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Šių metų birželio 20 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube Bibliotekos Bičiulių Būrelis surengė 
popietę “Tremtiniai į Ibius - Tremtiniai į Vakarus”. Nuotraukoje - renginio programos 
atlikėjai. Plačiau apie renginį skaitykite “M.R” psl.3

Lietuvos įvykių apžvalga

Kaip butų ginamos Baltijos šalys?

Arkivyskupas 
apie religinius 

simbolius 
Europos kultū

ringuose kraštuose 
sklinda nepasiten
kinimas dėl nepa
žįstamų ir nepapras
tų simbolių bei tra
dicijų greitą plėtrą. 
Reakcija į tai įvairi, 

nors turi bendrų savybių. Štai Prancūzija 
uždraudė įstaigose savitos rūšies mote
riškų skarelių naudojimą; Šveicarija 
bokštų bei bokštelių statybą prie meče
čių pastatų. Kilus nepasitenkinimui, 
Prancūzijoje svarstomas visų religinių 
simbolių uždraudimas viešose vietose. 
Italijai keliama byla, kurios pasėkoje ga
lėtų būti uždraustas ir krikščioniškųjų 
simbolių viešas naudojimas. Šiuo klausimu 
Arkivyskupas S. Tamkevičius parašė išsa
mų pareiškimą “Bernardinų” tinklapyje. 
Cituojame kelias ištraukas:

2009 m lapkričio 3 d. Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimas drausti religinių 
simbolių, (..) naudojimą viešuose pasta
tuose kelia nerimą dėl galimų šio spren
dimo pasekmių mūsų tautos kultūrai, 
identitetui, tradicijoms ir laisvei. Toks 
teismo sprendimas sukuria pavojingą 
precedentą, kai tarptautinės institucijos 
primeta kultūrų ir tradicijų įvairove pasi
žyminčioms valstybėms bei visuomenėms 
tam tikrą “uniforminę” vertybių sistemą, 
atspindinčią tik vienos pakraipos pa
saulėžiūrą.

Tauta ir visuomenė negali egzistuoti 
be kultūros ir tradicijų. (..) Savo vertybi
nių bei moralinių šaknų netekusi kultūra 
neišvengiamai praranda savo gyvybin
gumą ir ilgainiui sunyksta.

Tauta negali būti laisva, jei ji neturi 
galimybės privačioje ir viešojoje erdvėje 
puoselėti savo tradicijų, kultūros ir naudoti 

šią kultūrą bei tradicijas išreiškiančių sim
bolių. Tai puikiai suvokė okupantai, sie
kiantys užgniaužti tautos laisvę, palaužti jos 
dvasią bei susilpninti tautinę savimonę. Dar 
visai neseniai mūsų tautai teko išgyventi 
laikus, kuomet tautiniai, valstybiniai ar 
religiniai simboliai viešojoje erdvėje buvo 
naikinami, o jų naudojimas persekiojamas.

Šiandien dažnai visuomenės, bendruo
menės bei tautos teisė puoselėti savo 
identitetą, kultūrą, tradicijas, religiją yra 
bandoma supriešinti su individualiomis 
žmogaus teisėmis. Tačiau neturi būti pa
mirštama, kad žmogaus teisės neegzistuoja 
“beorėje”, vertybiškai neutralioje erdvėje. 
Jos visuomet egzistuoja konkrečiame so
cialiniame ir kultūriniame kontekste. 
Žmogaus teisė puoselėti savo kultūrinį, 
tautinį, religinį identitetą netektų prasmės, 
jei nebūtų gerbiama konkrečių tautinių, 
religinių, pasaulėžiūrinių grupių teisė 
laikytis savo vertybių, tradicijų ir jas puo
selėti. Todėl individualios žmogaus teisės 
neturi būti įgyvendinamos paneigiant 
tautos ar bendruomenės teisę puoselėti ir 
augančiai kartai perduoti jos identitetą, 
sudarantį kultūrinį bei tradicinį paveldą.

Dažnai viešosiose diskusijose minimas 
valstybės ir Bažnyčios atskirumas nereiš
kia, kad religiniai simboliai ir tradicijos, 
sudarančios valstybėje gyvenančios ir 
valstybę kuriančios tautos kultūrinio 
paveldo bei identiteto dalį, turi būti 
pašalintos iš viešų erdvių, įstaigų ar mo
kyklos.

(...) Nerimą kelia Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimas, pakeičiantis 
religijos laisvės sampratą ir sukuriantis iš 
esmės naują “žmogaus teisę” nebūti 
trikdomam nepatinkančių religinių 
simbolių. Tokio precedento įtvirtinimas 
reikštų, jog kiekvienas individas, nepa
tenkintas krašto, kuriame gyvena kultūrą 
atspindinčiais simboliais, be pagrįstos 
priežasties galėtų kelti bylą prieš valstybę

Nukelta į 2 psL

Britų savaitraštis “The Economist” dar 
sausio mėnesį pranešė, kad NATO nu
sprendė parengti Baltijos šalių gynybos 
planus. Teigiama, kad planai bus kaip 
priedas prie egzistuojančių planų prie 
Lenkijos, bet “su papildoma regionine 
dimensija”. NATO vadovybė teigia turinti 
visus planus apginti visus sąjungininkus, 
tačiau konkrečių gynybos planų neko
mentuoja.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė nese
niai dar kartą pareiškė, kad Baltijos ša
lių gynybos planai yra realiai kuriami. 
“Pačioje savo kadencijos pradžioje pa
reikalavau, kad būtų realiai sukurti Bal
tijos regiono apginamumo planai, ir tai 
realiai yra daroma - to, kas nebuvo pada
ryta per šešerius metus”, - sakė ji.

Paminklas laisvės kovotojų Motinai
(ELTA). Kauno centre 

(senosiose kapinėse) iškils 
paminklas Lietuvos laisvės 
kovotojų Motinai (žiūr. 
nuotr. dešinėje). Didžiąją 
dalį, apie 200,000 litų 
šiam paminklui reikalin
gų lėšų paaukojo Lietuvos 
gyventojai.

Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjunga 
nemokamą viešą konkur
są sukurti būsimam pa
minklui paskelbė 2009 m. 
Konkursą laimėjo vilnie
čio skulptoriaus Vidmanto
Gylikio ir architektų Jono Januškevičiaus 
bei Vytenio Izokaičio sukurtas paminklas, 
vaizduojantis momentą, kai partizano 
Motina pamato miestelio aikštelėje iš
niekintą sūnaus kūną. Ji tampa Dvasia su 
kulkų žaizdomis švytinčiais sparnais, 
surakintais erškėčių vainiku.

Šį paminklą lydės rašytojo Stanislovo

Prisiminta partizanų priesaika
Birželio 5 d. 

Nemunaityje, prie 
dviaukščio medi
nio namo (dabar 
apleisto) buvo 
prisimintas įvykis, 
apie kurį vėliau 
žiauriai nukan
kintas partizanų 
vadas Adolfas Ra
manauskas - Va
nagas (žiūr. nuotr. viršuje) savo knygoje 
“Daugel krito sūnų” rašė:

“Pamaldos baigėsi. Vyrai atliko išpa
žintį ir priėmė Švenčiausiąjį. Artinosi 
iškilmingos priesaikos priėmimas. Prieš 
altorių buvo pastatyta taburetė, užtiesta 
trispalve. Ant jos padėtas kryželis ir ma
no trumpasis ginklas. Kunigas pusbalsiu, 
bet aiškiai ir įspūdingai skaitė priesai
kos tekstą. Mes, iškėlę dešines, tyliai 
kartojome priesaikos žodžius. Dievo aki
vaizdoje tvirtai pasižadėjome teisingai ir 
ryžtingai tęsti pradėtą kovą prieš oku

Tačiau britų savaitraščio “The Econo
mist” apžvalgininkas Edward Lucas 
argumentuoja, kad Baltijos šalių gynybos 
planai būtų patikimi tik į juos įtraukus 
NATO nepriklausančias Švediją ir Suo
miją. Pasak jo, “NATO pavėluotai pradėjo 
rengti tikrus gynybos planus Baltijos 
regionui.” Kartu jis pripažįsta, kad esama 
ir nesklandumų. Iš vienos pusės, pasak jo, 
trijų Baltijos valstybių vadovai nerimau
ja, jog Šiaurės šalys varžosi gerindamos 
santykius su Rusija - tą iš dalies demons
truoja Suomijos, Švedijos ir Danijos pri
tarimas “Nord Stream” dujotiekiui Iš kitos 
pusės, “nerimauja ir šiauriečiai. Jie pas 
savo kaimynus rytiniame Baltijos krante 
mato gausybę korupcijos, blogą valdymą, 
skurdžias viešąsias paslaugas ir skandalus.”

Abramavičiaus knyga “Partizanų Moti
na”, kurioje aprašyta daugiau kaip 60 
motinų, paaukojusių ant nepriklausomy
bės aukuro savo sūnus. Knygoje autorius 
pasakoja apie Kazimierą Vasiliauskienę, 
Magdaleną Popierienę, Agotą Senavai- 
tienę, Agotą Juodienę ir po šešis jų žuvu
sius sūnus. □ 

pantą, kuris, pamynęs po kojomis visus 
Dievo ir žmogaus įstatymus, negailestin
gai naikina visa, kas yra šventa, kilnu ir 
brangu.

Aš priėjau pirmas. Pabučiavau kryže
lį, trispalvę ir ginklą. Tą pat padarė visi 
vyrai. Po to kunigas dar pasakė keletą 
prasmingų žodžių, tuo ir baigėsi šis iškil
mingas aktas. Padėkojom dvasininkams, ir 
netrukus visi atsidūrėme Noškūnų miško 
prieglobstyje...”

