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Lietuvos įvykių apžvalga
Lenkija kviečia Lietuvą j 

bendrą dujų tiekimo 
projektą

Lietuva galėtų gauti dujų iš Norvegi
jos dujotiekiu, kurį norvegai ir lenkai 
žada tiesti per Baltijos jūrą. „Lietuvai 
yra galimybė imti dujas iš Norvegijos 
per Lenkiją“, - po susitikimo su 
Prezidentu Valdu Adamkumi sakė 
penktadienį Vilniuje apsilankęs Lenki
jos ministras pirmininkas Ježis Buze- 
kas (Jerzy Buzek).

„Kalbėjomės keliais ekonominio 
bendradarbiavimo klausimais - ener
getikos sektoriaus infrastruktūros ge
rinimo, ypač elektros energijos tieki
mo į Vakarus projekto parengimo, lais
vos prekybos sutarties įgyvendinimo, 
europinės vėžės tiesimo, investicijų, 
regioninio bendradarbiavimo, dėl nau
jų pasienio perėjimo punktų. Kiekvie
na iš tų sričių labai svarbios“, - sakė 
žurnalistams Lenkijos vyriausybės 
vadovas.

Lietuvos ir Lenkijos 
premjerai aptarė tautinių 

mažumų problemas
Vilniuje penktadienį įvykusiame 

Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos ketvirtajame 
posėdyje, kuriam pirmininkavo abiejų 
šalių premjerai Rolandas Paksas ir Ježis 
Buzekas (Jerzy Buzek), nuspręsta šių 
metų birželio 29 dieną Varšuvoje sureng
ti dvišalės tautinių mažumų komisijos 
posėdį ir jame spręsti abiem pusėms 
rūpimus klausimus.

Ježis Buzekas (Jerzy Buzek) spaudos 
konferencijoje pripažino, kad tautinių 
mažumų problemos vėl „kelia abejo
nių“. Todėl joms buvo skirtas didelis 
dėmesys šiame Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybių bendradarbiavimo tarybos 
posėdyje.

„Dvišalė tautinių mažumų komisija 
birželio 29 dieną turi priimti įžanginius 
sprendimus tais klausimais, kurie 
Vilniuje jau aptarti Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybių tarybos posėdyje. Tuos 
sprendimus vėliausiai iki liepos pabai
gos patvirtins abiejų šalių vyriausy
bių vadovai“, - pareiškė J. Buzekas (J. 
Buzek).
Klaipėdos krašto žemdirbiai 

grasina streiku
Nepatenkinti žemės ūkio produkcijos 

supirkimu Klaipėdos krašto žemdirbiai 
įsteigė streikų organizavimo komitetų. 
Grasinama kitą savaitę pradėti įvairias 
protesto akcijas, jeigu nebus atsižvelg
ta į žemdirbių reikalavimus laikytis 
ankstesnių įsipareigojimų produkcijos 
supirkimo klausimais.

Streiko organizavimo komitetas 
reikalauja „be išlygų vykdyti“ balan

džio pabaigoje Vyriausybės priimtą nu
tarimą dėl bazinių pieno supirkimo kai
nų ir mokėti nustatytas minimalias ri
bines pieno supirkimo kainas, ne
reikalaujant jokių papildomų mokes
čių.

Vyriausybė nustatė ribines pieno 
supirkimo kainas, taikomas nuo gegužės 
1 iki spalio 31 dienos. Visų rūšių bazinė 
pieno kaina nustatyta 470 litų už toną. 
Tokią kainą žemdirbiui turi sumokėti 
perdibimo įmonė.

Tačiau pieno perdirbėjai, teigdami, 
kad nustatytos per didelės kainos, pro
dukcijos nesuperka arba nustato įvai
rius papildomus mokesčius. Ypač 
sudėtinga situacija susidarė Vakarų 
Lietuvoje.

Santaros - Šviesos 
suvažiavimas

Penktadienį sveikindamas Santaros - 
Šviesos suvažiavimą, Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus pasidžiaugė, 
kad šie forumai jau tapo neatskiriama 
Lietuvos kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo dalimi. Džiaugiuosi, sakė 
šalies vadovas?, matydamas ir Jaugiau 
jaunų veidų, ir senus pažįstamus, iš 
tolimiausių pasaulio kraštų atva
žiavusius.

Prieš trejus metus netekome federa
cijos sumanytojo ir įkūrėjo Vytauto 
Kavolio, prieš kelias dienas mus paliko 
šviesios atminties šio sąjūdžio dalyvis 
Aleksandras Štromas. Bet galime guos
tis, teigė Prezidentas, kad nemažai 
samariečių sulaukė Tėvynės laisvės, 
kad federacijos šūkis „Veidu į Lietuvą“ 
buvo įkūnytas aktyvia veikla ir pras
mingais darbais, kad samariečių indė
lis į Lietuvos valstybingumo atkūrimą 
buvo anaiptol ne simbolinis.

Pirmoji konferencijos diena buvo 
skirta temai „Valdžia, žiniasklaida, vi
suomenė“. Lietuvos ir išeivijos autoriai 
skaitė pranešimus apie spaudos, reikš
mę, politinių stereotipų įtaką ži- 
niasklaidai, didžiuosius Lietuvos 
dienraščius ir kitais klausimais.

Birželio 18,19 ir 20dienomis Santaros 
- Šviesos konferencija tęsė darbą 
Anykščiuose, „Šilelio" poilsio namuose. 
Posėdžių temos - „Istorijos tikrumas“, 
„Populiarioji kultūra“, „Teatras ir kiti 
menai“.

Europos Komisijos parei
gūnė nenori prognozuoti

Ketvirtadienį vizitą Vilniuje pradė
jusi Europos Komisijos pareigūnė, kaip 
ir reikėjo tikėtis, atsisakė prognozuoti, 
ar šių metų pabaigoje Lietuva bus 
pakviesta pradėti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje. „Nesiimsiu spėlio
ti. Mes dar neapsisprendėme“, - tvirtino 
direktorato vadovė C. Day. Ji ragino 
žurnalistus palaukti spalio mėnesio, kai

Ryto migla Tėvynės laukuose. Nuotrauka K. Daugėlos

Europos Komisijai paskelbs savo re
komendacijas dėl to, kurios šalys 
kandidatės turėtų būti pakviestos pra
dėti derybas.

Ir Lietuvos Prezidentas, ir Europos 
Komisijos pareigūnė ketvirtadienį 
Vilniuje pabrėžė, jog labai naudinga 
yra darbo grupė, kuri nagrinėja su 
Ignalinos jėgainės likimu susijusius 
klausimus.

„Mes abu sutarėme, kad yra labai 
svarbu, jog drauge siekiama išspręsti 
kylančias problemas“, - atsakydama į 
Eltos klausimą, tvirtino Europos 
Komisjos ryšių su Vidurio Europos 
šalimis direktorato vadovė Catherine 
Day. Pasak jos, Prezidentas pažymėjo 
esąs patenkintas, kad buvo įkurta ben
dra Lietuvos ir Europos Komisijos dar
bo grupė, kuri sieką įvertinti, kada 
Ignalinos jėgainė turėtų būti uždaryta ir 
kiek tai kainuotų.

Nuteistasis parlamentaras 
išlaikė mandatą

Antradienį Seimas neatėmė mandato 
iš nuteisto už pasikėsinimą sukčiauti 
parlamento Audriaus Butkevičiaus. 
Slaptu balsavimu už tai, kad būtų atim
tas mandatas, pasisakė 70 parlamenta
rų, prieš buvo 29, susilaikė 6 Seimo 
nariai. Tokio balsų skaičiaus nepakako 
atimti iš A. Butkevičiaus mandato, nes 
pagal Seimo statutą, už įgaliojimų 
panaikinimą turi balsuoti trys penk
tadaliai parlamentarų, tai yra 85 nariai.

Lietuvoje A. Butkevičius jau yra 
išnaudojęs visas teisines galimybes 
įrodyti savo nekaltumą. Teisybės 
nuteistasis parlamentaras ir jo gynėjai 
pradėjo ieškoti Europos žmogaus tei

sių teisme.
Komentuodamas Seimo sprendimą, 

Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė 
manąs, kad Seimui tenka visa moralinė 
atsakomybė už priimtą sprendimą dėl 
nuteistojo Seimo nario Andriaus But
kevičiaus mandato. „Seimas turėjo 
konstitucinę teisę balsuoti dėl nuteis
tojo parlamentaro mandato panaikini
mo, todėl Seimui ir tenka visa morali
nė atsakomybė už priimtą sprendimą“, - 
trečiadienį Eltai sakė Prezidento atsto
vė spaudai Violeta Čižauskaitė. „Pre
zidento nuomone, Seimo narys, davęs 
priesaiką Konstitucijai, turi lygiai su 
kitais piliečiais paklusti įstatymui, o jo 
moralinė atsakomybė - dar didesnė“, - 
pridūrė ji.
Lietuva - Jeruzalės knygų 

mugėje
Devynioliktoje tarptautinėje Jeruza

lės knygų mugėje, kuri vyks birželio 20 
- 25 dienomis, pirmą kartą dalyvaus ir 
Lietuva.

Tai labai reikšmingas faktas, sakė 
projekto vadovė, viešosios įstaigos 
„Lietuviškos knygos“ direktorė Jolanta 
Zabarskaitė. Į Jeruzalės mugę mes esa
me pakviesti, esame ten laukiami ir 
turime ką parodyti. Iš viso šiais melais 
mugėje laukiama 1200 dalyvių iš 60 - 
ties šalių.

Kadangi „Lietuviškų knygų“ svar
biausias tikslas - lietuviškų leidinių 
propagavimas užsienyje ir jų kultūri
nis eksportas, bus siekiama maksima
liai išnaudoti Jeruzalės mugės galimy
bes. Ten gyvena apie 80 tūkstančių 
lietuviškai šnekančių žmonių.

Nukelta į 2 psl.<
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Rolandas Paksas sau ir 
ministrams linki sėkmės

Trečiadienį į pirmąjį posėdį su
sirinkusią naują Vyriausybę pasveiki
no Ministras Pirmininkas Rolandas 
Paksas ir palinkėjo sėkmės visai minis
trų komandai. „Kartu linkiu sėkmės ir 
sau, nes jos prireiks“, - sakė R. Paksas.

Jis atkreipė dėmesį į naujovę - šį 
trečiadienį Vyriausybė pirmą kartą 
pradėjo posėdžiauti devintą valandą. 
Anksčiau paprastai uždari ministrų 
kabineto posėdžiai prasidėdavo dešim
tą valandą, popietiniai - tryliktą valan
dą.

Trečiadienį Vyriausybės posėdžio 
darbotvarkėje buvo trylika klausimų. 
Pirmiausiai svarstytas studentų priėmi
mo 1999 metais į aukštųjų mokyklų 
valstybės finansuojamas vietas planas. 
Iš esmės jam pritarta. Nutarta didinti 
studentų priėmimą į valstybines aukš
tąsias mokyklas 6 procentais.

Baltijos komunikatas
Baltijos jūros valstybių taryba pa

tvirtino nuostatą siekti, kad Europos 
Sąjungos plėtra teigiamai atsilieptų 
regiono bendradarbiavimui ir dvišaliams 
santykiams.

Šis uždavinys įrašytas į komunikatą, 
kurį antradienį Palangoje paskelbė 
Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) 
šalių diplomatijos vadovų sesijos 
dalyviai. Tarybą sudaro vienuolika 
valstybių, jos narė taip pat yra Europos 
Komisija.

