 
negotiating

Laundy Hotels - Twin Willows 
Hotel 
formore details go to: 
http://www.laundy.com.au/twmw 
illows

739 Hume Hwy, Bass Hill, 
(5 km distance from the 
Lithuanian Club)

10 10 Unbelievable 
Deal 
available to 
the group 
that secures 
all 10 rooms 
booked and 
paid for 
ASAP

Ph: (02) 9724-0637;
Fax: (02) 9728-1987;
e-mail:
georgejpoulos@laundy.c 
om.au

EFTPOS, Cr.Card.
Quote: Australian
Lithuanian Cultural
Festival

$60 p/nper 
room (only if all 
10 rooms are 
secured from 
26/12/08 to 
02/01/09

3 TeaandCoffee 
Making 
Facilities, 
Outdoor BBQ, 
Pool, Pub 
Facilities, Next 
door to Bass Hill 
Plaza Shopping 
Centre

N3UJ3 informacija — Break Free Bankstown International (477 Chapel Road, Bankstown) nuleido kainas lietuviams, atvykstantiems į AL Dienas.
The Executive Room was quoted at $ 155/nt reduced to $129/nt - if staying less than5 nights will have to pay $246 for New Years Eve only, instead of $ 129 - (1 queen bed or 2 
singles).
Delux Room was quoted at $175/nt now reduced to $175/nt---------” “ “   $280 for New Years Eve only, instead of $175 - (1 queen bed & 1 single bed for up to 3 people)
2 Bedroom Apartment was quoted as $225/nt - if less than 5 nights will have to pay $316 for New Years Eve only, instead of $225 - (up to 6 people-1 queen in 1st bedroom either 
1 x king bed or 2 single beds in 2nd bedroom plus 1 sofa bed, has self contained kilchen & bathroom. 30 apart mnets available. 59 hotel rooms available.
Must call hotel direct on 1800 222 452 or fax: 9707 3359 or e-mail: richard.hogan@brcakfrcercsorts.com.au advise that this is the special rate offered to the 
Lithuanian CulturalFestival.

Booking must lie guaranteed with credit card. If no credit card, cash/chcque payment required for first nights accomodation before the booking can be confirmed.

AABS Conference
The Assoeiation for the Advancement of Baltic Studies (Australasian Chapter) is 

organising the 14th AABS Conference to be held at the University of Melbourne on 
the 5lh-6th of September this year. We would like to cordially invite ALB members to 
this AABS conference.

The confcrc nee dinner is scheduled for the Friday evening, the 5th of September.
Andrew Blumbergs. President AABS

Please do not hesitate to contact me via email: andrew.bluinbcrgs@bigpon<l.eoin 
or aabs@y7niail.com or via telephone (I I) (03) 9533 7977, (M) 0434244728.

Padėka
Brangiai sesutei Irenai Kalytei - Spry netikėtai mirus šių metų 

balandžio 12 dieną, dėkoju visiems tolimiems bei artimiems bičiuliams už atsiųstus 
paguodos žodžius kortelėmis bei gėlėmis man ir artimiesiems.

Ypatingas ačiū Melbourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai už 
šiltą rūpestį mano skausmo valandoje. Tegul Dievas Jums visiems už tai atlygina.

Viltis Kružicnč

Pagerbdami 3.3. Onos Lizos Veteikienės 
atminimą “Mūsų Pastogei” aukojo:

Po$ 10-M. Kavaliauskienė, D. Svaldcnienė, D. Svaldenytė.
Po $ 20 - A. Griškauskas, D. Skorulienė, M. Karpavičienė, N. Zdanienė, 
I. ir A. Gudaičiai, A. Kaspariūnas, V. Patašius, B. Staugirdas, K. Zdanius, 
H.B. Wunderlich, A. Auglienė.
$50-N.Zdanienė.

Prisimindami

A^A Alfonsą Mikalauską,
aukojame “Mūsų Pastogei” $25.