Prisiminime, kuriame kalbėjo to me
to partizanų vado dukra, dabar LR Seimo 
narė Auksė Ramanauskaitė - Skokauskie- 
nė, dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamke
vičius, vyskupas Juozas Matulaitis, par
tizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarins
kas, prof. Vytautas Landsbergis su ponia 
Gražina, kariuomenės vadas gen. maj. 
Arvydas Pocius, keliolika aukštųjų ka
rininkų, taip pat politinių kalinių, tremti
nių organizacijų atstovai, moksleiviai ir 
kt. Minėjimo metu buvo laikomos iš
kilmingos šv. Mišios. □
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Trumpai iš visur
♦ JAV prezidentas Barack Obama 
trečiadienį, birželio 23 d. priėmė genero
lo Stanley McChrystal prašymą atleisti jį 
iš Afganistane dislokuotų tarptautinių 
pajėgų vado posto, kurį užimti pasiūlė 
generolui David Petraeus.
S.McChrystal atsistatydinimo prašymą 
įteikė, kai buvo iškviestas į Vašingtoną 
asmeniškai pasiaiškinti B.Obamai dėl 
skandalingo interviu žurnalui “Rolling 
Stone”, kuriame kritiškai atsiliepė apie 
prezidento artimiausios aplinkos parei
gūnus.
♦ Konge rastos lėktuvo „Casa C212“ 
nuolaužos. Šiuo lėktuvu skrido Australi
jos kasybos bendrovės „Sundance 
Resources“ vadovai, tarp jų buvo ir Ken 
Talbot, vienas turtingiausių Australijos 
žmonių, pagal AFP praneša lenta.ru. 
Kamerūno informacijos ministro Tchi- 
romos Bakario teigimu, aviakatastrofoje 
žuvo visi lėktuvo keleiviai.
Lėktuve buvo 11 žmonių: šeši australai, du 
britai, du prancūzai ir vienas amerikietis. 
Lėktuvui sudužus, žuvo visi bendrovės 
„Sundance Resources“ valdybos nariai. Ka
tastrofos priežastys kol kas nenurodomos.
♦ Lietuvių kilmės buvusiam Begotos me
rui Antantui Mockui nepavyko iškovoti 
Kolumbijos prezidento posto.
Antrajame prezidento rinkimų rate jis 
pralaimėjo buvusiam gynybos ministrui 
Juan Manuel Santos. Konservatyvių pa
žiūrų buvęs gynybos ministras J. M. San
tos birželio 20 d. per antrąjį turą surinko 
69.2% balsų.
Buvęs Bogotos meras Antanas Mockus 
tesurinko 27.4% balsų, paskelbė Nacio
nalinė rinkimų taryba, suskaičiavus 53.9 % 
balsų.
♦ Natascha Kampusch, kuri aštuonerius 
metus buvo laikoma rūsyje įrengtoje be

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Europos žmogaus teisių teisme.

Todėl sveikiname Lietuvos Vyriausy
bės sprendimą kartu su kitomis šalimis 
palaikyti Italiją Europos žmogaus teisių 
teisme, dalyvaujant trečiąja šalimi bei 
siekiant apginti valstybių ir tautų teisę 
puoselėti savo kultūrą, pasirinktas tra
dicijas ir vertybes. Europa gali išlikti tik jei 
bus gerbiama ją sudarančių tautų laisvė 
puoselėti savo kultūrą ir krikščioniškas 
kultūros šaknis.

Bausmės už sovietų ir nacių 
agresijos neigimą

Seimas birželio 15 d. į Baudžiamąjį ko
deksą (BK) įrašė straipsnį, kuriuo nu
matoma atsakomybė už pritarimą Sovie
tų Sąjungos ar nacistinės Vokietijos nusi
kaltimams, jų neigimą ar menkinimą.

BK pataisos priimtos “už” balsavus 68 
Seimo nariams, prieš - 5, 32 susilaikius. 
Pataisoms gausiausiai pritarė valdantieji, 
tarp pasisakiusiųjų prieš ir susilaikiusių
jų daugiausia buvo socialdemokratų ir 
“tvarkiečių”.

Pataisomis numatoma, jog tas, kas 
viešai pritarė SSSR ar nacistinės Vokieti
jos įvykdytai agresijai prieš Lietuvą, ge
nocido ar kitiems nusikaltimams žmoniš
kumui, karo nusikaltimams, jeigu tai pa
daryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžian
čiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji 
tvarka, būtų baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki dvejų metų.

Tokia pati atsakomybė grėstų ir tiems, 
kas viešai pritarė 1990-1991 m. įvykdy
tiems kitiems agresiją prieš Lietuvą vyk
džiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai 

da,EITA,BNS ir “Bernardinai”.
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langėje celėje, apie savo slogius išgyveni
mus papasakos atsiminimų knygoje. Apie 
tai pranešė Austrijos dienraštis 
“Oesterreich”. 220puslapio apimties knygą 
vokiečių kalba “3096 dienos” (3096 Tage) 
planuojama išleisti rugsėjo 8 dieną. 
Užsakymai įsigyti šią knygą jau priimami 
intemetinės prekybos portale Amazon.de. 
Dramatiška N.Kampusch, kuriai dabar 22 
metai, istorija pateko j pasaulio žinia- 
sklaidos pirmuosius puslapius, kai paaug
lė 2006 metų rugpjūtį ištrūko iš savo slogaus 
kalėjimo Vienos priemiestyje.
Jos pagrobėjas 44 metų Wolfgang Priklo- 
pil nusižudė, praėjus kelioms valandoms, 
kai ji pabėgo. Jis puolė po traukiniu.
♦ Maskvoje atidarius naują rusų rašytojo 
Fiodor Dostojevski vardu pavadintą metro 
stotį, pasigirdo nuogąstavimų, kad ji taps 
„savižudžių meka“.
Metro stotis „Dostojevskaja“ dekoruota 
slegiančiomis pilkų ir juodų atspalvių 
mozaikomis, vaizduojančiomis smurtines 
scenas iš žymiausių šio XIX amžiaus ra
šytojo romanų, rašo telegraph.co.uk.
Vienoje mozaikoje - scena iš romano „Nu
sikaltimas ir bausmė“, kurioje pagrindinis 
veikėjas su kirviu nužudo senyvą lombar
dininką ir jo seserį.
Kitoje vaizduojamas minties apie savižu
dybę apsėstas veikėjas iš F.Dostojevskio 
romano „Demonai“, laikantis pistoletą prie 
smilkinio. Tarsi to nebūtų gana nuotaikai 
aptemdyti, ant tamsių naujosios stoties 
sienų šmėkščioja į šešėlius panašūs per
sonažai, o į keleivius iš didžiulės mozaikos 
žvelgia prislėgtas F.Dostojevskis.
Naujoji stotis buvo kritikuojama už tai, 
kad yra „niūri ir slegianti, o psichologai 
įspėja, kad jos skleidžiama „neigiama 
energija“ gali paversti ją mėgstamiausia 
savižudybių vieta. □ 

sunkiems ar sunkiems nusikaltimams, juos 
neigė ar šiurkščiai menkino.

Pataisos aiškinamajame rašte prane
šama, kad atsakomybę už pritarimą tota
litarinių režimų nusikaltimams, atsisa
kymą juos pripažinti ar didelį jų menkini
mą jau yra numatę ir kitos ES šalys.

Čekija, Lenkija numato baudžiamąją 
atsakomybę už pritarimą ir nacių, ir sovietų 
režimų įvykdytiems genocido nusikalti
mams, nusikaltimams žmoniškumui ir ka
ro nusikaltimams, jų teisinimą, neigimą bei 
menkinimą. Austrija, Belgija, Slovakija, 
Vokietija, Prancūzija numato baudžiamąją 
atsakomybę už pritarimą nacių įvykdy
tiems genocido nusikaltimams, nusikalti
mams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, 
jų teisinimą, neigimą bei menkinimą.

NATO tranzito kroviniai 
Klaipėdos uoste

(BNS) Birželio 18 d. į Klaipėdos uostą at
plaukė bandomoji NATO tranzito krovinių 
partija. Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM) Tarptautinių operacijų skyriaus 
specialistas Jurgis Stanaitis aiškino, jog 
atplaukęs krovinys yra iš kitos valstybės, 
ne Vokietijos. “Krovinys yra kitos vals
tybės, bet keliauja per Vokietiją. Jis atvyksta 
šiomis dienomis. Galima sakyti, kad tai yra 
bandymas, nes iki šiol per Lietuvą yra vežę 
tik vokiečiai. Šiuo metu kita valstybė, 
susidomėjusi Klaipėdos uosto ir Lietuvos 
geležinkelių teikiamomis paslaugomis, 
siunčia pirmą kartą savo krovinį ir bando 
mūsų teikiamus pajėgumus”, - sakė KAM 
atstovas. Jis neįvardijo, kokia šalis atlieka 
bandomąjį pervežimą, tačiau, manoma, 
kad šį bandymą atlieka Jungtinė Karalystė. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Teatre: kur
Valstybės kontrolė, atlikusi auditą 

Nacionaliniame operos ir baleto teatre, 
pateikė aiškią išvadą: nežinia kur pra
danginta mažiausiai 15 mln. litų. Valsty
bės kontrolės 5-ojo audito departamen
to direktorė Daiva Bakutienė tvirtino, 
kad su tokiu atviru lėšų švaistymu vals
tybės įstaigoje susiduriama bene pirmą 
kartą. Valstybės kontrolė įpareigojo kul
tūros ministrą Remigijų Vilkaitį pri
taikyti bausmes. Tačiau kaip praneša „Va
karo žinios“, Teatro generalinis direk
torius Gintautas Kėvišas nerandamas.

Pasak laikraščio, nors valstybės audi
toriai baksnoja pirštu klausdami, kur 
kultūros darbuotojai pradangino dešim
tis milijonų, teisėsauga snaudžia, prisi
dengdama nebaigiamais “ikiteisminiais 
tyrimais”. Tokiu būdu klausimai dėl mi
lijonų lieka neatsakyti.

Kiaura universiteto buhalterija66

Šitaip dienraštis „Respublika“ aprašo 
skandalą, kai Valstybės kontrolė antrą 
kartą tikrino Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto finansus. Visus metus 
Vilniaus Gedimino technikos universi
teto buhalteriją nagrinėję Valstybės kon
trolės auditoriai atskleidė krūvą pažei
dimų. Didžioji dalis - iš finansų srities. 
Pastebėta, kad bene dažniausiai nusižen- 
ginėta skirstant darbo užmokesčiui skir
tus pinigus. Ypač kontrolierių akį rėžė be 
priežasties išmokėti tūkstantiniai priedai 
prie universiteto darbuotojų atlyginimų: 
patikrinus keliasdešimties administraci-

Rusijos Garbės ordinas A.Brazauskui
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve

dev apdovanojo buvusį Lietuvos Prezi
dentą ir Premjerą Algirdą Brazauską 
Garbės ordinu už indėlį plėtojant santy
kius tarp Lietuvos ir Rusijos, pranešė 
Kremlius. “Apdovanojimas skiriamas už 
indėlį stiprinant bendradarbiavimą ir ge
rus kaimyninius santykius tarp Lietuvos 
ir Rusijos”, - skelbiama Rusijos Preziden
to interneto svetainėje. 77 metų A.Brazaus- 
kas šiuo metu kovoja su sunkia liga.