Komunikate teigiama, kad BJVT yra 
„svarbus regiono bendradarbiavimo 
įrankis kuriant stabilią, demokratišką, 
klestinčią ir nepadalytą Europą“. Tary
bos narės pareiškė esančios patenkintos 
gerais kaimyniniais santykiais tarp 
Baltijos jūros regiono tautų ir pakarto
jo, kad svarbu kurti stabilumą ir ska
tinti tiesioginius žmonių ryšius.

Kauno Petrašiūnų kapinės 
priglaudė S. Lozoraičio 

palaikus
Išsipildė žymaus politiko bei diplo

mato Stasio Lozoraičio jaunesniojo 
paskutinė valia - būti palaidotam Kau
ne, Petrašiūnų kapinėse. Čia, kur pernai 
perlaidoti buvusio Lietuvos užsienio 
reikalų ministro bei diplomatijos šefo 
Stasio Lozoraičio ir jožmonos Vincentos 
Matulaitytės - Lozoraitienės palaikai, 
amžinojo poilsio atgulė ir jų sūnus.

Velionio palaikus į Lietuvą iš JAV 
penktųjų jo mirties metinių dieną, 
sekmadienį, atlydėjo našlė Daniela 
Lozoraitienė bei velionio brolis, Lietu
vos ambasadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordinui Kazys Lozoraitis. Į 
Vytauto Didžiojo bažnyčią Kaune, kur 
buvo pašarvoti palaikai, nusilenkti Vil
ties Prezidento atminimui antradienį 
atėjo tūkstančiai kauniečių.

Prezidentas V. Adamkus S. Lozoraičio 
našlei Danielai įteikė Vyčio Kryžiaus I - 
jo laipsnio ordiną, kuriuo po mirties 
apdovanotas žymus Lietuvos diploma
tas.

„Velionio atminimą įamžinsime, jei 
savo darbais ir pavyzdžiu įprasminsime 
jo viltis ir lūkesčius, - tokiais žodžiais į 
susirinkusius kreipėsi velionio brolis K. 
Lozoraitis. - Jūsų pagarba Stasiui 
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Lozoraičiui liudija, kad jūsų širdyse jis 
liko gyvas“.

Kitos žinios trumpai
•Lietuvos Prezidentas V aidas Adam

kus penktadienį pasveikino išvakarėse 
išrinktą naują Latvijos prezidentę Vai
rą Vikę - Freibergą. Oficialiai preziden
tės pareigas V. Vikė - Freibergą pradės 
eiti liepos 7 dieną, pakeitusi šiame pos
te šešerius metus išbuvusį Guntį Ul- 
manį. Tikimasi, kad V. Adamkus su G. 
Ulmaniu ir su V. Vike - Freibergą susi
tiks birželio 28 dieną įvyksiančio dar
bo vizito į Rygą metu.
• Lietuvos Vyriausybė trečiadienį 

pritarė tam, kad į Kosovą būtų siunčia
mas karių būrys, kuris dalyvaus tarp
tautinėje taikos įvedimo operacijoje. 
Šiam sprendimui dar turi pritarti Sei
mas. Pagal iki šiol atliktus skaičiavi
mus, ši misija Lietuvai turėtų kainuoti 
ne daugiau kaip 2 milijonus 350 
tūkstančių litų.
• Lietuva su Olandija sudarė sutartį, 

kuri leis išvengti dvigubo prekių 
apmokestinimo. Dokumentą savo 
parašais trečiadienį patvirtino Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir į Vilnių vizito atvykęs 
Olandijos užsienio prekybos ministras 
Geritas Ibema (Gerrit Ybema). Sutartis 
įsigalios, kai ją ratifikuos abiejų šalių 
parlamentai.
• Ketvirtadienį Seime paskirta 11 

Aukščiausiojo Teismo teisėjų . Jokių 
priekaištų ar abejonių parlamentarai 
neturėjo nė vienai Prezidento pateiktų 
kandidatūrų. Šiuo paskyrimu baigtas 
formuoti Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
korpusas.
• Lietuvos karo akademija išleido 

pirmuosius bakalaurus, kurie baigė 
ketverius metus trukusias studijas 
dieniniame skyriuje. Šia proga generolo 
Jono Žemaičio vardu pavadintoje 
aukštojoje mokykloje ketvirtadienį 
surengta ceremonija. Per iškilmes 
Prezidentas Valdas Adamkus karinin
kais oficialiai paskelbė 62 akademijos 
auklėtinius, kuriems suteiktas pirmas 
karininko - leitenanto - laipsnis.
• Trečiadienį ministrų kabinetas 

sudarė derybų su Jungtinių Amerikos 
Valstijų kompanija „Williams“ grupę, 
kurios vadovu paskirtas ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis. Į derybų grupę 
taip pat įtraukti finansų ministras Jo
nas Lionginas, trys žemesnio rango 
Užsienio reikalų, Teisingumo, Ūkio 
ministerijos pareigūnai. „Williams“ 
bendrovė per artimiausią mėnesį tikisi 
pasirašyti galutines sutartis su Lietuvos 
Vyriausybe dėl investicijų į Lietuvos 
naftos ūkį. Galutinių derybų į Lietuvą 
liepos pradžioje planuoja atvykti 
„Williams International“ vadovas 
Džonas Bumgameris (John Bumgarner).
• Rusijos svarba užsienio prekyboje 

toliau mažėja, nors iki praėjusių metų 
pabaigos ji buvo svarbiausia Lietuvos 
užsienio prekybos partnerė. Rusija pa
gal eksportuotų prekių kiekį dabar už
ima ketvirtą vietą po Vokietijos, Latvi
jos ir Baltarusijos, bet pagal importo 
dydį yra pirma. Šiemet per pirmuosius 
keturis mėnesius, palyginti su praėju
sių metų duomenimis, prekių ekspor
tas iš Rusijos sumažėjo 75,6%, o im
portas - 28,5%.
• Birželio 29 dieną Ministras Pir

mininkas Rolandas Paksas vyks darbo 
vizito į Maskvą. Ten numatomas jo

* I Trumpai iš visur
Pradėję švelnėti santykiai tarp Šiau

rės ir Pietų Korėjų vėl įsitempė, su- 
sišaudžius laivams Geltonojoje jūroje. 
Šiaurės Korėja nepripažįsta demarka
cinės linijos jūroje, jų žvejybiniai lai
vai, karo laivų lydimi, nuolat atplau
kia gaudyti krabų Pietų Korėjos vande
nyse. Birželio 15 d. Pietų Korėjos 
patruliniai laivai vėl bandė išstumti 
šiauriečius iš savo zonos, šiauriečiai at
sakė šūviais. Po 10 minučių trukusio 
susišaudymo Pietų Korėjos patruliniai 
laivai nuskandino vieną Š. Korėjos tor
pedinį laivą. Žuvo apie 30 jūreivių.

JAV 7 - tasis laivynas atsiuntė į gin
čijamus vandenis du raketomis ginkluo
tus kreiserius.

WWW

JAV prezidento rinkimai vyks atei
nančiais metais, bet jau šįmet prasi
dėjo rinkiminė kampanija. Iš iki šiol 
pasiskelbusių kandidatų svarbiausi yra 
Texas valstijos gubernatorius, buvusio 
JAV prezidento sūnus, respublikonas 
George W. Bush,bei dabartinis vicep
rezidentas, demokratas Al Gore.

WWW

Birželio 19 dieną Anglijos karalienės 
Elžbietos II jauniausias sūnus Edvar
das (35 metų) vedė 34 metų amžiaus 
Sophie Rhys - Jones. Vestuvės įvyko 
Windsor pilyje. Princui Edvardui šia 
proga karalienė suteikė Wessex grafo 
titulą.

WWW

Birželio 19 dieną Pietų Korėjos 
sostinėje Seoul susirinkę Tarptautinio 
olimpinio komiteto nariui nustatė, kur 
vyks 2006 - ųjų metų'žiemos sporto 
olimpinės žaidynės. Pasirinktas Itali
jos miestas Turinas, įveikęs Šveicari
jos miestą Sion, Austrijos Klagenfurt, 
Lenkijos Zakopanę, Slovakijos Poprad - 
Tatry ir Suomijos sostinę Helsinki.

WWW

Serbų kariuomenė pasitraukė iš Ko
sovo srities pagal sutartą tvarkaraštį. 
Jai įkandin sekė NATO karinės pajė
gos, daug kur radusios vietoves jau 
užimtas iš kalnų nusileidusių albanų 
sukilėlių (KLA). Pagal susitarimą, tiek 
KLA, tiek serbų policija ir pagalbiniai 

susitikimas su Rusijos Vyriausybės 
vadovu Sergiejumi Stepašinu ir kitais 
aukščiausiais Rusijos pareigūnais, 
ketinama pasirašyti kelias dvišales 
sutartis. Tam vizitui Premjeras jau 
ruošiasi, tariasi su Prezidentu V. 
Adamkumi ir Seimo pirmininku V. 
Landsbergiu.
• Sėkmingas Lietuvos ir Didžiosios 

Britanijos teisėsaugos institucijų ben
dradarbiavimas sumažino lengvos 
duonos ieškančių tėvynainių antplūdį 
šioje Vakarų Europos šalyje. Nors 
keleivių skaičius iš Vilniaus į Londo
ną vis didėja, sugrąžinamų asmenų - 
mažėja. Nuo šių metų vasario 1 dienos 
per Vilniaus oro uostą iš užsienio 
sugrąžinti 354 Lietuvos piliečiai, tarp 
kurių - 184 asmenys iš Didžiosios 
Britanijos.
• Australijos vyriausybė įtraukė 

Lietuvą į sąrašą šalių - greta Rusijos, 
Albanijos, Jugoslavijos, Lebanono ir 

daliniai turi atiduoti ginklus NATO 
kariams, kurie bus atsakingi už tvarkos 
palaikymą. Kol kas nuginklavimas 
vyksta labai lėtai.

WWW

NATO daliniai turi nuolat stabdyti 
keršto veiksmus tiek iš albanų, tiek ir iš 
serbų pusės. Užtinkami vis nauji ma
sinių žudynių pėdsakai. Jungtinių Tau
tų ekspertai tyrinėja nusikaltimų vie
toves, bet kaltininkai bus pasitraukę į 
Serbiją ir teisingumui nebepasiekiami, 
kaip buvo nepasiekiami Bosnijos žu
dynių vykdytojai. Šiaurinėje Kosovo 
provincijos dalyje išlaisvinta 60 000 
albanų pabėgėlių, laikytų be vandens ir 
maisto serbų saugomuose penkiuose 
sudegintuose kaimuose.

WWW

Po savaitę užtrukusių derybų Rusija 
nusileido ir nebereikalaus sau atskiro 
sektoriaus Kosovo srityje. 3 600 rusų 
patruliuos NATO vadovybėje, ameri
kiečių, prancūzų ir vokiečių sektoriuo
se.

Už šį kompromisą Rusijai vakarie
čiai suteikė lengvatų išmokant skolas. 
Be to, vėl paleistos dėl ekonominės kri
zės Rusijoje užšaldytos paskolos.

WWW

Nepasisekė birželio 19 - 20 dienomis 
Australijos užsienio reikalų ministro 
Alexander Downer vizitas Belgrade, 
kuriuo ministras turėjo tikslą išlaisvin
ti kalinamus CARE Australia darbuoto
jus.

WWW

Jau kuris laikas kaip Solomonų salo
se vyksta "etninis valymas". Guadal
canal salos čiabuvių tarpe įsisteigė ke
lios pogrindžio "Laisvinimno armijos", 
kurios stengiasi išvaryti iš salos ne
kenčiamus naujakurius, atsikėlusius į 
šią salą iš per tirštai apgyendintos Ma- 
laita salos. Naujakuriai vejami iš kai
mų, kartais nužudomi. Viena grupė 
apšaudė ir australų turistus, nardžiusius 
prie paskendusio japonų laivo. Solomo
nų salų vyriausybė įvedė saloje ypa
tingą stovį ir prisiėmė laikinai diktatū
rines galias.