Elė ir Peter Kains bei Šatkauskų šeima

Prisimindami

A^A Elžbietą Veteikieną,

AfrA Algirdui Francui
minis, gilią ir nuoširdią užuojautą jo broliams Vytautui ir Ričardui bei jų 

šeimoms reiškia ALB Perth’o Apylinkės Valdyba.
A. Cižeika, pirmininkas

aukojame “Mūsų Pastogei” $25.
Elė ir Peter Kains bei Šatkauskų šeima

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Valstybės Diena - liepos 6-oji
Šios Dienos minėjimas Sydnėjuje rengiamas sek

madienį, liepos 6 dieną, Lietuvių Klubo “Dainava” 
patalpose, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Pradžia -14.30 vai.
Meninėje dalyje pasirodys Sydnėjaus lietuvių choras 

“Daina”. Tautiečiai nuoširdžiai kviečiami atvykti į šį 
renginį. Įėjimas - aukomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
maloniai kviečia narius atšvęsti

Valstybės Šventę
sekmadienį, liepos 6 dieną, Canberra Club, West Row, Canberra City. 

Galima rinktis nuo 12.30 vai. p.p. Pradžia -1 vai. p.p.
Šia proga žodį tars ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta 

Savickaitė - Fletcher. Seks trumpa kultūrinė programa ir pietūs.
Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki antradienio, 

liepos 1 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Valstybės Dienos minėjimas Melbourne 
įvyks sekmadienį, liepos 6 dieną, 1330 vai. Melbourno Lietuvių Namuose. 
Paskaitą skaitys svečias iš Adelaidės Viktoras Baltutis.
Meninėje programos dalyje - choras “Dainos Sambūris” 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Adelaidėje - TURGUS
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood, vyks TURGUS.
Rengėjai (Lietuvių Namų Bibliotekos darbuotojos) prašo paaukoti nereikalingus, 

tačiau gerame stovyje, įvairius daiktus. Tai gali būti virtuvės reikmenys, indai, įrankiai, 
knygos, žurnalai, paveikslai, žaislai, papuošalai, lietuviški rankdarbiai, augalai, uogienės, 
pyragai ir 1.1., išskyrus drabužius). Piniginė auka taip pat laukiama. Surinkti pinigai bus 
paskirti kun. Hermano Šulco Jaunimo sodybai Kretingoje ir Lietuvių Namų Bibliotekai.

Daiktus į Lietuvių Namų Biblioteką galima pristatyti sekmadieniais (birželio ir liepos 
mėnesiais) iki liepos 13 dienos. (“Šventadienio Balsas” Nr. 11)

Tautodailininkų dėmesiui
Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Geelongc paaiškėjo, kad 

didesnių Australijos miestų lietuvių tautinių šokių grupėms trūksta 
rūbų, ypač jaunimui ir vaikučiams.

Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juostas/juos teles, prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau atsiųti mums savo pašto arba e-mail adresus, kad galėtume juos įtraukti į 
mūsų interneto svetainės informaciją. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bėi tautodaile. Loreta Čižauskaitė-Tigani

ALBKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 
e-mail: loreta@austlb.org paštu: P.O.Box 620, Belmont, Victoria 3216.

Parduodu moteriškus autentiškus naujus tautinius rūbus (dydis 12 -14).
Kaina $350. Skambinti 03-9874 2456

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”. P.O. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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:.......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: Htconmelb@bigpond.com

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
Alvydai tek: 0422 655 902.

"Vakaras Džiunglėse”

Šeštadienį, liepos 26 dieną. Pradžia - 7 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti Klubo ruošiamame karnavale - baliuje “Vakaras 
Džiunglėse”. Kaina - $60 asmeniui.
Į laukinę puolą įeina džiunglių kokteilis, vakarienė, pramogos (dvi valandas 
bus vaišinama alumi ir vynu).
Bus renkami geriausi “Džiunglių” karaliaus ir karalienės aprėdai.
Laukia prizai nugalėtojams ir daug siurprizų!
Susidarius 20-ties vaikų grupei (iki 12 metų), organizuosime atskirą
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina - $15 asmeniui.
Paskutinė bilietų pardavimo diena - liepos 20-ta.
Teirautis Klubu telefonu: 97081414 arba Klubo administracijoje.

Lietuviškų Gaminių Mugė
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokicnci tek: 9522 8275, Ventai Protaitei tek: 99683479

2OŪ7 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje
Dainų diena______ 2 dalis “Dainos ratu”-birželio29 d.,2 vai, p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Rcisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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