A.Brazauskas yra apdovanotas Vytau
to Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi, 
Vytauto Didžiojo ordinu su aukso gran

Prezidentė nori tvirtesnių korupcijos tyrimų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 

(FNTT) turi būti reorganizuota arba pri
jungta prie Finansų ministerijos, pareiškė 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos teigi
mu, Vyriausybės priimti nutarimai, kad 
FNTT turi keistis duomenimis su kitomis 
teisėsaugos institucijoms, realiai neveikia.

Prezidentė sakė nesanti prieš sprendi
mą FNIT vadovu skirti buvusį Krimina
linės policijos biuro viršininko pavaduoto
ją Vitalijų Gailių, bet teigė esanti už

Anglijoje - darbo ieško daugiau
Pasak BNS, Jungtinėje Karalystėje šių 

metų pradžioje darbo ieškojo daugiau lie
tuvių nei pernai, rodo nauja statistika. 
Registruotų darbuotojų iš Lietuvos pirmąjį 
šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu lai
kotarpiu 2009-aisiais, Anglijoje padaugėjo 
net 46%. Didžiausias darbo ieškančių lie
tuvių skaičius per paskutinius trejus metus 
buvo 2009-ųjų paskutinį ketvirtį, kai siekė 
4,645, skelbia Jungtinės Karalystės Nacio
nalinės statistikos biuras.

Darbuotojų registracijos programoje 
(Worker Registration Scheme, WRS), 
kurioje per mėnesį turi pasižymėti naują 
darbą susiradusieji iš 8 naujų Europos 
Sąjungos narių, per pirmąjį 2010-ųjų ke
tvirtį užregistruoti 3/710 darbuotojai iš

15 mln. litų?
Generalinei prokuratūrai perduotoje 

medžiagoje konstatuota, kad vykdydamas 
scenos rekonstrukciją teatras ne kartą 
pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. Su
darydamas sutartį, teatras iš esmės pakei
tė preliminarios sutarties sąlygas ir pla
nuotą scenos įrangą pakeitė kita, pa
pildomai už tai sumokėdamas daugiau 
nei 2.1 mln. litų. Kitoje sutartyje buvo 
pakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kai
na ir už įrangą sumokėta 62,000 litų 
daugiau nei siūlėją parduodanti įmonė.

Teatrui dar tik įpusėjus rekonstruk
cijos darbus, turimos projekto rezervo lė
šos jau viršytos daugiau nei 2.5 mln. litų. 
Auditoriai nustatė, kad teatras daugiau 
nei 1.1 mln. litų sumokėjo ir už dar neat
liktus darbus. Be to, auditoriai negalėjo 
patvirtinti, ar tikrai buvo atlikta darbų ir 
įsigyta įrangos už daugiau nei 417,000 litų.
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nio personalo darbuotojų darbo užmo
kestį, nustatyta net 11 atvejų, kai priedų ir 
priemokų dydžiai, mokami iš specialio
sios programos lėšų, viršijo nustatytą 
dydį. Valstybės kontrolė įpareigojo VGTU 
rektorių Romualdą Ginevičių susitvar
kyti savo vadovaujamą įstaigą: pažeidimus 
padariusieji bus patraukti atsakomybėn.

Apie “radinius” tikrinant universiteto 
finansus informuota Generalinė proku
ratūra. VGTU rektorius Romualdas 
Ginevičius “Respublikai” sakė esąs ko
mandiruotėje užsienyje ir Valstybės kon
trolės išvadų dar nematęs. □ 

dine, Lietuvos nepriklausomybes meda
liu. Praėjusių metų gruodį Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos jam buvo skirta 
Tūkstantmečio žvaigždė.

Nuo 1990-ųjų kovo iki 1991-ųjų sau
sio A.Brazauskas ėjo Premjerės K. Pruns
kienės pavaduotojo pareigas. 1992 metų 
spalį išrinktas Seimo nariu ir Seimo pir
mininku.

1993 metų pradžioje jis buvo išrinktas 
pirmuoju atkurtos Lietuvos Prezidentu ir 
tas pareigas ėjo iki 1998 metų. Premjero 
pareigas jis ėjo nuo 2001-ųjų liepos iki 
2006-ųjų birželio. □ 

pertvarką. “Mane tenkina sprendimas dėl 
naujo FNTT vadovo, manęs netenkina 
sprendimas FNTT palikti tokią, kokia ji 
yra. Sakiau dar sausio mėnesį, kad perne
lyg daug - net aštuonios - yra institucijos, 
kurios kovoja neva su nusikalstamumu, ir 
finansinių tame tarpe. Tie nutarimai Vy
riausybės, kurie buvo vėliau priimti dėl 
duomenų pasikeitimo, neveikia ir insti
tucijos negauna informacijos, taigi sistema 
nė kiek nepagerėjo”, - sakė Prezidentė. □

Lietuvos. 2009-ųjų pradžioje tokių buvo 
2,535. Pernai šis skaičius, kas ketvirtį 
didėjęs, iki metų pabaigos šoktelėjo kone 
dvigubai. Iš viso pernai patenkinta 15,150 
prašymų registruoti WRS lietuvius dar
buotojus. Tai daugiau nei 2007-aisiais ir 
2008-aisiais. Anglijoje atsiranda ir prie
globsčio prašytojų iš Lietuvos. Toks skai
čius pernai Anglijoje nuo 2008-ųjų nepakito 
ir siekė 200.

Airijoje pirmąjį šių metų ketvirtį taip 
pat šiek tiek padaugėjo imigrantų iš 
Lietuvos. Sausio-kovo mėnesiais sociali
nio draudimo numerius gavo 889 Lietu
vos piliečiai. Per tą patį laikotarpį pernai 
tokių buvo 868, skelbė laikraštis “The 
Irish Times”. □
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Bendruomenės baruose
Literatūrinė popietė apie tragiškąjį birželį

Sekmadienį, birželio 20 dieną, Syd- 
nėjaus Lietuvių Klube, siaubingąjį birželį 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis paminėjo 
specialiu renginiu. Parinkus atitinkamas 
literatūrines ištraukas, buvo pristatyta 
tema “Tremtiniai j Rytus - Tremtiniai į 
Vakarus”. Klausytojų, atrodo, buvo dau
giau nei įprasta - juk vyresnioji išeivijos 
karta dar prisimena tą laikotarpį, tas 
kryptis ir tuos kelius, kuriais 1944 metų 
rudenį iš Lietuvos plūstelėjo pabėgėlių 
banga. Ir, žinoma, sunku būtų rasti svetur 
atsidūrusį lietuvį, kurio artimieji vienaip 
ar kitaip - per trėmimus ar kalėjimus - 
nebūtų nukentėję nuo sovietinio teroro 
pačioje Lietuvoje.

Renginį atidarė Bibliotekos vedėja 
Jadvyga Burokienė, kartu primindama 
neseniai pasklidusią liūdną žinią, jog 
Amžinybėn iškeliavo darbštusis Vytautas 
Patašius. Jo netektis buvo pagerbta rim
ties minute. Renginio temai jausminį įva
dą suteikė šauniai, įvairiomis progomis, 
pasirodantis “Atspindys”. Tai jaunų dai

Prisiminimais dalinasi Elena Jonaitienė. Iš kairės sėdi: dr. Vytautas Doniela, Aida 
Zastarskytė - Abromas, Antanas Laukaitis ir rašytoja Nijolė Jankutė - Užubalicnė.

Tirpsta emigrantų parama
(DELFI.lt). Ekspertai sutinka, kad 

emigrantų namo siunčiami pinigai 
neabejotinai mažina socialinę įtampą. 
Tačiau lazda turi ir antrą galą - ilgalai
kėje perspektyvoje emigracijos padari
niai smogs Lietuvos biudžetui iš peties, 
rašo „Lietuvos žinios”.

Pasaulio Banko (PB) skaičiavimais, 
2009 metais Lietuvos emigrantai namo 
parsiuntė 2.8 mlrd. litų - ketvirtadaliu 
mažiau nei užpernai, kai parsiųstų pinigų 
suma siekė 3.6 mlrd. litų. Pasak statis
tikų, emigrantų pinigų kiekis smuktelė
jo maždaug į 2006 metų lygį.

PB duomenimis, pernai ne tik Lietu
vos emigrantai artimiesiems siuntė ma
žiau pinigų. Esą, apskritai į besivystančias 
šalis buvo pervesta 6% mažiau lėšų nei 
užpernai (785 mlrd. litų). Dėl smukusios 
emigrantų paramos turėjo trauktis ir 
Lietuvos ekonomika. Į užsienį išvykusių- 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

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

nininkių grupė, savo repertuarą vis ple
čianti naujais kūriniais, bet kartu neper
šokanti lietuviškų rėmų. Gi rėmai - už
pildomi ir senobinėmis, ir šiuolaikinėmis 
dainomis. Per popietę “Atspindys” pasi
rodė tris kartus su šešiomis dainomis, 
kurios, taip sakant, atspindėjo renginio 
tematiką.

Renginį pravedė dr. Vytautas Doniela, 
pirmiausia nurodęs Lietuvos sovietinimo 
skubotumą ir pabrėžęs, kad tragiškieji 
įvykai vis vyko birželio mėnesį ar jo ap
linkoje. Dešimties valandų ultimatumas 
1940 metais Maskvoje buvo įteiktas bir
želio 14-tą, pirmieji trėminai - vėlgi bir
želį lygiai po vienerių metų. Pravedėjas 
priminė ir žymiai skaitlingesnius trėmi
mus, vykusius po karo.

Pirmosios renginio dalies centrą su
darė generolo Stasio Raštikio dukros 
Meilutės prisiminimai iš Sibiro. Juk trys 
mažos Raštikytės į Sibirą buvo ištremtos 
be tėvų, su aštuoniasdešimtmečiais se
neliais, o vėliau jos buvo naudojamos kaip 

jų pinigai 2008 metais sudarė net 3.1% 
Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP).

Lygindamas pagal tai, kokią didelę 
ekonomikos dalį sudaro iš užsienio par
siunčiami pinigai. PB konstatuoja, kad tarp 
Europos Sąjungai (ES) priklausančių 
Vidurio Europos šalių Lietuvą lenkia tik 
Rumunija. Jos ekonomikoje emigrantų 
parama siekia 4% BVP.