Paruošė V. Patašius

kitų- kurių piliečiai, atvykę į Australi
ją su turistine viza, vizos terminui pa
sibaigus dažnai čia pasilieka nelega
liai.
• Kaune iškeptas lietuviškas šakotis 

papuošė Anglijos princo Edvardo 
(Edward) ir Sofi Rys Džouns (Sophie 
Rhys - Jones) vestuvių stalą. Lietuvos 
ambasadoriaus Londone Justo Palec
kio žmona užsakė šakotį Kaune įsi
kūrusioje individualioje Onos Ri- 
bakovienės įmonėje. Ruošdamasis 
princo Edvardo (Edward) ir S. Rys 
Džouns (S. Rhys - Jones) vestuvėms, J. 
Paleckis kreipėsi į princo sekretoriatą, 
klausdamas, ar pyragas iš Lietuvos bū
tų priimtas kaip dovana. Iš karališkųjų 
Vindzoro rūmų gavus teigiamą at
sakymą, šakotis buvo užsakytas. 6 
kilogramus sveriantis pyragas buvo 
nugabentas į Londoną trečiadienį 
„Lietuvos avialinijų“ lėktuvu.

Paruošė
Jurgis Rūbas
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39 - tasis "Šiupinys" Adelaidėje

ALB Krašto Valdybos pirmininklė J. 
Vabolienė sveikina Adelaidės "Vai
dilos" teatro darbuotojus 50 metų su
kakties proga, atidarant naują j<4 
kambarį. 

Tradicija geras dalykas, ypač kai, žie
mai atėjus, jaučiamas kūno sustingi
mas, sveikatos sušlubavimas ir dides
nis noras atsipalaiduoti nuo visų veik
los varžtų. Bet - tradicija stiprus reiš
kinys - ji turi gyvuoti. Taigi ir Adelai
dės Katalikių Moterų Draugija jau net 
nuo sausio mėnesio sekmadieniais „su 
žibintu“ ieškojo žmogaus, kad joms 
surengtų jų 39 - ąjį tradicinį „Šiupinį“. 
Kai reikalai atrodė blogai, jų maldos 
buvo išklausytos ir atsirado idealistas, 
ir dar pilnas energijos, Vytautas Ven
cius, kuris tikėdamas, kad tradicija turi 
gyvuoti, sutiko „Šiupinį“ suruošti.

Visi mėgstame pasijuokti ir at
sipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių 
bei artėjančių negalavimų. Birželio 6 
dieną, sekmadienį, tuoj po pamaldų 
Lietuvių Katalikų centro salė netruko 
prisipildyti. Žmonių klegesys ir tau
tiečiai, susėdę prie gražiai paruoštų sta
lų, vaišinosi puikiais pietumis, laukė 
„Šiupinio“ pradžios. Žinojome, kad 
katilas scenoje bus ir šiupinys virs, bet 
kas ir kaip jį virs?

Ir štai scena prasivėrė, ir šiupinys 
verda - pragare!!! Vyriausias velnias 
(V. Janulis) sėdi prie stalelio su didžiu
le knyga. Du kiti velniūkščiai (A. 
Dainienė ir V. Vencius) darbuojasi 
aplinkui. Įėjus režisieriui V. Opulskiui, 
velnias jam paaiškina, jog knygon

Šiaulių delegacija Olandijoje
Šiaulių ir Olandijos miestas Esten 

Leur jau devyneri metai yra užmezgę 
draugystės ryšius. Ta proga Šiaulių 
miesto delegacija, vadovaujama mero 
A. Lenkausko, apsilankė Esten Leuro 
mieste. Grįžęs meras A. Lenkauskas 
pasakojo, kad jie Olandijoje buvo su
tikti kaip „žydšaudžių tautos atstovai“! 
Mat Olandijos laikraštis „BN De Stem“ 
išvakarėse prieš Šiaulių delegacijos 
atvykimą paskelbė straipsnį „Ben
draujančių miestų skeletai“, kuriame 
rašoma, kad per Antrąjį pasaulinį karą 

užregistruojami visi atvykstamieji ir 
paskirstomi į katilus pagal nuodėmių 
sunkumą. Gan įdomus tas pragaras, na 
ir tie velniūkščiai gan gražiai atrodė!

Sekė vaizdelis „Pasaka apie Julytę ir 
jos katytę“. Telefoninio pasikalbėjimo 
formoje vaizdelį atliko tik du aktoriai - 
G. Vens ir A. Vitkūnas. Gera abiejų 
vaidyba, tikriausiai, kiekvieną žiūrovą 
nukėlė į jam, ar jai, panašią situaciją.

Nesilaikydama programos eigos, tu
riu pasakyti, kad visi komiški vaizde
liai buvo labai vykę ir aiškiai parodė, 
kad, nors per eilę metų Adelaidės 
„Vaidilos“ teatro aktoriams smarkiai 
išretėjus, „deimančiukų“ mums ne
trūksta.

Jau keli metai kaip netekome Pr. 
Pusdešrio, tačiau gausių eilėraščių ir 
vaidinimų palikimu vis dar naudoja
mės, gėrimės jo sąmojum. Daug juoko 
sukėlė Pr. Pusdešrio parašytas „Pu
tinėlis“, kur dėl mirštančiojo žmogaus 
palikimo vyksta tikra „drama“. Dvi 
varžovės (M. Pečiulienė ir K. Vanagie
nė) ne tik sukėlė gardaus juoko, bet ir 
įrodė turinčios įgimtą vaidybinį talen
tą. Mirštantysis (V. Janulis), padedant 
V. Nekrošiui ir V. Venciui, nustebino 
žiūrovus savo atkaklumu iki galo iš
likti ištikimu lietuvybei.

Toks pat labai vykęs buvo ir pasku
tinis vaizdelis (taip pat Pr. Pusdešrio) 
„Tebegyvenančių žmonių susirinki
mas“, kuris labai šaržuotai atspindi ir 
šių dienų, o gal dar ir netolimos atei
ties,- susirinkimus. Daugelis jau snau
džiančių, neprigirdinčių, nesidominčių 
ir t.t. trukdo dar tebegyvenantiems 
tautiečiams priimti rimtus nutarimus, 
pav. kaip nupirkti Ayers Rock ar įsigy
ti gerą plaukiojimo baseiną, jaunų die
nų prošvaistėms atgaivinti. Gerairsvei- 
ka iš savęs pasijuokti, nes, patinka ar 
nepatinka, tokie nedatekliai jau 
pasireiškia mūsų susirinkimuose. 
Vaidino visi „Šiupinio“ veikėjai, bet, 
turiu pažymėti, kad susirinkimo pir
mininkė A. Dainienė kaip debiutante 
savo vaidmenį atliko su aplombu.

Visuose komiškuose vaizdeliuose 
režisierius V. Opulskis parodė savo 
talentą publikai išjudinti ir leisti pa
sijuokti iš savęs. Geras įnašas buvo ir 
„Parko kronika“, kur tas labai juokin
gas „banditas“ (V. Nekrošius) vis 
užpuldinėja „rimtus“ žmones - V. 
Vitkūną, V. Vencių, V. Opu’lskį, o 
kaimynai pro įsivaizduojamus langus 
šaukia savo komentarus ir gelbsti ne 
žmones, bet plėšiką, pašaukdami jam 
greitąją pagalbą. Garsų efektus vyku
siai pritaikė A. Karazija. Juoko turėjo-

Lietuvoje buvo išžudyta 220 000 žydų, 
Šiauliuose - 35 000 ir, kad tose žudy
nėse dalyvavo 3 milijonai lietuvių! Šį 
laikraščio Šmeižtą lietuvių delegacijai 
parodė Olandijos miesto meras. -

Iš paskelbtos informacijos Lietuvoje 
nematyti, ar Šiaulių miesto meras 
protestavo prieš tokį išpuolį, tik 
pažymėta, kad apie tai jis informavo 
Lietuvos Prezidentą V. Adamkų.

Pasinaudota „Tėviškės Žiburių“ 
skelbtomis žiniomis

J. P. Kedys

Mielą Bičiulę, visuomeninkę, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos ilgametę darbuotoją, lietuvių Sodybos patikėtinę

Tamarą Vingilienę,
Jos Didenybes karalienės Elžbietos II gimtadienio proga apdovanotą 

Australijos Ordino medaliu (OAM) nuoširdžiai sveikinu ir džiaugiuosi, 
kad jos ilgų metų darbas buvo įvertintas.

Ta proga linkiu mielai Tamarai kuo didžiausios sėkmės visuomeni- 
niniuose darbuose ir asmeniniame gyvenime.

Ona Baužienė, BEM

Mielą Sesę, ilgametę Sydnėjaus skaučių vadovę
ps. Tamarą Vingilienę,

Jos Didenybės karalienės Elžbietos H - sios apdovanotą Australijos 
Ordino medaliu, broliškai džiaugdamiesi sveikiname, linkėdami ir to
liau sėkmingai dirbti lietuviškosios bendruomenės ir skautybės labui.

LSS Australijos Rajono Vadija

Ilgametę Sydnėjaus skautų Židinio ir Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Sydnėjaus skyriaus narę

ps. Tamarą Vingilienę,
apdovanotą Jos Didenybės karalienės Elžbietos II - sios Australijos 

Ordino medaliu, nuoširdžiai sveikiname ir džiaugiamės jos visuomeni
nio darbo įvertinimu. Sydnėjaus Skautų Židinys ir

ASS Sydnėjaus skyrius

Jurgiui Smilgevičiui - 80 metų!

Jurgis su žmona Regina švenčia 50 
metų vedybinį jubiliejų.

Nuotrauka Joan Songaila

me užtenkamai, todėl protarpiais 
išgirdome ir rimtesnių dalykų: Vikto
ro Baltučio „Radijo valandėlę“, kurią 
labai rimtai ir autoritetingai perskaitė 
A. Barati, paskleidė kikenimo bangą, 
nors pasaulinės ir bendruomenės ži
nios buvo tikrai „rimtos“.

Savo kūrybos paskaitė V. Janulis - 
„Lakstantis kamuoliukas“ ir K. Ka
minskas „Tėviškėlė“ ir „Lietuvos pa
dangė“. Preliudą Opus 28 Nr.7 su 
įsijautimu paskambino J. Pocius. 
Norėjome daugiau ir gausiai plojome. 
Aurelija Stapleton arfa atliko M.

"Pasaka apie Julytę ir jos katytę". Vaidina A. Vitkūnas ir G. Vens.

iMūsų Pastogė" Nr.25 1999.6.28 ?

Sveikiname Jurgį Smilgevičių jo 80 
metų jubiliejaus proga. Jurgis Smil
gevičius yra vienas iš seniausių Gold 
Cost'o lietuvių bendruomenės gyven
tojų.

Iš tikrųjų Jurgio žmona Regina orga
nizavo pirmą Gold Coast lietuvių susi
rinkimą, kuriame Jurgis buvo išrinktas 
bendruomenės pirmininku, o Regina ta
po sekretore, Tai įvyko 1981 metais.

Tik neseniai Jurgis ir Regina atšventė 
savo 50 metų vedybinį jubiliejų. Jie iki 
šiol nuoširdžiai ir aktyviai dalyvauja 
Gold Coast lietuvių veikloje.,

Dar kartą linkime Jurgiui laimės, su
laukus 80 metų, ir daug sveikatos bei 
stiprybės ateityje.