“Emigracijos grėsmė labai didelė, nes 
išvažiuojantis jaunimas skurdina mūsų 
žmogiškuosius išteklius ir daro rinką ne
patrauklią verslo plėtrai. Gerai yra tik tai, 
kad emigrantai siunčia namo pinigus”, - 
sakė „DnB Nord” banko vyriausiasis 
analitikas Rimantas Rudzkis. Pasak jo, 
išvykėlių parama sumažina socialines 
problemas, palengvina padėtį darbo rin
koje ir dar jie parsiunčia į Lietuvą uždirb
tus pinigus. Visa tai, analitiko žodžiais, 
galima įvardyti kaip darbo jėgos eksportą.

Dainuoja “Atspindys”. Iš kairės: Virginija Cox - Barker, Marina Cox - Taylor, Linda 
Bieliūnaitė - Wollaston, Kristina Virgininkaitė ir Kristina Cox - Rupšienė.

kabliukas sugrąžinti Lie
tuvon abu tėvus Rašti- 
kius. Ši istorija šiek tiek 
paslaptingai buvo žino
ma išeivijoje - bet dabar 
tas aplinkybes yra apra
šiusi Meilutė Raštikytė. 
Ištrauką skaitė Aida 
Zastarskytė - Abromas. 
[Skaitytoji ištrauka su 
paaiškinimais bus spaus
dinamas kitame “M.P.” 
numeryje. Red. ]

Literatūrinėje for
moje, skausmingasis bir
želis liko ne tik prisi
minimuose, bet ir poe
zijoje. To stiliaus meis
tras, mokantis perteikti 
tautos tragediją, buvo 
Bernardas Brazdžionis. 
Jo kūrinį “Šiaurės Pa
švaistė” perdavė Onutė 
Maksvytienė.

Po dviejų “Atspin
džio” dainų, antrąją dalį 
vėl įvedė dr. Vytautas 
Doniela, primindamas,
kokie įvairūs buvo pasi
traukimo į Vakarus geo
grafiniai.zigzagai ir kaip keitėsi lietuvių 
pabėgėlių “statusas”- tai ir “tremtiniai”, 
ir “DP, dipukai” ir, galų gale “išeiviai”. Ne 
vienalypis buvo ir į Vakarus patekusių 
lietuvių sluoksnis - štai, išvežtieji dar
bams, štai, patekę vokiečių kariuome
nėn, štai galų gale, didysis šeimų bei gru
pių srautas.

Kaip autorius, pirmasis ištrauką iš sa
vo biografinės knygos skaitė Antanas 
Laukaitis. Paimtas Darbo Tarnybon, jis su 
Lietuva atsisveikino dar 1943 metų pa
vasarį, tačiau prieš tai pergyveno moks
leivių vargus, jaunimo gaudymus. Šia 
proga, Antanas Laukaitis dar pranešė 
neseniai gautą garbingą žinią iš Pre
zidentūros, būtent, kad jo dėdė a.a. pre
latas Juozas Laukaitis, veiklus kovotojas 
už lietuvybę pirmosios Nepriklausomy
bės įgyvendinime, tapo apdovanotas (po
mirtiniu) Vyčio Kryžiaus ordino Riterio 
kryžiumi.

Antrąją ištrauką, su įžanga, skaitė 
Elena Jonaitienė, žinoma kaip knygos 
“Likimo blaškomi” autorė. Patraukusi li
teratūrinį dėmesį, knyga buvo išversta 
anglų kalbon kaip “Helen’s Journey”. 
Pasakojime, kuris vyksta trečiuoju asme
niu, yra vaizduojama pabėgėlių kelionės 
įtampa, sausakimši traukiniai - visa tai 
piešiama realistinėje formoje, kuri skai
tytoją ar klausytoją bematant perkelia j 
aną nežinios pilną tikrovę.

Renginio organizatorė Dana Skorulienė.

Ne visiems pabėgėliams pavyko 
nusigauti į tuos plotus, kurie vėliau tapo 
anglų, amerikiečių, prancūzų zonomis. 
Nijolė Jankutė - Užubalicnė - žinoma 
kaip autorė, laikraščių ir radijo valandė
lių bendradarbė - pergyveno, jos žodžiais, 
pragarą, kai pabėgėlius pasivijo sovietinė 
armija. Skaitytoje ištraukoje ji piešė vaiz
dą 1945 metų pradžioje ir viduryje, kai 
Pomeranijoje (šiaurės Vokietijoje {vakarus 
nuo Danzigo) siautėjo, plėšė, degino, 
prievartavo raudonarmiečiai.

Intarpus tarp ištraukų papildė du 
poezijos kūriniai, kuriuose poetas savitu 
talentu atkuria pokario stovyklose tvy
rančią vilties, lūkesčių, kartu ir dar neto
limų Tėvynės prisiminimų dvasią. Tai - 
Kazio Bradūno “Tremtinio sapnas” ir 
“Ūkininkai tremtiniai”, kuriuos perteikė 
Arvydas Rupšys.

Renginio programą ansamblis “At
spindys” užbaigė dviem dainomis, 
pristatytojas padėkojo autoriams bei 
skaitovams - ir ypač šio patrauklaus sti
liaus popiečių sumanytojai bei įgyven
dintojai Danai Skorulienei.

Kaip visada. Bibliotekos Bičiulių 
renginiai yra mielai laukiami bei gan 
gausiai lankomi. Bibliotekos vedėjai 
Jadvygai Burokienei tariant laikino 
atsisveikinimo žodį, programos atlikė
jams buvo įteikta gėlių. V. Dn.

Musų Pastogė Nr. 25, 2010.06.30, psl. 3

3

DELFI.lt


Lietuva iš arti Atkastas svarbiausias partizanų bunkeris

Ši šventė yra labai 
sena ir susijusi su nuo
lat grįžtančiu gamtos 
reiškiniu - saulėgrįža, 
tai yra, metų laiku, kai 
dienos pradeda trum
pėti, o naktys - ilgėti. 
Nors senųjų laikų 
šventė buvo sukrikš
čioninta, senieji papro
čiai liko tie patys. Kai 
kuriuos jų, Bažnyčia 
įtraukė į savo apeigas. 
Išliko senieji elementai 
-vandens, ugnies, augmenijos simbolika, 
tokie papročiai, kaip vainikų pynimas, 
meilės bei vestuvių burtai, žoliavimas ir 
kupoliavimas, paparčio žiedo ieškojimas, 
laužų kūrenimas, šokinėjimas per ugnį ir 
pan. Sukrikščionintose apeigose vietoj 
karčių - kupolių žolynais puošiami kry
žiai, per pamaldas šventinamos vaistažo
lės, užuot deginus gyvulines aukas, nau
dojami gyvulių atvaizdai, statulėlės.

Yra paprotys per Jonines spėti orą. 
Esą, jei Joninių naktis žvaigždėta, tai 
Kalėdos bus šaltos ir sniegingos. Jei Joni
nių naktis debesuota, tai Kalėdos bus 
lietingos ir vėjuotos. Jei Joninių naktis 
lietinga, tai Kalėdos bus sniegingos, su 
pūgomis. Per Jonines paprastai spręsdavo 
apie derlių: jei per Jonines „kubilėlis 
lengvai prisipildo žalnieruko (vandenuko), 
tai aruodėlis lengvai prisipildys grūdelio“. 
O „jei per Jonines saulutė greitai išdžio
vina paklodėlę, tai žiemą badaus vaikai ir 
moteriškėlės“.

Šie liaudiški spėjimai ėjo iš lūpų į lū
pas šiaurinėje Žemaitijoje bei pietinės 
Latvijos žemėse. Mokslinių tyrimų, pa
tvirtinančių šiuos spėjimus, nebuvo atlik
ta, bet žemdirbiai pripažįsta, kad Joninių 
lietus derliui labai naudingas.

2003 metais Joninės Lietuvoje paskelb
tos nedarbo diena. Tai, kad įstatyme mi
nimas tik Joninių vardas, sukėlė disku
sijų tarp siekiančių atskirti krikščioniš
kas Jonines ir senąsias vasaros saulėgrį
žos šventes. Šiandien pavadinimai Joninės 
ir Rasos dažnai vartojami kaip sinoni
mai, tačiau yra teigiančių, kad Joninės - 
daugiau masių šventė, neretam besisiejan- 
ti su triukšmingomis linksmybėmis ar iš

Padaugėjo korupcijos policijoje ir muitinėje
Pastaraisiais metais Lietuvoje sumažė

jo korupcija statybos sektoriuje, bet 
padaugėjo policijoje ir muitinėje, Seime 
pareiškė Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) vadovas Žimantas Pacevičius, 
pateikdamas praėjusių metų institucijos 
veiklos ataskaitą. Jo teigimu, išguiti 
korupcijos iš visuomenės gyvenimo ne
pavyks, kol nepasikeis žmonių mąstymas. 
“Turi praeiti ne vieni metai, kad žmonės 
suprastų, kad tie dalykai yra negeri”, - sakė 
vadovas.

Vidaus reikalų ministerijos duome
nimis, pernai Lietuvoje iš viso užregis
truota 890 korupcinio pobūdžio nusikals
tamų veikų (kyšininkavimo, papirkimo ir 
piktnaudžiavimo atvejai), t. y. beveik 23% 
daugiau nei 2008 metais (724). Iš jų - 93 
kyšininkavimai, 384 papirkimai, 413 
piktnaudžiavimų.

2009 metais užregistruoti 479 asmenys, 
įtariami korupcinio pobūdžio nusikals
tamų veikų padarymu, tai yra 10% dau
giau nei užpernai. Iš jų 30 asmenų įtarti 
kyšininkavimu, 4 - tarpininko kyšininka
vimu, 342 - papirkimu, 95 - piktnaudžia
vimu, 8 - tarnybos pareigų neatlikimu.
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Kas tos Joninės ?

gertuvėmis, o Rasos - tegu ir nepakanka
ma, bet reikalinga senųjų tradicijų tąsa.

Kadangi Joninės - šv. Jono diena, da
bar yra paplitęs paprotys birželio 24 d. 
sveikinti Jonus ir Janinas. Jie neretai puo
šiami vainikais. Rengiamos masinės Jo
ninių šventės, ypač daug žmonių suplūsta 
į Kernavę (žiūr. nuotr. viršuje), ant Ram- 
byno kalno, į Jonavą, dažnai vadinamą 
„Lietuvos Jonų ir Janinų sostine“. Šiose 
šventėse susipina Rasų ir Joninių tradi
cijos - imituojamos apeigos, buriama, 
tačiau ir sveikinami Jonai.

Ypatingi būdavo ir Joninių valgiai. 
Daugelis jų buvo gaminami gamtoje. Pats 
populiariausias ir paprasčiausias Joninių 
nakties valgis - lauže keptos bulvės su 
rūgpieniu ar įvairiais padažais. Vaikinai 
kepdavo bulves, o merginos turėdavo 
atsinešti rūgpienio.

Be to, gyvavo tradicija vidurnaktį 
pamelžti stebuklingo meilės pieno. 
Jaunimas vainikuodavo karvę, ją pamelž- 
davo ir visi po gurkšnelį gerdavo pieno, 
„kad kūnas meilės liepsna degtų...“ Prie 
laužo buvo prasimanoma ir kitokių val
gių: vėžių, keptų žiobrių, įvairių mėsos 
užkandžių. Beje, visiems jiems buvo su
teikiama magiška galia. Jais merginos 
esą galėdavusios prisivilioti vyrų arba 
sužavėti būsimą jaunikį, vyrai vaišindavo 
merginas, kad jos būtų apsaugotos nuo 
įvairiausių piktadarių, o patys ragaudavo 
vyriškumą ir jėgą stiprinančių valgių.

Joninių vaišių tradicijos - dabartinių 
mūsų iškylų gamtoje užuomazga, nors 
pats iškylavimas gamtoje turi senas 
tradicijas visame pasaulyje.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Tuo metu STT savo ataskaitoje teigia 
pernai tyrusi 424 nusikalstamas veikas, 
arba 28.5% daugiau nei užpernai. Iš jų 
82 atvejai tirti dėl kyšininkavimo, 15 - 
dėl tarpininko kyšininkavimo, 79 - dėl 
papirkimo, 95 - dėl piktnaudžiavimo, 10 
- dėl tarnybos pareigų neatlikimo, 143- 
dėl kitų nusikalstamų veikų.

Praėjusiais metais STT pateikė įtari
mus 221 asmeniui, iš jų 84 valstybės 
tarnautojams ir pareigūnams, 131 kitam 
asmeniui, 6 juridinių asmenų atstovams. 
Palyginti su 2008-aisiais, asmenų, pada
riusių korupcinio pobūdžio nusikalsta
mas veikas, skaičius padidėjo beveik 37%.

Ataskaitoje apgailestaujama, kad pra- 
nešančiųjų apie korupcijos atvejus yra 
nedaug

“Tai rodo dar labai mažą visuomenės 
pilietiškumą, taip pat, kad nesukurta 
veiksminga pareiškėjų, pranešančių apie 
korupcinio pobūdžio nusikalstamas 
veikas, apsaugos sistema, ir tai lemia, kad 
vis dar nemažą skundų, pranešimų dalį 
sudaro anoniminiai pranešimai”, - rašoma 
ataskaitoje.

Anot Ž.Pacevičiaus, dažniausiai pilie
čiai skundžiasi savivaldybių ir jų padali- 
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Šių metų gegužės 3-7 d. Radviliškio 
rajone, Mėnaičių kaime, Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centras (LGGRTC) surengė archeologi
nę ekspediciją, kurios metu buvo atkas
tas Lietuvos partizanų bunkeris - „Pri
sikėlimo“ apygardos vadavietė.

Šiame bunkeryje buvo pasirašyta le
gendinė 1949 m. vasario 16-osios Lietu
vos partizanų vadų deklaracija, numatanti 
demokratinės valstybės atkūrimo pagrin
dus bei atskleidžianti Lietuvos partizanų 
vertybines nuostatas.

LGGRT centras drauge su Vilniaus 
universiteto archeologais (vadovas - doc. 
Gintautas Vėlius) bunkeryje atrado keletą 
partizanų daiktų, žiūronus bei neblogai 
išsilaikiusias stalo, ant kurio buvo pasira
šinėjama deklaracija, liekanas.

1948 m rudenį Prisikėlimo apygardos 
„Atžalyno“ rinktinės vadas Leonardas 
Grigonis-Danys susitarė su Stanislovu 
Mikniumi, kad jo sodyboje po klėtimi 
būtų įrengtas rinktinės štabo bunkeris. 
Šeimininkui sutikus, L. Grigonis kartu su 
5 partizanais iškasė bunkerio duobę, o 
iškastas žemes S. Miknius naktimis ve
žimu veždavo į laukus ir tamsoje užakė- 
davo, kad nematytų pašaliniai. Rinktinės 
vadas sodybos šeimininkui buvo paža
dėjęs, kad bunkeryje laikysis tik tie 6 
partizanai, kurie padėjo kasti

Todėl 1949 m vasarį šeimininkas labai 
nustebo pamatęs sodyboje nemažą būrį 
nepažįstamų partizanų. Tačiau L. Gri
gonis jam išaiškino, kad tai ypač svarbus 
visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavi
mas ir šeimininkas neprieštaravo.

Pasibaigus partizanų vadų suvažiavi
mui, prieš išeidami iš bunkerio partizanų 
vadai ir ypač Jonas Žemaitis-Vytautas 
primygtinai prašė sodybos šeimininko S. 
Mikniaus-Gailučio šį bunkerį užpilti 
žemėmis, kad čekistai negalėtų atsekti 
suvažiavimo vietos, tačiau dėl vietinių 
partizanų prašymų šeimininkas bunkerį 
išsaugojo iki 1953 m balandžio.

1952 m rudenį keli dar išlikę „Prisi
kėlimo“ apygardos partizanai padėkojo 
S. Mikniui už prieglobstį ir atsisveikino 

Nuotraukoje - pietų ir vakarų Lietuvos partizanų susitikimas pakeliui į vadų suvažiavimą.

nių darbuotojais, žemėtvarkininkais bei 
vidaus reikalų sistemos pareigūnų el
gesiu.

Kaip svarbius praėjusių metų ikiteis
minius tyrimus STT vadovas nurodė ga
limo piktnaudžiavimo tarnyba ir kyšinin
kavimo Trakų rajono savivaldybėje bylą. 
Šioje dabar teisme nagrinėjamoje byloje 
yra 21 įtariamasis: 15 fizinių asmenų ir 6 
juridiniai asmenys.

Taip pat teismui perduota sudėtinga ir 
didelės apimties - 50 tomų, 59 nusikals
tamos veikos, 11 įtariamųjų - byla dėl 
Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus 
vyriausiosios žemėtvarkininkės galimo 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, 
dokumentų klastojimo ir panaudojimo, 

visiems laikams, iki Nepriklausomybės 
atkūrimo...

Nuo 1949 m. rugpjūčio 13 d., kai 
Užpelkio miško kautynėse su okupacine 
kariuomene žuvo LLKS deklaracijos 
signatarai, Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio tarybos prezidiumo nariai Petras 
Bartkus-Žadgaila ir Bronius Liesys-Nak- 
tis, taip pat „Prisikėlimo“ apygardos šta
bo viršininkas Vytautas Šniuolis-Sva- 
jūnas; pastarojo brolis Viktoras Šniuolis- 
Vitvytis iš kautynių lauko išnešė sunkiai 
sužeistą apygardos dailininką Lauryną 
Mingilą-Džiugą. Ir atnešė jį į Miknių 
sodyboje įrengtą bunkerį. Džiugas bun
keryje buvo gydomas apie metus, todėl 
nenuostabu, kad kasinėjimų metu rastos 
ir vaistų ampulės. L. Mingilas, slaugomas 
sodybos šeimininkų ir partizanų ryšinin
kės Izabelės Vilimaitės-Stirnos, visiškai 
pasveiko, vėl įsitraukė į aktyviai kovojan
čių partizanų gretas ir kovojo iki 1953 m. 
pavasario, kai Kelmės rajono Aukštiškių 
kaime buvo apsuptas gausių priešo pajė
gų ir gyvas jiems nepasidavė...

Ekspedicijos dalyviai nesitikėjo bun
keryje aptikti kokių nors radinių, mat 
manyta, kad partizanai visus jiems 
reikalingus daiktus bus išsinešę su savi
mi, todėl tie keli daiktai buvo netikėta 
staigmena.

Kita staigmena - paties bunkerio 
matmenys. Beveik visuose prisiminimuo
se minima kur kas didesnė ir erdvesnė 
bunkerio patalpa, tačiau atlikus archeo
loginius tyrimus paaiškėjo, kad bunkeris 
tėra vos 2 m pločio, 3 m ilgio ir 1.35 m 
aukščio. Štai tokiomis sąlygomis 8 vyrai 
iš visos Lietuvos nuo 1949 m vasario 2 
dienos posėdžiavo bei priėmė istorinius ir 
net unikalius visame pokario Europos 
kontekste sprendimus.

LGGRTC ir Radviliškio savivaldybės 
tolesniuose planuose - visiškai atstatyti 
bunkerį, konservuoti išlikusias autentiš
kas bunkerio detales bei įrengti memo
rialinį kompleksą Mėnaičiuose.

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis
(bemardinai.lt)

valstybei priklausančių sklypų užvaldy
mo. STT išskyrė ir tyrimą dėl dviejų 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos na
rių kyšininkavimo stambiu mastu, sie
kiant gauti 200,000 litų kyšį už detaliojo 
plano patvirtinimą.

2009 metais pareigūnai nutraukė 49 
ikiteisminio tyrimo bylas.

Pernai nevyriausybinė organizacija 
“Transparency International” paskelbtame 
Korupcijos suvokimo indekso tyrime 
Lietuvai skyrė 4.9 taško ir 52 vietą 180 
pasaulio šalių lentelėje. Toks aukštas 
indeksas Lietuvai skirtas pirmą kartą nuo 
1999 metų. 5 taškai reiškia, kad šalis 
laikoma pajėgi kontroliuoti korupciją.

(PagalBNS)
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Bendruomenės baruose
Nesibaigiantys XXVI-ųjų Australijos 

Lietuvių Dienų ruošos darbai
Gražina Pranauskienė

Šių metų pabaigoje melbourniškiai 
turės garbės vesti XXVI-ąsias Australijos 
Lietuvių Dienas. Jas organizuoja ALD 
Ruošos Komitetas, vadovaujamas Ritos 
Mačiulaitienės. Jį taip pat sudaro sekre
torė Danguolė Juška ir iždininkė Vilią 
Dukas. Iš viso koordinatorių yra 12: Šo
kių Šventę organizuoja Zita Šukytė, Dai
nos ir Muzikos šventę-aš, Sporto Šventę 
sporto klubas “Varpas”, Literatūros Po
pietę - Dana Baltutienė, Atidarymo mi
šias - Zita Prašmutaitė, Meno Parodą - 
Brigita Lastauskaitė, Lietuviškų Patie
kalų Šventę - Dana Binkienė, Vaikų Me
no parodą - Julija Simankevičienė, 
Tautodailės Parodą - Roma Eskirtaitė, 
FLBaleto Popietę - Ramona Ratas - Za
karevičienė, Jaunimo Talentų Vakarą - 
Aldona Gaylard ir Naujųjų Metų Balių - 
Bronė Staugaitienė.