Gold Coast'o lietuviai

Gradjany „Pastoralę“. Tas arfos skam- . 
besys toks dangiškas, jog vaizduotėje 
mačiau baltai apsirengusį angelą, su 
rožėmis nusagstytais plaukais. Ačiū 
Aurelijai.

Pirmą kartą „Šiupinyje“ debiutavo 
G. Vasiliauskienės vadovaujamas mo
terų oktetas - G. Deckienė, B. Dukas, A. 
Kaminskienė, B. Meirūnienė, A. Ur- 
nevičienė, D. Umevičienė, K. Vanagienė 
ir N. Vitkūnienė. Jos sudainavo „Susi
tikt tave norėčiau“ (muzika K. Kavec- 
ko), „Pienė“ (muzika A. Bražinsko) ir

Nukelta i 4 psl.
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39 - tasis "Šiupinys" Adelaidėje
Atkelta iš 3 psl.
„Baltijos vėjelis“ (muzika M. Vait
kevičiaus). Dainininkės ne tik gražiai 
atrodė, bet ir puikiai dainavo. Talentų 
šioje grupėje tikrai netrūksta.

Išvadoje matau, kad, jei žmogus yra 
linksmas ir patenkintas, viskas atrodo 
gražu irpuiku, kritikai nelieka vietos. O 
buvo ir linksma, ir gražu. Visi veikėjai 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
pirmininkės buvo apdovanoti gėlėmis 
ir dovanomis, o klebonas kun. J. Petrai
tis tarė nuoširdų ačiū.

Po „Šiupinio“, vaišių metu visiems 
dalyviams, režisieriui ir rengėjams dė
kojo Adelaidės Lietuvių Bendruome

Neužgijusios žaizdos
Šių metų birželio mėnesio 13 dieną 

ALB Melburno Apylinkės Valdyba 
surengė minėjimą, skirtą 1941 metais 
prasidėjusisiems sovietų okupantų 
organizuotiems Lietuvos gyventojų 
trėmimams į Sibirą prisiminti. Minėji
mą atidarydamas, valdybos pirminin
kas Andrius Vaitiekūnas pastebėjo, kad 
tų tremtinių likimo pasėkos liečia mus 
išeivijoje dar ir šiandien, praėjus 58 
metams:

''Mes, mūsų vaikai ir vaikaičiai 1941 
metų trėmimų pasėkoje turėjome ap
leisti Lietuvą. Sibiro platybės yra 
nubarstytos nežinomais lietuvių trem
tinių kapais, o ir mūsų tautiečiai, atsi
dūrę laisvame pasaulyje, dažniausiai 
pasilieka ilsėtis amžinybėje svetimoje 
Žemėje

Sekė susikaupimo minutės, palydė
tos Bacho muzika. Tolimesnę minėji
mo programą pranešinėjo Rita Ma- 
čiulaitienė. Invokaciją sukalbėjo prel. 
dr. P. Dauknys. Marytė Šidlauskienė 
savo paskaitoje pateikė kruopščiai 
surinktus duomenis apie lietuvių tau
tos kančias. Ji jausmingai supynė is
torinius lietuvių išgyvenimus 1941 
metais prasidėjusio sovietų vykdomo 
genocido laikotarpiu: areštus, išveži
mus, partizanų kovas, atkaklią katalikų 
Bažnyčios kovą priešinantis sovietų 
pastangoms užgniaužti tikėjimą ir 
naikinti lietuvišką kultūrą. Ta kova 
užtruko 50 metų. Paskaitininke primi
nė, kad nuo užplūdusios raudonosios 
bangos nukentėjo ne vien lietuvių tau
ta. Tikiuosi, kad Marytės Šidlauskie
nės paskaita pasirodys mūsų spaudoje.

Po to sekė įdomi meninė programa. Ją 
pradėjo Melburno „Dainos Sambūris“,

Sydnėjaus Lietuvių Klube
'Nežinau ar tik man, ar ir visiems tas 

laikas riedėte rieda. Štai jau ir kiti 
finansiniai metai už kampo - taigi pats 
metas sumokėti nario mokestį. Ragina
me visus narius su atvertomis pinigi
nėmis skubėti į Klubą ir pakloti po 
dešimtukę už sekančius finansinius 
metus.

Liepos 10 d. organizuojama Klubo 
„apvalymo“ talka. Tai bus šeštadienio 
rytas, kada visi pasiraitoję rankoves, ar 
tai pavieniai, ar organizuotai, skubėsi
me į šią talką. Neabejoju, kad Talkos 
vadovas Raimundas Jurkūnas po visų 
darbų suorganizuos pabaigtuves. Ne- 
pa"' xkime užsiregistruoti savo da-

1 iš anksto, kad Klubas galėtų 

stoge" Nr.25 1999.6.28 psl.4

nės pirmininkė L. Vaičiulevičius ir ALB 
pirmininkė J. Vabolienė. Katalikių 
Moterų Draugijos pirmininkė S. Va
siliauskienė nuoširdžiai dėkojo V. 
Venciui, apsiėmusiam tas sunkias 
ruošimo pareigas ir V. Opulskiui, jas 
„išnešusiam“. Vėliau, jau visiems 
atsipalaidavus, abu Vytai - Opulskis ir 
Vencius - kaltino vienas kitą, nes aiš
kiai jiems pasivaideno kitų metų 40 - 
tasis tradicinis „Šiupinys“. Katalikių 
MoteriĮ Draugijai už malonias vaišes 
visų dalyvių vardu padėkojo K. Va
nagienė. Ačiū visiems ir jau laukiam 
40-ojo!!!

E. Varnienė

diriguojamas Birutės Prašmutaitės, su 
M. Kymanto daina „Audros siaučia“. 
Choro dainą sekė Bernardo Brazdžio
nio „Nuoskaudų psalmė", kurią skaitė 
Marija Geštautienė, Povilas Birštonas 
ir Antanas Raudys. Psalmė atitiko 
minėjimo nuotaiką ir turinį. Štai trum
pa jos ištrauka:

„O, Dieve, kuris esi danguje ir 
kiekviename žemės kupstelyje, kurį 
supylė doro žmogaus rankos! Tau nė
ra užtvankų cemento ir plieno, kurių Tu 
neperžengtum ir Tau nereikia kelių 
asfalto, kad nueitum kaip rožių vėjo 
dvelkimas, ir kad nukristam kaip baus
mė teisybės. Ir atsiliepė suimtasis 
birželio 15 - tos naktį: „Bet kur Tu 
buvai, Dieve, kai mirties lava užliejo 
Lietuvos vieškelius ir takus, kaip raukš
lės motinos veido?“

Birutė Kymantienė, kartu >su savo 
dukrelėmis Gražina ir Raminta, pasi
rodė scenoje tautiniuose drabužiuose ir 
padainavo dvi dainas: „Norėčiau aš 
keliauti“ ir „Tėvyne mano“. Malonu bu
vo jas matyti ir klausytis jų skambaus ir 
gerai atliekamo dainavimo. Po to Ven
ta Jokubaitytė skaitė Alenos Ragovs- 
kajos rašinį „Dėdės likimas“. Alena yra 
7 klasės mokinė, Rusijos lietuvaitė, da
bar gyvenanti Lietuvių namuose Vil
niuje. Alena rašo apie savo dėdę, kuris 
buvo ištremtas į Krasnojarsko sritį kar
tu su kitomis 40 lietuvių šeimų.

Pabaigai „Dainos Sambūris“ pa
dainavo dar dvi dainas - „Lopšinė tėvy
nei ir motinai“ ir „Dievo dovana“. 
Minėjimą baigėme Tautos himnu.

Kiek pastebėjau, minėjimo dalyviai 
skirstėsi pakilioje nuotaikoje.

E. Šurnienė

pramatyti kokių ir kiek įrankių parū
pinti.

Kadangi tas laikas skrenda viesulu, 
nejusime, kad ir spalio 9-ji jau čia. Tai
gi tą vakarą visi išsipustę batus, ir ba
telius, patepę padus vašku kad šildžiau 
būtų, rinksimės šokti Klube švenčiant 
Metinį Balių.

Praėjusiame posėdyje visi Direkto
riai džiaugėsi, manydami, kad ryšium 
su Canberros Lietuvių Klubo likvida
cija, galima bus prieinamomis kaino
mis įsigyti jų Klubo likusį inventorių. 
Pakalbėjus telefonu su vienu iš lik
vidatorių, labai nusivyliau. Sako, kad 
jiems visai nesvarbu kas tokie, lietuviai 
ar ne, visi mokėsime pilnom kainom.

Jonas P. Kedys vėl Lietuvoje
1999 m. gegužės 12 d. į Lietuvą atvyko žymus Australijos lietuvių veikėjas, 

aktyviai bendradarbiavęs tarpukario Lietuvos spaudoje, kelių knygų autorius ir 
šiuo metu aktyvus žurnalistas Jonas P. Kedys. Vilniuje viešintį J. P. Kedį pakal
bino savaitraščio "Atgimimas" žurnalistas Algirdas A. Garunkštis.

- Prieš kelerius metus Lietuvoje pa
sirodė Jūsų knyga "Terorizuojama ir 
naikinama Lietuva 1938 - 1991". Ar tai 
Jūsų vienintelė knyga, išleista Lietuvo
je?

- Knyga, išleista Lietuvoje, šiuo metu 
yra vienintelė. Kiek girdėjau, Vilniaus 
knygynuose jądargalimanusįrirkti, nors 
ji buvo išleista 5 tūkstančių egzemp
liorių tiražu. Rašydamas šią knygą, pa
naudojau apie 500 istorinių knygų. Tie, 
kurie domisi Lietuvos istorija, šioje kny
goje ras daug nežinomų plačiajai vi
suomenei faktų. Beje, daug knygų esu 
padovanojęs Martyno Mažvydo biblio
tekai.

- Gal galėtumėte papasakoti apie Aus
tralijos lietuvių bendruomenės veiklą?

- Australijoje lietuvių bendruomenė 
maža. Ją sudaro apie 10 000 lietuvių, bet 
ji geriausiai yra organizuota iš visų Lie
tuvos išeivių, gyvenančių plačiame pa
saulyje. Bendruomenės santvarka yra 
kaip nepriklausomoje valstybėje, turi 
savo vyriausybę, plėtoja finansinę, po
litinę, kultūrinę veiklą, turi savo spor
tines ir kultūrines organizacijas. Ben
druomenė turi savo administraciją, teis
mus, apie 5 nuosavus klubus (kurių ver
tė 20 mln. JAV dolerių).

Iki šiol turimomis žiniomis, joks lie
tuvis už kriminalinius nusikaltimus ne
buvo nuteistas. Lietuvos vardas - gar
bingas. Po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos atvykę į Australijąj čja radome 
apie 30 lietuvių. Mus, politinius emi
grantus, globojo Baužės šeima. Beje, 
šiuo metu dar yra gyva 90 - metė Bau- 
žienė iš tos pirmosios atvykėlių bangos.

Lietuvių centrai keičiasi kas dvejus 
metus. Neseniai, prieš keletą savaičių, 
bendruomeninis laikraštis "Mūsų Pa
stogė" atšventė 50 metų jubiliejų. 
Leidžiamas ir katalikiškas laikraštis 
"Tėviškės Aidai" Lietuviai vieną kartą 
per savaitę vieną valandą girdi vietinę 
lietuvišką radijo laidą. Yra aktyvūs 
skautai, ateitininkai, šauliai, šokėjai ir 
krepšininkai.

Australijos valdžia vienintelė pasau
lyje atvirai pareiškė, kad Lietuva, Lat-

Viena viltis liko pabandyti abiem 
pirmininkams pasišnekėti, gal jiems 
geriau pavyks susiderėti!