Pirmininkė visais būdais stengiasi 
sutaupyti kuo daugiau pinigų, tad lyg ir 
juokais pasiūlė nariams karts nuo karto 
padirbėti virtuvėje. Nuo sausio mėnesio

Danutė Lynikienė (centre) giriasi, kad jos cepelinas pailgesnis.

Išeivijos studentai atvyksta į Lietuvą
Kaip praneša DELFI.lt, birželio 17 d. 

Kaune susitiko lietuvių kilmės studentai 
iš užsienio, atvykę čia atlikti profesinės 
praktikos. Pirmą kartą šią vasaros stažuo
čių programą, vykdomą nuo 2005 m., 
prižiūri Vytauto Didžiojo universitetas.

„Profesines praktikas studentai atlie
ka Kaune ir Vilniuje - įvairiose valstybi
nėse įstaigose, ligoninėse, meno kolek
tyvuose ir nevyriausybinėse organizacijo
se. Džiugu, kad šiemet programa sulaukė 
dar didesnio susidomėjimo nei pernai - į 
Lietuvą iš viso atvyksta 40 stažuotojų“, - 
sakė projekto koordinatorė Vida Bagdo
navičienė.

Vytauto Didžiojo universitetas stažuo
tojams padėjo susirasti praktikos vietas, 
dalį jų apgyvendina universiteto ben
drabutyje. Išeivijos studentai turi galimy
bę dalyvauti VDU organizuojamuose kur
suose „Refresh in Lithuania“, kuriuose jų 
laukia plati Lietuvos pažintinė programa, 
o prasčiau lietuviškai kalbantys stažuoto
jai gali lankyti kalbos pamokas.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai 
atliktą praktiką universiteto prižiūrė
tiems šios programos studentams bus 
įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie 
sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir 

aukščiau išvardinti žmonės ne tik virė, 
kepė, bet ir ruošė pelningas loterijas. Iki 
šiol yra surinkta 2,600 dolerių. Visos 
lėšos yra skiriamos Australijos Lietuvių 
Dienoms. Jeigu kartais užsuksite Į Lietu
vių Namus, kai ALD Ruošos Komitetas 
verda pietus, paremkite šį kilnų tikslą. 
Nesigailėsite, nes ne tik skaniai paval- 
gysite bet ir išbandysite laimę loterijoje. 
Galima laimėti porą bilietų pietums, ge
ro vyno butelį, lietuviškų grybų stiklainį 
bei kitokių prizų.

Birželio 20 dieną Jaunius Vaitkus 
vadovavo cepelinų virėjų komandai, ku
rią sudarė Dana Lynikienė, Vilią Dukas, 
Rita Mačiulaitienė, Danguolė Juška, 
Gediminas ir Rasa Statkai. Jauniaus duk
tė Aldona irgi atskubėjo pamaišyti puo
dų. Buvo padaryta 190 cepelinų! Taip pat 
išsijuosęs darbavosi Valentinas Mačiu- 
laitis, po visko išgrandęs didžiuosius 
puodus bei parodęs nuostabius grindų 
plovimo sugebėjimus. Petras Pranauskas 
pardavinėjo bilietus, o aš rūpinausi, kad 
užtektų peilių ir šakučių bei būtų išpla
tinti loterijos bilietai. Žodžiu, visi vieni 

VDU rektorius Zigmas Lydeka.

įskaitytus akademinius kreditus. Šie 
kreditai bus atitinkamai įvertinti studen
tui po vasaros grįžus į JAV ar Kanados 
universitetus.

„Stažuočių programa skirta vienyti 
mūsų išsibarsčiusią tautą, nors trumpam 
sugrąžinant išeivijos jaunimą į lietuvišką

Gediminas įdėmiai klauso Jauniaus patarimo- cepelinas per didelis ir tiek, nugnybk!

kitiems padėjo ir dirbo iš visos 
širdies.

Neapsieita ir be pyragų. 
Juos iškepė Vilią Dukas ir Ri
ta Mačiulaitienė. O pietums 
pasibaigus beliko tik saldžiau
si trupiniai. Na ir gardumėlis!

Laiminguosius loterijos 
bilietus ištraukė svečias Kuan 
Kun, dirbantis netoli esančio
je parduotuvėje “Something 
Aussie”. Jis buvo pakviestas 
pietų, nes artėjančiom šven
tėms pardavė įspūdingą di- 
džiridoo gerokai sumažinta 
kaina. Du bilietus artėjan
tiems ALD Ruošos Komiteto 
ruošamiems pietums laimėjo 
Sofija Muceniekienė, vyno bu
telį Birutė Kymantienė, o stik
lainį Rokiškio grybų - svečias iš Adelai
dės Robertas Malliotis.

Pirmininkė visiems savo nariams taria 
didelį ačiū už tai, kad sekmadienį pra
leido dirbdami, o susirinkusiems ačiū, 
kad valgė, ir kad net seilės varvėjo, tik 

visuomenę, suteikiant jiems progą susi
pažinti su savo srities profesionalais iš 
Lietuvos. Praktikos metu užsimezga il
galaikis profesinis bendradarbiavimas, o 
grįžę į namus studentai tarsi tampa 
Lietuvos „ambasadoriais“, nes savo ben
draamžių tarpe skleidžia pozityvias žinias 
apie šią šalį“ , - apie šių stažuočių naudą 
pasakojo JAV LB vicepirmininkė Birutė 
Bublienė.

Sutartis, kurioje universitetas įsipa
reigojo kuruoti Lietuvių išeivijos studen
tų stažuočių (sutr. LISS) programą, VDU 
ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai 
pasirašė šių metų balandį. Kaip teigė VDU 
rektorius prof. Zigmas Lydeka, ši inicia

Vytauto Didž. universiteto Vasaros kursai
/ Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos institutas kviečia
2 i už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 metų, į Vytauto Didžiojo
?. ? universiteto vasaros kursus - Refresh Lithuania, kurie wks 2010

’T* m. liepos 5 - 16 dienomis Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus 
pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, 

kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti 
su šiuolaikine Lietuva. Vasaros kursų metu numatomos šios veiklos:

1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, diskusijų klubai.
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės liet, kalbos vartojimo įgū
džių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno renginiai).
4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organiza
cijų darbu.
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomene. 
Registruotis į kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą.

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php?cid=664

Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tek: +370 67 971289.
Ingrida Celešiūtė, tek: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.it Lietuvių išeivijos institutas
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Greitai eisiu namo, todėl ir šypsausi, mąsto Valenti
nas Mačiulaitis.

namo išsinešti nieko nebeliko. Visos 95 
porcijos nykte išnyko!

Tad iki greito pasimatymo sekmadienį, 
liepos 25 dieną, kai bus patiekiamas 
vištienos vyniotinis balto vyno padaže su 
dar neragautais prieskoniais. □ 

tyva nebus vienintelis VDU indėlis sie
kiant suburti pasaulio lietuvius, nes tai - 
didesnio socialinio projekto, pavadinto 
Pasaulio lietuvių akademija, dalis.

„Pasaulio lietuvių akademijos tikslas
- burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos 
ir Lietuvos mokslininkų bei studentų 
bendradarbiavimą akademiniuose pro
jektuose, pritraukti besidominčius Lietu
va ir jos kultūra. Šis projektas vienija daug 
veiklų: visus metus organizuojamus 
kursus, mainų programas, stažuotes, 
nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai
- ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, 
asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms“,
- sakė Z. Lydeka. □
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Iš Redakcijos pašto
Lietuva - Frankfurto šventėje

Jau trisdešimt metų iš eilės vykstan
čioje didžiausioje Frankfurto miesto gat
vės šventėje „Schweizer Strassenfest“, 
kurioje kasmet įvairiapusiškai pristatoma 
viena pasaulio šalis, 2010 m. birželio 19 d. 
buvo pristatyta Lietuva. Šventėje iki šiol 
buvo atstovaujama Pietų Amerika, Aus
tralija, Vakarų bei centrinė Europa. Lie
tuva - pirmoji Rytų Europos šalis, pa
tekusi į šios prestižinės šventės valstybės- 
viešnios sąrašą. Lietuvos pristatymą orga
nizavo ir koordinavo Vokietijoje įsikūręs 
Europos lietuvių kultūros centras (ELKC). 
Reprezentacija buvo finansuojama Vokie
tijos privačių verslininkų ir verslo įstaigų 
skirtomis lėšomis.

Po iškilmingos tautiniais drabužiais 
pasipuošusių Vasario 16-osios gimnazijos 
mokinių bei šventės organizatorių ei

Šventės garbės svečių kortežo priešaky - Vasario 16-osios gimnazistai.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 23.

Mirtis nuo tūkstančio 
peilio smūgių

Kažkur Indonezijoj yra tamsus niūrus 
kambarys be jokio lango ir visai atskirtas 
nuo gyvenimo realybės. Toje uždaroje 
erdvėje yra speciali gnipė įstatymų lei
dėjų ir tvarkdarių, kurie rūpestingai ir be 
atvangos kala vinis į Bali ateivių karstą. 
Jei kas nors padarytų to nelaimingo su
tvėrimo -Nežinomo Bali ateivio, kuris yra 
karste, skrodimą, jis pamatytų, kad mir
ties priežastis buvo nukraujavimas nuo 
tūkstančio peilio įkirtimų. Bet, žinoma, 
niekas skrodimo nedarys, nes niekam tai 
nerūpi

Balyje tiek vietiniai žmonės, tiek val
džia į naujakurius ateivius žiūri kaip į 
neišsenkantį pinigų šaltinį. Aš iš tikrųjų 
neprieštarauju dėl skirtingų kainų už
sieniečiams ir vietiniams - toks jau čia 
paprotys, ir jis padeda išgyventi vieti
niams, kurių uždarbiai yra labai maži.

Iki dabar net specialiai užsieniečiams 
taikomi mokesčiai buvo sunkūs, bet be
veik pakeliami, jeigu 1,200 Amerikos do
lerių mokestis Džakartai už vienerių metų 
KITAS (vizą) vadinsi pakeliamu. Arba 
naujai įvestas $50,000 nuotakos mokes
tis, jeigu užsienietis sugalvoja vesti. Tik
rai, ateiviui čia gyventi darosi labai bran
gu, kai pagalvoji apie visus mokesčius, bet 
dauguma mūsų šiaip taip išsiverčiam, 
nors ir paburbėdami.

Bet dabar dalykai keičiasi. įstatymų 
leidėjai nebepasitenkina apkraudami
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senos, šventę oficialiai atidarė jos globė
jas, LR ambasadorius Vokietijoje Min
daugas Butkus. Bene kilometro ilgio 
Schweizer gatvė mirgėjo Lietuvos tri
spalvės spalvų balionais.

Pagrindinėje šventės scenoje, Schweizer 
aikštėje, žiūrovams buvo pristatyta pen
kių valandų nuotaikinga, aukšto lygio 
lietuviška meninė programa, kurią atliko 
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių 
ansamblis bei liaudies šokių grupė, folk- 
roko grupė iš Lietuvos „Kitava“, Artūro 
Noviko vadovaujamas vokalinis ansamb
lis „Jazz Island“ bei Vokietijoje gyvenanti 
lietuvė dainininkė Danaja.

Atskiruose stenduose Lietuvą pristatė 
turizmo, meno, tautodailės bei gastrono
mijos atstovai. Svečiai domėjosi kelionių j 
Lietuvą bei poilsiavimo galimybėmis, ga- 

ateivius visais įmanomais mokesčiais, bet 
ima keisti ir tikslus. Jų tikslas,, atrodo, 
yra visus atbaidyti. Jie tiesiog mūsų 
nebenori. Absurdiška alkoholio kaina 
Balyje aiškiai taikyta užsieniečiams - 
vietiniai gyventojai beveik negeria im
portuotų vynų ir stpriųjų gėrimų. Naujos 
baudos už eismo taisyklių pažeidimą 
vietiniams visai nepasiekiamos, tad 
neabejotinai bus taikomos tik užsienie
čiams. Naujos taisyklės - niekur nepa
skelbtos - dėl asmeniškų daiktų įvežimo, 
labai apsunkina atvykstančius gyventi.

Pavyzdžiui štai mažutė istorijėlė apie 
kelias dėžes drabužių, vaiko sportinių 
įrankių ir vienos kitos smulkmenos, kuri 
padėtų įsikurti naujoje vietoje.

Mano draugė naudojosi australo 
krovinių pervežėjo paslaugomis. Jis turė
jo daugelio metų patyrimą su Bali 
administracija, įveždamas daiktus per 
Surabaya.

Bagažas atvyko į Surabaya, ir mano 
draugė gavo sąskaitą iš vietinio krovinių 
pervežėjo kartu reikalaujant pristatyti jos 
KITAS kopiją ir užmokėti 800 Amerikos 
dolerių muito mokesčio. Jai pasirodė, 
kad tai labai keista, nes taisyklės sako, 
kad už asmeniškus daiktus nėra jokio 
muito, jeigu tas žmogus turi vizą. Tai ko
dėl jis nori ir pinigų ir KITAS?

Vietinis agentas tuoj pakeitė savo 
dainelę ir pareiškė, kad jis jai iš viso jokios 
sąskaitos nesiuntė. Hmmmm.

Po to nemalonumai pradėjo augti. 
Agentas ir toliau reikalvo KITAS - to ji 
negalėjo padaryti, nes jos ilgalaikė viza 
buvo kitokia. Tada jis pareikalvo, kad ji 
atsiųstų jam savo pasą įSubaraya.

Na gerai. “Aš atvažiuosiu į Subaraya ir 
atvešiu savo pasą”, - pasiūlė ji.

_ “Aaa, ne, taip negalima...” - buvo 
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Įėjo įsigyti molinių rankdarbių, suvenyrų, 
gintarinių papuošalų ir lininių drabužių, 
paragauti tradicinės lietuviškos virtuvės 
patiekalų bei „gyvo“ lietuviško alaus. Tris 
savaites prieš šventę, dviejuose Frankfur
to miesto Sachsenhausen rajono bankuo
se buvo atidarytos Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių menininkių Jūratės Jab- 
lonskytės, Izoldos Zacharias ir Jurgitos 
Nowak darbų parodos.

Pagrindiniuose Frankfurto miesto 
dienraščiuose prieš renginį pasirodė 
gausybė informacijos apie Lietuvą ir 
užsienyje gyvenančius lietuvius, per radiją 
vokiečiai kone kasdien buvo kviečiami 
apsilankyti šioje šventėje, o reklaminiai 
šventės plakatai su šūkiu „Willkommen 
Litauen! Europa gemeinsam feiern“ (vok. 
„Sveika, Lietuva! Drauge švęskime Eu
ropą“), ant kurių puikuojasi Vasario 16- 
osios gimnazijos mokinės tautiniais 
kostiumais, buvo plačiai iškabinti visame 
Frankfurto mieste. Keletą savaičių prieš 
renginį vykusioje spaudos konferencijoje

Ambasadoje Japonijoje
(lietuviams.com). Lietuvos ambasada 

Tokijuje atveria savo archyvus kino my
lėtojams - šią vasarą jie turės retą progą 
pamatyti lietuvių poetinės dokumentikos 
retrospektyvą, apimančią beveik keturis 
dešimtmečius nuo poetinio kino tradici
jos pradžios 7-ajame dešimtmetyje.

Birželio 18 dieną vykusioje pirmoje 
ciklo peržiūroje buvo parodyti šeši fil
mai: lietuvių poetinės dokumentikos 
pradininko režisieriaus Roberto Verbos 
„Senis ir žemė“ (1965 m.) ir „Šimtamečių 
godos“ (1969 m), Algimanto Grikevičiaus 
„Laikas eina per miestą“ (1966 m.), 
Henriko Šablevičiaus „Kelionė ūkų lan
komis“ (1973 m.) ir „Apolinaras“ (1973 
m.) bei Edmundo Zubavičiaus „Jautrumo 
kaip duonos“ (1979). ; sį

Metaforiški, minimalistinėmis išraiš-

Gerb. Redaktore,
Toronte leidžiamuose “Tėviškės Žibu

riuose” kovo 30 d. buvo išspausdintas 
pranešimas, kad kovo 26 dieną iš Prisi
kėlimo parapijos šventovės Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas kaimyninės 
Delhi miesto lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos ilgametis klebonas a.a. kun. 
Laurynas Kemėšis, 92 metų amžiaus. Jis 
jau keletą metų praleido Toronte, lie
tuvių slaugos namuose “Labdara”. Palai
dotas šalia savo brolio a.a. kun. Liongino

atsakymas.
Paskui paaiškėjo, kad pagal naujus 

potvarkius, ji turi turėti importo leidimą. 
Bet kadangi siuntiniai jau atėjo į Indone
ziją, tai importo leidimą gauti buvo per 
vėlu.

Sekantis pasiūlymas buvo: “Mes gali
me pereksportuoti daiktus į Singapūrą ir 
paskui vėl atvežti pusiau legaliu būdu”. 
Nuostabu - šios apgavystės kaina buvo 
dar keli tūkstančiai dolerių.

Po dešimties savaičių visai išsekusi 
mano draugė jau buvo pasiruošusi pa
siųsti visus daiktus atgal į Australiją. To
kia mintis labai suerzino agentą ir jis 
pasakė, kad tie daiktai jau taip ilgai buvo 
palikti Surabayoje, kad tikriausiai jau bus 
sunaikinti. Įtampa vis didėjo, o agentas 
vis kalbėjo apie sandėliavimo, transporto 
ir muito mokesčius, kuriuos ji turėjo 
užmokėti jam - agentui.

Galų gale mano draugė pasakė, kad 
gaus tą importo leidimą, nesvarbu kokiu 
būdu. Ar galima ironiškai nusišypsoti per 
e-mailą?

Agentas tai sugebėjo. Jo atsakymas 
buvo: “Bet importo leidimui jūs turite tu- 

žiniasklaidos atstovams buvo išdalintas 
specialiai paruoštas trisdešimties pusla
pių renginio leidinys, išsamiai pristatantis 
Lietuvą.

„Pristatyti Lietuvą užsienyje ir for
muoti teigiamą ir patrauklų jos įvaizdį - 
viena prioritetinių ELKC veiklos sričių, 
todėl labai džiaugiamės pavykusiu 
renginiu, Vokietijos susidomėjimu Lietuva, 
dosniu jos pristatymo rėmimu,“ sakė 
ELKC direktorius Rimas Čuplinskas.

Frankfurte esanti Schweizer gatvė - 
viena charakteringiausių ir prestižiškiausių 
miesto gatvių. Čia įsikūrusios individua
lios smulkiojo verslo parduotuvėlės, ka
vinės, restoranai, kitos verslo įstaigos.

Šventėje dalyvavo aukšti Frankfurto 
miesto kultūros, verslo ir politikos atsto
vai, apsilankė daugiau kaip 100,000 
žiūrovų.

Europos Liet. Kultūros Centras
LorscherStr. 1,

D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, 
Vokietija

- lietuviško kino vasara
kos priemonėmis sukurti filmai pasakoja 
apie tautos šaknis ir būtinas išsaugoti 
vertybes, apie anksčiau dokumentinio 
kino nepastebėtą paprastą žmogų. Tai - 
filosofiški, jautrūs, šmaikštūs, melan
choliški liudijimai apie praėjusį tautos 
laiką.

Kamerinėje kino peržiūroje dalyvavo 
japonų žurnalistai, menininkai, Tokijo 
savivaldybės atstovai ir neseniai Nacio
naliniame kino centre vykusiame fes
tivalyje „ES kino dienos“ Lietuva susi
domėję kino mėgėjai.

Lietuvių kino vasaros ciklą Tokijuje 
organizuoja Lietuvos ambasada ir kultū
ros attache Japonijoje, bendradarbiau
damos su filmus kūrusiomis kino stu
dijomis.

□

Kemešio, mirusio 1979 metais.
Kun. Laurynas Kemėšis 20 metų buvo 

Perth’o lietuvių katalikų parapijos kape
lionu.

Brolio kviečiamas išvyko į Kanadą, 
kurioje praleido virš 30 metų.

Kanadoje 1997 metais kun. Laurynas 
Kemėšis atšventė savo kunigystės auksinį 
jubiliejų.

Viešpatie, suteik jam amžiną ramybę.
Buvę parapijiečiai

(V. Šeštokienė)

rėti kompaniją”
“Aš turiu kompaniją”, - atsakė mano 

draugė.
“A, bet ar jūs turite sandėlius? Visos 

kompanijos, kurios importuoja prekes, 
turi turėti valdžios patvirtintus sandėlius”.

Ji neteko žado. “O kada tos visos nau
jos taisyklės įsigaliojo?”

“Kai jūsų laivas su bagažu buvo dar 
pakeliui į Subaraya”, - buvo ironiškas 
atsakymas.