Nors ir kaip bestyguojame, vis dar yra 
bėdos su tais lėktuvais, vežančiais 
lietuvišką duonelę. Aną savaitgalį jau 
galvojome, kad reikės atsiprašinėti na
rių, nes ji vos vos nenukeliavo kitais 
keliais. Galų gale tik prieš vidurnaktį 
pati oro linija pristatė į Klubą siuntą, 
bet taip ir neaišku kur ji buvo nukelia
vusi. Gal kas norėjo „nusisavinti“ tą 
skanią gintarinę duonelę... Kol pa
geidavimas bus - duonos bus kas antrą 
sekmadienį. Skaitykite „Mūsų Pasto
gę“, kur visada rasite paskutines ži- ' 
nias.

Ieškome naujų narių, o esantiems dar 
kartą primename, kad jau laikas 
susimokėti nario mokestį ir atsižymėti 
kalendoriuje sekančią Turgaus Dieną! 
Iki pasimatymo Klube!

Algis Bučinskas

Jonas Kedys,
vija ir Estija 1940 metais yra neteisėtai 
sovietų okupuotos. Tai buvo liberalų 
partijos nuopelnas prieš keturiasdešimt 
metų. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, iš Lietuvos į Australiją 
atvyko apie 500 emigrantų, kurie prak
tiškai neįsitraukė į bendruomenės gy
venimą. Jie atvykę su turistinėmis vi
zomis, nelegaliai pasilieka. Nemažai jų 
deportuojama.

- Kaip Jūs vertinate Baltijos kraštų 
padėtį po Antrojo pasaulinio pabaigos?

- Didžiausia kaltė ir gėda tenka 
Amerikos ir Anglijos vadovams bei 
tarptautinėms organizacijoms. 1945 m. 
vykusi Potsdamo konferencija, kurioje 
dalyvavo V. Churchilis, H. Trumanas ir 
J. Stalinas, padalijo Europą į dvi sto
vyklas. Elbės upė skyrė Vakarų ir Rytų 
Europą. Amerikiečiai ir anglai pado
vanojo J. Stalinui valstybes su tauto
mis, kurios ilgainiui buvo izoliuotos ir 
sukomunistintos. O ką kalbėti apie At
lanto chartiją, kurioje buvo pabrėžia-' 
mas karas dėl tautų išlaisvinimo, atku
riant valstybes. Tiek daug jaunų vyrų 
paguldė galvas pokariu Lietuvoje, ti
kėdami propagandine išdavikiška poli
tika. Kaip minėjau, kalčiausi yra V. 
Churchilis ir H. Trumanas. Jie išdavė 
Baltijos kraštus bei visą Rytų Europą.

- Kaip vertinama Vyriausybės krizė 
vakariečių akimis?

- Vyriausybės krizė subrendo ne stai
giai, o buvo jaučiama jau prieš pusan
trų metų. G. Vagnorius nesugebėjo Lie
tuvoje vykdyti protingos politikos, kad 
valstybinis ūkinis pajėgumas stiprėtų. 
Didžiausia buvusių visų premjerų, ne 
vien tik G. Vagnoriaus, silpnybė ta, kad 
jie bandė Lietuvos stojimą į Europos 
Sąjungą bei NATO įgyvendinti tik 
propagandinėmis priemonėmis. Ren
giamos konferencijos, parlamentarų 
pobūviai, važinėjama po užsienį įro
dinėjant, kad Lietuva yra pribrendusi 
stoti į šias Europos struktūras. Deja, 
Lietuvos politikai nesupranta, kad pa
saulio vadai nėra naivūs, kad jie tuo 
patikės.

Europos Sąjungos ir NATO reikala
vimai yra grynai ūkiški. Europos Są-

Nukelta į 6 psl.
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Tautiniai rūbai ir tautinis sąmoningumas

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.) pįr_ 
moji tokia draugija įsisteigė Švedijo
je, dar 18 - me šimtmetyje, o romantiz- 

-mo laikais Vokietijoje, Olandijoje, 
Norvegijoje ir kituose Europos kraš
tuose. Kaip rašo Toni Meissner savo' 
knygoje „Die schbnsten deutschen 
Trachten“, 1987, tuo metu Vokietijoje 
buvo virš tūkstančio draugijų (Trach- 
tenvereine) su virš 2000 000 narių, ku
rių tikslas - puoselėti ir gražinti tauti
nius rūbus. James Scarlett knygoje „The 
Tartans of the Scotish Clans“, 1975, 
nurodo, kad „Scotish Tartan Society“ 
turi užregistravusi virš tūkstančio 
škotiškų „tartan“ (languotų) audeklų 
pavyzdžių, priklausančių specialioms 
škotų gentims. Taigi Škotijoje kiekvie
nas languotas pavyzdys yra ne bet koks 
audėjos įnoringas audinys, bet tam tik
ros genties emblema, lyg ir giminės 
vėliava. Gentys turi ne tik jiems 
priklausančias languotas medžiagas, 
bet taip pat ir savo herbus, savo giminės 
šūkius ar posakius ir savo (dažnai 
eiliuotą) kredo. Jie ir naudoja tą lan
guotą medžiagą pilnai aprangai: škotų 
tautinis rūbas, moterims ir vyrams, 
susideda iš tartan kepurės, tartan švar
ko, sijonėlio ir net iš tartan audinio pa
siūtų kojinių.

Savitumo, tautiškumo nustatymas 
susidūrė su didesniais ar mažesniais 
sunkumais tuose kraštuose, kurie buvo 
ilgesnį laiką svetimųjų okupacijoje, 
pav. Austro - Vengrijos imperijoje buvę 
kraštai, Balkanų tautos ilgus metus 
buvusios turkų junge arba Baltijos kraš
tai Rusijos imperijoje. Kiekviena 
okupacija palieka žymes visose gy
venimo srityse, o ypač kultūrinėje 
plotmėje: kalboje, dainose, pasakose, 
patarlėse, o taip pat ir rūbuose: au
diniuose, raštų išdėstyme, spalvų 
pasirinkime bei rūbų sukirpime.

Kokia padėtis buvo Lietuvoje?
Miestų pramoninė industrija Lietu

vos nepalietė tokiu mastu kaip kitas 
Vakarų Europos šalis. Iki pat Antrojo 
pasaulinio karo Lietuva išliko žemės 
ūkio kraštu. Kaimas mokėjo austi, siū
tis ir puoštis savo jėgomis, todėl Tau
tinio atgimimo laikotarpiu lietuvaičių 
kraičio skryniose buvo dar ir namie 
austų drabužių dalių, ypač prijuosčių 
bei juostų. Tačiau Lietuva, kaip ir kiti 
pasaulio kraštai, ilgai gyveno draugėje 
su okupanto kultūra ir noromis neno
romis įsigijo įvairių svetimų įgūdžių. 
Šiai padėčiai pabrėžti reikia prisiminti 
ir tai, kad dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą vien tik Varšuvoje gyveno apie 10 
000 lietuvių emigrantų, Petrapilyje - 25 
000 ir Rygoje - daugiau negu 35 000. 
Judėjimas iš tų didmiesčių į gimtas 
vietas nebuvo varžomas, taigi lietu
vaičiai, grįžę atgalios laikinam ar 
nuolatiniam apsigyvenimui, atsivež
davo su savimi ir „naujienų“: be ska
relių ir rūbelių, atsiveždavo ir nuovo
ką apie naujas miesto madas, jų nešio
jimo būdus. Atrodo, kad kiekviena ma

da, kiekviena „naujovė“ kaimiečių iš 
miesto atnešta, pačių kaimiečių, liku
sių kaime, buvo sutikta išskėstomis 
rankomis.

Bet ne vien rūbų mados palietė kai
mą. Dar giliau negu atsivežtiniai rūbai, 
kaimo kultūroje įsitvirtino atsivežti
niai žodžiai, kurie taip h- įsmigo į lie
tuvių kalbą ir į lietuvių liaudies dai
nas. Todėl taip daug dainuojama apie 
žalnierėlius, apie brolelius išėjusius 
vainelėn, su šoblėm ir strielbom, todėl 
dainose tiek daug raudančių siratėlių, 
tiek subatos vakarėlių ir nedėlios ry
telių. Ne caras ir ne caro kariuomenė 
privertė lietuvių liaudį įsisavinti rusų 
ar lenkų žodžius ir juos įpinti į dainas, 
bet patys kaimiečiai, trokšdami nau
jovių, įmantresnių žodžių, neturėdami 
tautinio sąmoningumo, aplipdė lie
tuviškas dainas barbarizmais taip, kad 
reikia žodyno minčiai išsiaiškinti. 
Trijuose „Lietuvių tautosakos“ to
muose, išleistuose Vilniuje Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 1962,1964 
ir 1980 metais, išspausdinta apie 1 500 
liaudies dainų. Kiekvieno tomo pa
baigoje prijungtas ir 7 - 9 puslapių 
žodynėlis svetimžodžių išaiškinimui. 
Tai akivaizdus pavyzdys, parodantis 
kaip sunkiai buvo užteršta lietuvių kal
ba.

Šis mažas nukrypimas nuo pagrindi
nės temos yra okupacinių pasėkų 
liudijimas. Visi sutiksime, kad į dainas 
įdėti žodį yra nepalyginamai sunkiau 
negu atsivežti naują rūbą, kad ir iš 
tolimesnio miesto. Žinoma, ne vien 
žmonės, gyvenę ir dirbę svetimose ša
lyse atvežė į Lietuvą naujoves. Lietu
vos miestuose ir miesteliuose gyvenę 
svetimtaučiai neišvengiamai įtakojo 
žmonių skonį. Po kaimus važinėję ar 
vaikštinėję smulkūs prekiautojai - žy
dai, vengrai ir čigonai - taip pat siūlė 
šiek tiek prakutusiam kaimui spalvin
gų šilko kaspinų, švelnaus aksomo 
skiautelių ar medvilninių, kašmiro 
skarelių. Ar tai pačios mergelės pirkti, 
ar bernelio dovanoti, tokie užsienietiš
ki pirkiniai galiojo kaip vertybė, buvo 
nešiojami per atlaidus bei kitas didžią
sias šventes ir stropiai saugomi krai
čio skryniose.

Ir taip nejučiomis kraičio skrynios 
tapo importų saugyklos, nors tarp jų 
buvo ir namie austų drobių.

Po Pirmojo pasaulinio karo, po 
šimtmetinės rusų okupacijos, Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, buvo su
sirūpinta lietuvišku identitetu visose 
srityse: kalboje, literatūroje ir mene. 
Lietuviško sąmoningumo ugdymas 
buvo suprantamas kaip pamatas ne
priklausomam gyvenimui ir laidas 
ateičiai. Tautinių rūbų klausimas, dėl 
susidėjusių aplinkybių tapo labai pai
nus. Didelėms tautoms šis klausimas 
gal ir nėra toks aktualus, nes parube- 
žiais randamos „variacijos“ tik pra
plečia ir praturtina didelės tautos tau
tinių rūbų garderobą. Tačiau mažai 
tautai reikia būti daug budresnei, kad 
tos parubežių „variacijos“ nesudarytų 
viso turinio. Mažoms tautoms yra daug 
svarbiau parodyti būdingus savo bruo
žus lyg ir savos egzistencijos už- 
antspaudavimui, tvirtesniam savitumo 
užtikrinimui. Tautiniai rūbai mažai tau
tai yra lyg vizualinė nepriklausomy
bės deklaracija.