Galutinis to viso rezultatas yra, kad 
po trijų mėnesių trukdymo ir nuolatinio 
potvarkių kartojimo, mano draugė siun
čia savo daiktus atgal į Australiją.

Jos australas agentas jai patvirtino, kad 
dabar yra beveik neįmanoma pasiųsti 
asmeninį bagažą į Indoneziją ir, kol tie 
įstatymai galios, jis atsisako tokio darbo.

Kaip jau sakiau, aš pradedu tikėti, kad 
Indonezijos valdžia mūsų čia nenori. 
Imant dėmesin, kad dauguma ateivių čia 
išleidžia virš 400 milijonų rupijų per 
metus, ekonomiškai tai yra visiška ne
sąmonė .Jeigu jūs mūsų čia nenorit - taip 
ir pasakykit. Visiems bus mažiau rūpesčio.

(Bus daugiau)

6

lietuviams.com


š>

ALB Krašto Valdyba
Gerbiamieji Tautiečiai, 3/06/2010

PLB kraštų LB pirmininkų suvažiavimas įvyks liepos 29-30 dienomis Lie
tuvoje. Viena iš temų, kuri PLB Valdybai ir visiems kraštams yra labai svarbi, tai

Ko kraštų LB pageidauja iš Lietuvos ir iš PLB “
Aš, ALB Krašto Valdybos Pirmininkė, esu pakviesta būti viena iš prelegenčių 

ir pristatyti Jūsų požiūrį suvažiavimui.
Taigi, prašau siųskite savo pageidavimus man elektroniniu paštu:
E-mail: angonita.wallis@optusnet.com.au
arba adresu:

27 Moores Road, Avoca Beach, NSW 2251.
Laukiu Jūsų greitų atsakymų. Su pagarba,

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, W^TFR, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Imx Im. Ages - 5 -18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Pranešimas
Lietuvos Baleto Bičiulių rengiama Popietė Melbourne, Jubiliejinėje salėje, 

įvyks rugpjūčio 15 dieną 2 vai. p.p., o ne spalio 17 d. kaip buvo skelbta “2010 
metų Lietuviškų Renginių Melbourne Kalendoriuje”.

Popietės pradžioje turėsime muzikinį įtarpą, atliktą mūsų vietinio muzikanto, 
ir po to rodysime DVD “Nerijus”. Tai DVD filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio, apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją - 
primarijų Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie 
Nerijų, jo mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų 
ištraukas ir Nerijų, šokantį su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus 
šoka baleto “Zorba Graikas” nepaprastą zorbos sirtaki finalą!

Po DVD vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti kava, tortais 
ir pyragais. Įėjimas aukomis. J. Zaikauskas

Airfares to Vilnius & to other EU cities 
Airfares to Lithuanian and to other European Destinations 

are now starting from $1,480.00 + taxes.
To secure your flights in time, please call Estours Travel.

For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823 
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au 

Website: www.estours-travel.com.au

aabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7mail.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: DR. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 Glen Eira Rd., East St Kilda, VIC 3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street, 

North Melbourne VIC 3051

Mūsų Pastogė Nr. 25, 2010.06.30, psi. 7

Palydėdami

A t? A Vytautą Patašių
į Amžinybę, užjaučiame jo gimines Lietuvoje, o ypač “Mūsų Pastogės” redak

cinį kolektyvą ir visus skaitytojus. Savaitraštis “Mūsų Pastogė” a.a. Vytautui 
buvo ne tik jo didžiai mylimas lietuviškas žodis, bet tikroji jo gyvenimo Pasto
gė, paremta pastangomis, lėšomis ir nuolatiniu darbu.

Visada Tave, Vytautai, su pagarba prisiminsime. Ilsėkis Ramybėje.
Dovilė ir Arvyd Zduobos

Nijolė Jankutė-Užubalienė

Mirus brangiam bičiuliui į

A'v’A Vytautui Patašiui, 
reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir draugams. Liūdime kartu. !

Venclovų šeima

ėlw( aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

A^A Vytautui Patašiui
staiga mirus, palydėdami jį į Amžinąją Kelionę nuoširdžiai užjaučiame gi

mines, LB Spaudos Sąjungą, “Mūsų Pastogės” Redakciją, draugus ir drauges.
Lai gerasis Viešpats suteikia Vytautui Amžiną Šviesą ir ramybę už jo atliktus 

darbus šioje žemėje.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Mirus šviesios atminties mielam bičiuliui

A^A Vytautui Patašiui,
l Gėlilt aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

‘ J 4 Elena Jonaitienė Rasa įr Egk

Pagerbiant

A^A Vytautą Patašių,
Gėlill aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

*-^**‘' ** J Pajauta ir Juhani Pullinen

Netekus žymaus Bendruomenės veikėjo, 
gerbiamos ir kilnios asmenybės

A'u’A Vytauto Patašiaus,
giliai liūdime ir aukojame “Mūsų Pastogei” $200.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Mirus šviesios atminties

A'frA Vytautui Patašiui,
Gėllll aukojame “Mūsų Pastogei” $200.
3? Marina ir Laurie Cox

Liūdna žinia
“M.P.” Redakcija gavo žinią, kad praėjusią savaitę Sydnėjuje, savo namuose St. 

Mary’s priemiestyje, mirė Jonas Paliokas. Velionis buvo palaidotas penktadienį, 
birželio 26 dieną. Liūdesy liko žmona Alma, sūnus Edis ir dukra Elzytė.

Mirus brangiam bičiuliui 'į
A DA Jonui Paliokui,

reiškiame gilią užuojautą žmonai Almai, sūnui Edžiui, dukrai Elzytei ir 
visiems artimiesiems. i

.. Gėlaukojame “Mūsų Pastogei” $20. ;
Onutė Leverienė, Birutė Don,

Gediminas, Romas ir Vitas Leveriai su šeimomis

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Valstybės Dienos Šventė Melbourne
Sekmadienį, liepos 4 dieną, 2 vai. p.p., Melbourno Lietuvių Namų Teatro 

salėje švęsim Valstybės Šventę.
Išgirsite mūsų skautišką jaunimą pasakojant apie jų apsilankymus Lietuvoje, 

daina džiugins “Danos Sesės” ir “Kaimas”, kartu padainuosime 
ir prisiminsime Lietuvos garbingą praeitį. Seks kavutė su pyragais.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Melbourno skautų “Džiugo” tuntas

AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Association Inc.

The Annual General Meeting (AGM) of the Australian Lithuanian Community 
in Melbourne Association Inc. will be held in the Jubilee Hall of the Melbourne 
Lithuanian Club, starting at 2pm on Sunday 1 August 2010.

The agenda will include the President’s report on the activities of the committee 
(ALB Melbourno Apylinkės Valdyba) since the last AGM and the Treasurer’s 
financial report. Due to the extra workload on the committee arising from the 
Lithuanian Days in Melbourne at the end of the year, the committee is seeking to 
co-opt a member of the community to help out with the work of the committee.

Dr Paul Kabaila,
President of the Committee of the Australian Lithuanian Community in 

Melbourne Association Inc. (ALB Melbourno Apylinkės Valdyba)

NOTICE TO MEMBERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN 
COMMUNITY - SYDNEY INC.

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. Executive Committee 
(Apylinkės Valdyba), in accordance with Incorporated Associations article 25(1), 
is calling a

Special General Meeting
Sunday 4th July 2010,230pm,

Sydney Lithuanian Club l td., 16-20 Meredith Street Bankstown
Agenda

To receive and vote on the following Resolution:
That the members of the Australian Lithuanian Community-Sydney Inc. ratify 

the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas 
Juška, Greta Savickaite-Fletcher, Audrone Pouichene, Kristina Diciunas and 
Jadvyga Burokas.

If the Resolution is defeated, then the current Committee will resign and a new 
Executive Committee of the Association needs to be elected to hold office until 
the next Annual General Meeting in October 2010.

If an election of a new Executive Committee (Apylinkės Valdyba) needs to be 
held then written nominations are required. Therefore, written nominations are 
called from members which must be signed by two (2) members and accompanied 
by a written consent of the candidate. The consent can be written on the same 
nomination page.

Nominations should be addressed to and must be received no later than 27th 
June 2010:

Secretary
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc
C/o Public Officer
43B Edgar Street,
AUBURN, NSW 2144
Each member is entitled to appoint another member as a proxy. Proxy forms 

are available from the Public Officer at the above given address and must be 
returned to the Secretary at the same address no later than 3rd July 2010. Each 
member can obtain no more than five (5) proxies.

Executive Committee
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.

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 šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1 vai. p.p. - Christmas in July.
PROGRAMOJE - siurprizai, muzika ir gera nuotaika.

Kviečiame į Pabaltiečių
šeštadienį, liepos 24 dieną, 7 vai. vakaro.
Kaina - $50 asmeniui.
• Šampano taurė ir užkandėlė atvykus.
• Trijų patiekalų vakarienė.
• Gyva muzika.
• Loterija.
Apranga: vakarinė / formali.
Užsakymai priimami Lietuvių Klube tel.: (02) 9708 1414, iki liepos 18 d.

Balių, kuris įvyks

PUBLIC NOTICE
The Board of Lithuanian Club Ltd has considered controversial 
correspondence sent to SBS Radio by some members of oiir 
community and, on one ocation, denial by some members to SBS 
of the oportunity to report the Ambassador’s function at the Club. 
As a result of steps taken by SBS,

• The Board has issued a general invitation to SBS to report
any function held within Club premises;

• The Board has apologised without reservation to SBS for
the controversial correspondence;

• The Board has urged that no action be taken by SBS to 
terminate the Lithuanian radio program;

• Mr Viktoras Šliteris as former Honorary Consul has 
added his own personal request for SBS to continue the 
Lithuanian radio program.

A copy of the Board’s letter to SBS is available to members at the 
Club.
The Board
Lithuanian Club Ltd

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Australuos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

“Musų Pastogė” ieško savanorių
Vytauto Patašiaus asmenyje netekus pasaulio įvykių apžvalgos korespon

dento, “Mūsų Pastogė” ieško asmens, kuris sutiktų reguliariai tęsti šį darbą. Taip 
pat ieškomas dar vienas (ar daugiau) Lietuvos įvykių apžvalgininkas. Naudojantis 
internetu, korespondentui nebūtina gyventi Sydnėjuje. Savanorius prašome 
pranešti “MP” Redakcijai įprastiniais būdais (e-mail, telefonu, paštu).
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Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

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: wwwslic.org.au/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, 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 - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai-neapmokami.

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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