Lietuviškų tautinių rūbų atkūrime 
entuziastų netrūko. Pradžioje paplito 
taip vadinami „Kunigaikštienės Bi
tutės“ kostiumai, susidedantys iš juo
dos aksominės liemenės, juodo sijono, 
baltos prijuostės ir gėlių vainikėlio su 
nuleistais žemyn spalvoto šilko kas
pinais. Tačiau tai tėra tik lenkų mode
lio pamėgdžiojimas, išplatintas ro
mantikų tapytojų, pav. Jan Mateikos, 
Knuto Rusecko ir kitų. Tikrasis atkū
rimo darbas prasidėjo tik atgavus 
Nepriklausomybę su Mikalina Glem- 
žaite ir ypač su Antanu Tamošaičiu. Iš 
lėto susidarė lietuviškų tautinių rūbų

Žemaitė su caraitės prikakčiu, broka
to kikliku (iš "Lietuvos aido", 1997).
pavyzdys su austos juostos krūtinėle, 
austais nuo jos nuleistais kaspinais, 
lininiais marškiniais su austiniais raš
tais žemai ant rankovių, atlenkiamo
mis apykaklėmis, skersai ir smulkiu 
raštu austomis suvarstomomis ar su
segamomis liemenėmis, išilgai dry
žiais ar skersai raštais išaustais sijo
nais, austine prijuoste ir šone surišta 
juosta. Visos apylinkių atmainos lai
kėsi šio pagrindinio pavyzdžio.

Su tokiu modeliu mes atsidūrėme už 
Lietuvos ribų, su tokiais rūbais mes 
atstovavome Lietuvą ir tokie lūbai 
mums patiems tapo tarytum vėliava, iš 
tolo atpažįstama ir todėl nedarkoma. 
Galbūt yra daug gražių spalvų, bet 
lietuviškoje vėliavoje prie esamų trijų 
spalvų nevalia nei pridėti, nei atimti, 
nei pakeisti nė vienos iš jų, nepanaiki
nant vėliavos priklausomumo spe
cifiškai tai tautai.

Man teko ta tema kalbėtis su Aus
tralijoje” gyvenančiomis (gyvenusio
mis) tautinių šokių pionierėmis Marija 
Baronaite - Grėbliūniene ir Sydnėjuje 

gyvenančia Ava Simniškaite - Sau- 
dargiene. Jos abi pasakojo apie jų griež
tai statomus reikalavimus tautinei 
aprangai, joms ruošiant tautinių šokių 
pasirodymus Lietuvoje. Jos išmetė 
škotiškus languotus sijonus, aksomi
nius ar brokatinius kiklikus, siuvinėtas 
prijuostes, siuvinėtus marškinius ir 
spalvotus kaspinus nuo kasinyčių. 
Išeivijoje, kiek tai buvo įmanoma, šių 
nuorodtĮ buvo laikomasi. Mūsų tau
tiniai rūbai žavėjo svetimtaučius savo 
darnumu, kuklumu, ypatingais austais 
raštais, kurių jau niekas kitas nebetu
rėjo.

1975 metais apsilankiau Lietuvoje ir 
mačiau Dainų šventę, Rumšiškių mu
ziejų ir Veliuonos šokių ir dainų 
ansamblį. Stebėdama dainų šventės 
eiseną, nebuvau tikra ar čia lietuvių, ar 
čia jungtinių tarybinių tautų paradas. 
Labiausia man smogė į širdį kažkoks 
dzūkų būrelis, aprengtas juodom 
palaidinėm (nažutkėlėm) ir baltomis 
skarelėmis, kuris atrodė lyg tai būtų iš 
bulviakasio grįžtanti darbininkų grupė. 
Rumšiškių muziejaus pasirodymuose 
mačiau daug vokiškų rūbų dalių (pli— 
suoti tamsūs sijonai, kepurėlės), ma
čiau švediško sukirpimo liemenių, 
lenkiškų kaspinų ir dar įvairiausių 
svetimšališkų smulkmenų. Galvojau, 
kad gal čia turbūt Lietuvos mažumų 
renginys, lietuviškos tolerancijos 
pabrėžimas. Bet kur dingo patys 
lietuviai?

Sovietų okupacijos metu nutauti
nimas ir tautinio sąmoningumo žlug
dymas buvo vykdomas intensyviai 
visomis kryptimis, nurodant klaidin
gus šaltinius arba klaidingai in
terpretuojant rastą medžiagą. Tai ypač 
svarbu ruošiant mokytojus, instrukto
rius bei patarinėjant autoriams. So
vietmečiu išleistos lietuvių tautinių 
rūbų, tada vadinamų „liaudies drabu
žių“ knygos labai pasitarnavo plačiam 
nelietuvišikų arba sudarkytų rūbų 
išplatinimui, pav. Stasės Bernotienės 
knygos viršelyje nupaveiksluoti trys 
modeliai; visi baltais lygiais marški
niais, du modeliai - su brokato lie
menėmis, sijonų nesimato, bet viena 
moteris dėvi gingham prijuostę (tai 
malajietiškas medvilnės ar lino smul
kiai languotas audinys, Vakaruose 
paprastai naudojamas indašluosčiams), 
visų juostos surištos viduryje, visos 
papuoštos raudonais koralų vėrinėliais, 
nė viena nenešioja gintaro. Spėju, kad 
taip atsitiko įtikėjus į kraičių skrynių 
nenuginčijamą „autentiškumą“. Jei mes 
autentišku terminu laikysime patikimą, 
tikrą, tikrai nurodytoje vietoje, t.y. 
Lietuvos etninėse ribose rastą objektą, 
tuomet kraičių skrynių radiniai tikrai 
yra autentiški. Tačiau „autentiškas“ vi
sai nereiškia „lietuviškas“ lygiai taip, 
kaip autentiški yra tikri barbarizmai, 
randami lietuvių kalboje ir dainose ir 
nėra lietuvių kalbos žodžiai. Ir visai 
nesvarbu, kad tie barbarizmai buvo vi
sai stipriai įsipilietinę, pav. dar ilgai po 
Nepriklausomybės atgavimo kaimo 
žmonės dienas „rokavo“ kaip pa- 
nedielnikas, seredas, nedėlias, nors 
laikraštis išeidavo pirmadienį, turgus 
buvo trečiadienį, o mišios sekmadienį. 
Kraičių skrynių radiniai tėra tik 
autentiškas faktas, kad tuo metu vyko 
prekyba svetimšališkomis prekėmis.

Bus daugiau.
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Q Lietuva is arti J
Kupiškis švenčia 470 - mėtį

Aukštaitiškiausi Aukštaitijos žmonės 
- kupiškėnai - šiemet ruošia savo mies
to - Kupiškio - metines, kurios bus jau 
470 - sios nuo Šios vietovės pirmojo 
paminėjimo karaliaus Žygimanto Se
nojo 1527 metų dokumente, nors, 
greičiausiai, vienokia ar kitokia pradžia 
buvo dar ankstesnė.

Gautame iš Kupiškio rajono mero L. 
Apšegos kvietime sakoma, kad tai bū
siąs ne tik šių žymiųjų metinių pa
minėjimas, bet vyksiąs ir tarptautinis 
folkloro festivalis „Lingaudala - 99“. 
Minėjimas vyks liepos 17 - 18 dieno
mis Kupiškio mieste, prie Pyragių eže
ro, prie Kupiškio piliakalnio. Kaip 
nurodoma meniškai išleistoje pro
gramoje, festivalio metu vyks aibės 
įvairiausių renginių.

Liepos 16 d. (penktadienis) - „Sujojo 
sveteliai, lingaučio lylia“ - dailininkų 
tėviškėnų parodos atidarymas Kupiš
kio etnografiniame muziejuje, sutar
tinių ir tautinio kostiumo vakaras 
Kultūros centre, kaimiškos muzikos 
koncertas prie Pyragių ežero.

Liepos 17 d. (šeštadienis) - „Dunda 
dvoras, kadujo“ - tautodailininkų ir 
amatininkų dirbinių mugė miesto 
aikštėje, koncertuojant Kupiškio, 
Salamiesčio, Šimonių, Antašavos 
kapeloms ir liaudies muzikantų gru
pėms. 12 vai. miesto aikštėje koncer
tuos vaikų ir jaunimo kolektyvai iš 
Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio ir 
Anykščių. Kiek vėliau - suaugusių 
etnografiniai kolektyvai iš įvairių 
Lietuvos vietovių. 14 vai. - Kultūros 
centro vitražų salėje iškilmingas Tary
bos posėdis, bendradarbiavimo sutar
čių pasirašymas su Zgiežo gmina 
(Lenkija) ir Kežmareko (Slovakija)

Jonas P. Kedys...
Atkelta iš 4 psl.

junga nustatė biudžeto suderinimą be 
nuostolių, užsienio prekybos balansą, 
nutarė išlyginti valstybės gamybos ga
limą kilimą, mažinti nedarbą. Į minė
tus klausimus visos buvusios Lietuvos 
vyriausybės jokio dėmesio nekreipė. 
Dėl šitų priežasčių G. Vagnoriui nepa
sisekė.

Ypač blogai buvo tvarkomas nuos- 
tolirigas dalykas - elektros tiekimas Gu
dijai (Baltarusija). Nepaprastai daug iš
laidų sudarė pompastiški renginių or
ganizavimai, kultūrinės paraiškos, abe
jotinos premijos, skirtos kultūros or
ganizacijoms ir t.t.

Lietuvos Prezidentas V. Adamkus 
prisidėjo skelbdamas nepasitikėjimą 
premjeru G. Vagnoriumi. Prezidentas 
turėjo pagalvoti, kad bus nelengva su
rasti kitą premjerą. Skelbdamas ne
pasitikėjimą premjeru, Prezidentas jau 
turėjo turėti kitą kandidatą. Laikinai 
paskirta I. Degutienė nebuvo išanaliza
vusi to reikalo iš esmės. Ir dvi savaites 
valstybė liko be premjero. Prezidentas 
V. Adamkus turi prisiimti atsakomybę, 
kad konservatoriai skyla.

Tokios dabar aktualijos.
- Dėkojame už pokalbį. Tikėsimės, 

kad Jūs savo mintimis dar pasidalysite 
su skaitovais. 
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miestu. 16 vai. - vėliavų pakėlimas, 
užsienio ir Lietuvos regionų pristaty
mas. 18 vai. Kupiškio 470 - tųjų meti
nių šventės ir tarptautinio folkloro 
festivalio „Lingaudala - 99“ atidarymo 
koncertas prie Pyragių ežero, kuriame 
dalyvaus užsienio ir Lietuvos folklo
riniai kolektyvai, šventinės vėliavos 
pakėlimas, kalbos, savivaldybės pade-' 
kos raštų nusipelniusiems kupiškė
nams įteikimas, vėliau - vakaronė 
„Svečių pamylajimas“ - vaišinimas 
tradiciniais aukštaičių virtuvės pa
tiekalais.

Liepos 18 d. (sekmadienį) - „Lio 
saudaila vokoro“ - saulės sutikimas prie 
Kupiškio piliakalnio, ragų sutartinės, 
tarmės ąžuolo sodinimas, vėliau - 8 vai. 
- ekumeninės mišios Kupiškio baž
nyčioje. 11 vai. - užsienio ir Lietuvos 
kolektyvų koncertinės - pažintinės 
kelionės po rajonų (Subačių , Skapiškį, 
Šimonis , Antašavą, Alizavą), koncer
tai miesteliuose iki 17 vai., tada vieš
nagė pas aludarius, kur svečiai bus 
supažindinami su alaus gaminimo 
procesu, dalyvaus koštuvėse ir raga
vime. Likusieji Kupiškyje 13 - 15 vai. 
klausysis koncertų miesto aikštėje. 
Koncertuos Lietuvos tautinių mažumų 
folklorinės grupės - ukrainiečiai, totoriai, 
karaimai, rusai, čigonai, žydai. 19 vai. - 
teatralizuotas tarptautinio folkloro 
festivalio uždarymas prie Pyragių eže
ro, šventės vėliavos nuleidimas, fe
jerverkai. 21 vai. - uždarymo vakaronė 
„Šalamojus“ prie Pyragių ežero, gros 
liaudiškos muzikos grupės.

Gaila, kad šis pranešimas Australijos 
lietuvius kupiškėnus pasiekė vėlokai ir 
vargu ar tie, kurie norėtų dalyvauti, 
besuspės nuvykti. Vis tik čia būtų 
kiek ilgesnė kelionė negu nuo Vilniaus 
į Kupiškį. Bet labai ačiū už kvietimą.

Kupiškėnų - nors ir nelabai daug - yra 
kone kiekvienoje Australijos valstijoje: 
Melburne gyvena Jonas Vizbaras, 
Karazijų (Anykščiai) ir Aleknų šei
mos, J. Tamošiūnas, Šimonėlis ir, 
greičiausiai, daug kitų.

Sydnėjuje gyvena rašytoja Agnė 
Lukšytė - Meiliūnienė (Subačius), „M. 
P.“ red. B. Žalys (Šimonys). Sydnėjuje 
dar gyvena keli kupiškėnai, kurių 
pavardžių greitomis, deja, nepamenu.

Adelaidėje - Jonas Bočiulis ir, turbūt, 
dar keli.

Kupiškėnų yra ir Queenslande, Va
karų Australijoje, nemažai jų jau yra 
išėję amžinybėn - Ignas ir Povilas 
Aleknos, Kazimieras Švedas - įžymūs 
visuomenininkai, kultūrininkai.

Tuo pačiu kyla mintis - ar nevertėtų 
Australijos kupiškėnams nors kartą 
susitikti, kad ir 2000 - siais Sydnėjuje, 
kai čia vyks Pasaulio olimpiada. Ne
būtinai kaip olimpiados dalyviams..., 
arba ALB Tarybos suvažiavimo die
nomis.

Australijos kupiškėnai, pageidaujan
tys susirašinėti savo tarpe, prašomi 
atsiųsti savo adresaus, telefonų, e - mail 
numerius „Mūsų Pastogės“ redakcijos 
adresu: Broniui Žaliui, P.O. Box 550, 
Bankstown, 2200 NSW. Adresus 
paskelbsime „Mūsų Pastogėje“.

B. Žalys

Neseni įvykiai Newcastlyje: 3 - čio televizijos kanalo darbuotojai apklausinė- 
ja Lietuvos komandos rutulio stūmiką Saulių Kleizą. (Per naujienas Saulius 
kalbėjo angliškai Stasio Žuko balsu). Nuotrauka S. Žuko

KOVAS NEWS

JUNIOR BASKETBALL
The forty-ninth Sporto Švente is 
rapidly approaching and the Kovas 
committee arc encouraging ALL junior 
baskctballcrs to join them at the forth
coming carnival. At our most recent 
training session we had 14 players 
ranging in ages 7-13, not including the 
coaches who arc A BIT OLDER - 
NOT MUCH! Training has now' inten
sified under the supervision of Rita 
Kaspcraitis, Marisa Vaiciurgis and 
Jerry Bclkus. Parents, if you have chil
dren who arc interested in playing bas
ketball (all ability levels), remember 
that Kovas Juniors train EVERY 
Saturday from II.00am to 1.00pm at 
the Parramatta Basketball Centre 
situated behind the Lidconibc Swim
ming Poo! Centre. For further 
information please contact either Eddie 
Karp (9798 4352) or Laura Bclkus 
(9753 0796).

Girls’ Under 14
Kovas - Arncliffe Scots 12-41
Our girls were totally outclassed by a 
well-disciplined team that didn’t give 
our girls much of a chance. It must be 
remembered that half of our team are 
still eligible for the Under 12’s with our 
players’ ages ranging from 10-13 
whilst the opponents arc all in the 12- 
13 age bracket. Our limited numbers 
require our girls to play in competitions 
well above their own ages. Kovas still 
requires youngsters to booster their 
ranks C’mon Sydney lend a hand. 
Scorers : Caroline 1 lickson 4, Kira 
Vaiciurgis 4, Elissa Erzikov 2, Melissa 
Bclkus 2, Renata Popcnhagcn 
Yasmina Gakas.
Kovas Panthers White 23 9
The Kovas girls were determined to 
win this game and all the girls pul in an 
extra effort against a team that ex
pected an easy game. In a very low 
scoring match defence was the key 
with Renata Popcnhagcn and Caroline 
Hickson grabbing all the rebounds that 
mattered whilst the “bobsic twins” 
Elissa Erzikov and Melissa Bclkus, 
hustled the opponents into many errors. 
Scorers: Kira Vaiciurgis 8, Kristina 
Erzikov 4, M Bclkus 3, C Hickson 2, E 
Erzikov 2, R Popcnhagcn 2, Yasmina 
Gakas 2.
Kovas - Padstow 29-16
A very tense first half with both teams 
having trouble in converting opportu
nities into baskets. The marking was so 

tight that it took ten minutes for either 
side to score a basket a situation aggra
vated by poor referring which allowed 
countless fouls to go unchecked (for 
BOTH teams). It was the determination 
of Kira Vaiciurgis that finally swung 
the game Kovas’ way and with help of 
Kristina Erzikov and Caroline Hickson 
Kovas grafted out a hard fought 
victory Scorers : K Vaiciurgis 18, C 
Hickson 9, R Popcnhagcn 2.
At their most recent training session 
conducted by Marisa Vaiciurgis, the 
girls elected their own leaders with 
Caroline Hickson being elected as 
Captain and Kristina Erzikov, Vice
captain. Congratulations 1!
Under 12’s Basketball (Mixed)
Kovas - BRSL Battlers 60-22
Our Kovas youngsters continued their 
good form with an easy win over an 
outclassed opponent. Daniel Scpokas 
had a good first half and helped Kovas 
gain a 30-12 halftime lead. The second 
half was virtually an exact replica of 
the first except that Daniel’s mate, 
Michael Lennox, did the majority of 
the scoring as Kovas went on to record 
an comfortable victory. Our youngest 
duo, Giorgia and Andriukas, are not 
scoring points but boy arc they getting 
involved and having a good (imc. 
Scorers : D Sepokas 24, M Lennox 16, 
Alexander Karp 12, Katia Todd 4, 
Darius Popcnhagcn 2, Jonathan Lee 2, 
Giorgia Gakas, Andrius Bclkus, Nicole 
Šliogeris.
Kovas - Aces 40-30
This was a tough game for our im
proving youngsters. Our main scoring 
duo of Daniel Scpokas and Michael 
Lennox, were having a difficult time in 
scoring points against much taller op
ponents who were intent to blot them 
out of the game. At the. half time break, 
although only 16-18 down, hopes of 
winning were somewhat dwindling. 
The second half started with Aces rac
ing to a 10 point lead and certain vic
tory - however somebody forget to tell 
Jonathan Lee and he virtually single 
handidly reduced the lead. With five 
minutes remaining Kovas was down 28 
-30, and Jonathan, with some great 
support from Darius and Katia, buck- 
ctc.d time after time without the oppo
nents responding and Kovas grabbed an 
unexpected 40- 30 victory. Jonathan 
had a great second half scoring 15 
points whilst Darius took all the 
.important defensive rebounds. Scorers : 
J Lee 19, D Scpokas 12, N Šliogeris 3, 
M Lennox 2, D Popcnhagcn 2, M 
Lennox 2, A Bclkus, G Gakas. (B. d.)

6



ZZZ Kojų priežiūra ZZZ
Valės Laukaitienės paskaita, skaityta Sydnėjaus Lietuvių 

Namuose gegužės 23 d.

Kalba Valė Laukaitienė.
____________Nuotrauka V. Vaitkaus

Apie kojų priežiūrą kalbama labai re
tai. Susitikusios draugės dažnai pa
sidžiaugia viena kitos naujais batukais, 
bet labai retai paklausia: „Na, o kaip 
tavo kojos?“ Daug kam patinka mo
teris matyti aukštakulniais batais, gal ir 
gražu, bet nepasakyčiau kad patogu.

Teko dalyvauti vienoje „Sex Change 
Party“, kur moterys su vyrais apsikeitė 
rūbais ir batais. Vyrai, kurie nors ir la
bai mandrai atrodė su aukštakulniais 
batais, po valandos sėdėjo kampe 
nelaimingi, maldaudami atgal savo ba
tų.

Taigi, kalbant apie batus, reikia 
pripažinti, kad kai keičiasi rūbų mados, 
deja, keičiasi ir batai, o kojoms pri
sitaikyti prie naujai sugalvotų batų nė
ra taip lengva.

Atrodo, kad batų madas dažniausiai 
sugalvoja vyrai, nes patogumas ir 
praktiškumas moteriškam apavui neina 
į klausimą, nežiūrint to, kad vyriški ba
tai pasilieka patogūs ir žemais kulnais.

Tačiau didžiausią dėmesį mes turė
tume kreipti į vaikų batus. Kartais 
nuolatinis vaiko kojų sužalojimas įvyks
ta vaiko augimo metu, kadangi tuo lai
ku vaiko kojų struktūra yra ypatingai 
paslanki pasikeitimui. Tai rodo, jog 
rimtas sužalojimas gali likti visam 
gyvenimui. Tačiau,jeigu pastebėtas ko
jų iškreipimas atsitinka nuo nepritai
kytų batų - jauname amžiuje atitaisy
mas yra ne tik lengvesnis, bet ir 
sėkmingesnis. Turime žinoti, kad 
dauguma vaikų gimsta normaliai 
susiformavusiomis kojomis, ir jeigu 
tinkama avalynė jam pritaikoma nuo 
mažens jų natūraliai suformuotom 
kojytėm, sveikas vaikas užaugs su 
sveikomis kojomis.

Tuo tarpu suaugusiųjų kojos, kurios 
progresyviai būna iškraipomos per il
gus metus nešiojant klaidingai parink
tus batus, negali būti įmaunamos į ba
tus, kurie buvo padaryti natūralios for
mos kojai. Kadangi kaulų sanariai, ku
rie pamažu buvo išvietinti iš origina
lios padėties, bando prisitaikyti savo 
formoje, užsitikrinant sau vietą nors jau 
pakeistoje pozicijoje. Audinių per
augimas atsiranda ant kulnų galūnių, 
kurie varžo ir trukdo sanarial&zu seną, 
bet jau pasikeitusią vietą. Tuo tarpu 
suteikti papildomi audiniai priverčia 
sausgysles sutrumpėti, kad paremtų 
ištemptas ir susitraukusias bei at
sipalaidavusias vietas. Todėl reikia su
prasti, kad taip iš pagrindų pakeistos 

struktūros negali sėkmingai būti pa
talpintos į standartinę esamos mados 
avalynę. Paminėsiu jums vieną gerai 
žinomą Hallux Valgus - Bunion, t. y. 
didžiojo kojos piršto kaulo (metatarso) 
į lauko pusę išvietinimas. Tai gali atsi
tikti dėl paveldėjimo arba iššaukimo. 
Pripažinta, kad „Bunion“ išryškėja 
suaugusių tarpe nuo vaikystėje nepa
stebėto sugadinto didžiojo kojos pirš
to kaulo (tai žinoma galėjo atsitikti iš 
prigimties arba paveldėjimo). Įrodyta, 
kad į šią problemą 10-1 daugiau 
linkusios moterys, negu vyrai. Didžio
jo kojos piršto pasikeitimas tarp 
mergaičių ir berniukų nuo 5 iki 10 me
tų amžiaus nerodo didelio skirtumo, 
skirtumas išryškėja nuo 11-15 metų 
amžiaus jau mergaičių nenaudai. 
Ypatingai rūpestį kelia tai, kad 15% šio 
amžiaus mergaičių jau turi stiprią 
deformaciją.

Didžiojo kojos piršto kaulo (meta
tarso) iškreipimas yra daug sudėtinges
nis klausimas, negu buvo galvota. 
Didžiojo piršto iškreipimui yra daugiau 
linkę pilnapadžiai ir pėdos pirštų kaulų 
(metatarsų) išsiplėtimas, taip pat trau
ma ir neteisingai pritaikyta avalynė.

Avalynė turi didelės reikšmės. Jeigu 
batai yra aukštakulniai, tai daugiau 
svorio turi laikyti kojų pirštai. Netinka 
trumpi ar per siauri batai, per trumpos 
kojinės (Pantyhose), suplautos, susi
raukusios kojinės ir t.t.

Trauma (balerinos, šokančios ant 
pirštų galų, futbolininkai, spardantys 
futbolą, bet.koks sutrenkimas ar darbe, 
ar sporte) taip pat turi reikšmės piršto 
sužalojimui.

Kadangi „Bunion“ yra skausminga, 
ypač dar prisidėjus artritui, uždegimui 
ar net infekcijai, žmogaus gyvenimas 
tampa labai nepatogus. Tokiu atveju 
kreiptis pas Podiatrist yra neišvengia
ma.

Kojų nagų patologija būna įvairi, ta
čiau gal pati dažniausia - įaugęs didžio
jo kojos piršto nagas. Tai atsitinka 
tuomet, kai piršto nago šonas pralenda į 
nago vagą ir įauga į nago guolio šoną. 
Tai gali sukelti guolio uždegimą, o kar
tais ir užkrėtimą. Padėtis gali būti labai 
įvairi, priklauso kas įvyko. Pav., siauri 
ar per trumpi batai, o kartais ir neteisin
gai nukirpti nagai dėl vietos stokos 
priverčia nagą įaugti į šono kraštus. 
Didžiojo kojos piršto nagas turi būti 
kerpamas tiesiai ir tik su minkšta pie- 
lute truputį apšlifuojant nago kraštus, 
neliečiant nago vagos.

Trauma: ant kojos piršto užkrenta 
sunkus daiktas arba įspiriame į kietą 
objektą, tokia trauma ne tik sužaloja pa

tį nagą, bet ir nago šaknis (matrix). Lai
kui bėgant, nagas pradeda storėti ir jo 
paties svoris iššaukia įaugimą, o kartais 
atskiria nagą nuo nago guolio ir į liku
sią tuštumą įsiveista fungus ar kitokie 
užkrėtimai.

Labai patariu tokiu atveju kreiptis į 
Podiatrist ir nebandyti gydytis pačiam.

Nuospaudos: jų yra visokių - kietų, 
minkštų, mažų kietų sėklų pavidale 
(sausaodžiai, vascular ir kt.).

Kietosios nuospaudos yra dažniau
sios padų ir pirštų kankintojos. Skaus-'

Šių metų birželio 14 dieną mirė mano pusbrolis, Lietuvos kariuomenės 
karininkas, vyr. leitenantas 

a.a. Bronius Ueitonas,
gyvenęs Wodongoje, Viktorijos valstijoje, ir sulaukęs 82 metų am

žiaus.
Vietoje gėlių skiriu 50 dolerių auką "Mūsų Pastogei".

Dr. A. Viliiiniis

A. f A. Uršulei Šilinienei
iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame sūnų Romaną, marčią Bar
barą, anūkus Petrą ir Arūną.

Monika Martišienė, Viktoras Martišius
ir Baiba Kalninš

A. f A. Uršulei Šilinienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Romui, jo žmonai Bar
barai, anūkams Arūnui ir Petrui bei visiems artimiesiems.

Canberros Lietuvių Bendruomenės
Sąjunga

mingos ir negražios. Jos atsiranda nuo 
pasikartojančio spaudimo ar trynimosi 
tarp viršutinės odos, dengiančios kaulų 
išsikišimus ir pasipriešinančių pėdos 
vidaus kaulų struktūros. Per laiką toks 
kaulų ir odos trynimasis netgi gali su

sukti apvalią akutę, kuri, būdama gana 
kieta ir gili, paliečia nervų galūnes, tuo 
sukeldama skausmą. Nekalbant apie 
sužeistas ar sužalotas kojas, didžiausi to 
kaltininkai yra batai - per aukšti, per 
siauri, per trumpi batai, kartais minkš
tos avalynės pakeitimas į kietaodę, 
aukšti kulnai, ypač sunkūs batai pri
verčia koją prisitaikyti labai skirtin
goms sąlygoms.

Vyresnio amžiaus žmonės turėtų 
ypatingai daug dėmesio skirti batams. 
Nors suvarstomi batai yra labai pato
gūs, bet juos pasilenkus reikia teisin
gai suvarstyti, o tiri padaryti senesnio 
amžiaus žmogui yra nelengva. Šliurių 
fasono batai irgi netinkami, nes ne
užtraukus teisingai kulnų, užpakalyje 
batai nunešiojami į suglamžytą gum
bą. Batai turėtų būti lengvi, minkštos 
odos ar medžiagos, lengvai lankstomi ir 
ne aukštesniais kaip 4-5 cm. kulnais, 
tuo pačiu prilaikančiais koją.

Vietoje sagties ar raištelių - Valero, 
kurie lengvai užsidaro arba Elastic, ku
rie lengvai pasiduota užsidedant ir 
nusiaunant batus.

Kojinės turėtų būti arba ilgos, arba 
trumpos, bet ne iki kelių, ypač neilo- 
ninės, kurios, kad nesmuktų, padarytos 
standžiai, o tai trukdo kraujo apytakai.

Kojas būtina laikyti labai švariai, 
ypatingai tarpupirščius - sausai. Ne
naudokite daug pudros, kadangi pudra 
sugeria drėgmę ir išdžiūvus susivelia į 
kietus grumuliukus, kurie tarpu
pirščiuose pritrina minkštas nuospau
das. Nepajėgiant sausai nušluostyti 
tarpupirščius, naudokite „Methylated“ 
spiritą arba odekoloną. Tai nusausina 
odą ir nepalieka nereikalingų gru-
™liukų- , . Podiatrist©

Drėgnos kojos su drėgnomis koji- 
____________ ."Miian Pastogė" Nr. 25 1999.6.28 psl. 7

MŪSŲ MIRUSIEJI
(Skamba Ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną Ir skaudų skleisdami gandą: 
VU pavilUąjo auką kapai! 
Dieną | dieną tiek jų atranda!.,

(Maironis)

nėmis žiemą ant kojų pirštų iššaukia 
nušalimus (Chillblanes), kurie niežti, 
dega ir skauda. Tokiu atveju reikia tep
ti „Lasonil Oint“, laikyti kojas sausai ir 

šiltai. Nereikia tiesioginės kaitros, kaip 
šildomos krosnelės, elektrinės antklo
dės ir pan.

1C dos sukietėjimas aplink kulnus 
(Callows), dažnai atsiranda nešiojant 
atvirų kulnų batus, kurie neapsaugo 

kojos nuo klimatinių pasikeitimų. 
Naudokite „Alpha Kery “ aliejų, atskies
tą su vandeniu. Tai suminkština odą ir 
leidžia sutrūkusiai odai sugyti.

Batų kulnai, aukštesni nei 5 cm., lai— 
komi aukštais. Jei ilgus metus nešiojo
te aukštakulnius batus ir norite juos 
pakeisti į žemus, tų reikia daryti 
palaipsniui. Pirmiausiai nešioti batus 
nuo 4-5 cm. aukštumo kulnais nors 4 - 
6 mėnesius, ir tik tada pereiti į žemus, 
tuo leidžiant kojų raumenims apsipras
ti.

Dar noriu pabrėžti, kad sergantys 
cukraus liga (diabetu) privalo regulia
riai tikrinti kojas pas Podiatrist, kadan
gi pas tokius žmones kraujo apytaka yra 
nepalankiai skirtinga ir mažiausias 
nepastebėtas sužeidimas gali tapti 
komplikacija.

Mane stebina ir tai, kad išeiginius ba
tus mes perkame pačius brangiausius ir 
geriausius, nors išeiname su jais tik 
retkarčiais. Darbo batus perkame 
pigesnius ir prastesnius, nors į darbą 
einame kasdien. O namuose, kur 
praleidžiame kone visą gyvenimą, 
nešiojame bet kokius.

Kojos yra lygiai taip pat svarbios kaip 
ir visos kitos mūsų kūno dalys, tik mes 
dažnai pamirštame, kas mus nešioja 
visą gyvenimą. Yra sakoma, kad „nuo 
blogų kojų nenumirsi," bet daug kas 
miršta su blogomis kojomis!

Valė Laukaitienė
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irSTFORĮVĮACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Valstybės šventės minėjimas Sydnėjuje
Valstybės šventės minėjimas įvyks liepos 11 dieną, sekmadienį. Minėjimas 

prasidės pamaldomis St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai.
Po pamaldų, 14 vai., Lietuvių namuose įvyks šventės minėjimas. Paskaitą skai

tys Juozas Almis Jūragis. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

16-18 East Terrace BANKSTOWN, NSW
Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

Valstybės šventės minėjimas Melburne 
Sekmadienį, liepos 4 d., 1.30 vai. po pietų 
Melburno Lietuvių Namuose minėsime 

Valstybės šventę.
Paskaitą skaitys dr. Algis Kabaila. Po to vyks menininė dalis kartu su 

"Dainos Sambūriu" ir "Gintaru".
Visi bendruomenės nariai, iš toli ir iš arti, kviečiami dalyvauti.

ALB Melburno Apylinkės Valdyba

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai’ 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ NUO 5.00 IKI 6.00 vai.

LINKSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI TIK PUSĖ KAINOS!

UŽSUKITE Į VALGYKLĄ: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 IKI 7.00 VAL

Vaikų piešiniai
Neįvykusi vaikų piešinių paroda nukelta į liepos 18 - tąją ir 25 - tąją dienas. 

Piešinius priims Lilija Kozlovskienė tel. (03) 9848 8792 ir Alena Karazijienė tel. 
(03)9338 2172 Lietuvių namuose sekmadieniais ir liepos 17 d, šeštadienį, iki 2 vai.

Premijos bus įteiktos liepos 25 dieną, prieš diskusijų popietę tema "Vaikai - mū
sų būsimas jaunimas".

Vaikus kviečiame sukrusti, o visus - ateiti pažiūrėti jų darbo rezultatų.
Entuziastės

Labai svarbus pranešimas
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija šaukia ypatingą generalinį 

susirinkimą. Pagal Šalpos Draugijų Inkorporavimo (Įteisinimo) Aktą 1984 m., reika
laujama Draugijai sušaukti Draugijos narių susirinkimą su tikslu priimti inkorpo
ravimo rezoliucijas. Generalinis Draugijos narių susirinkimas įvyks 1999 m. liepos 4 d., 
sekmadienį 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.

Su Draugijos inkorporavimo dokumentacija narės galės susipažinti sekmadieniais 
Lietuvių Klubo Bibliotekoje, tarp 12.30 vai. ir 3 vai. po pietų. Draugijos narių dalyva
vimas šiame ypatingame Draugijos susirinkime yra būtinas.

SLMSGD-jos V-bos Pirmininkė

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LIEPOS 8 d. 
KLUBE ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai.

VĖL BUS LIETUVIŠKOS DUONOS LIEPOS 11 d.

AR ATSIŽYMĖJOTE KALENDORIUS LIEPOS 25 d.

KLUBO TURGUS!
UŽSUKITE Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBĄ

Čia visada visi būsite mieliai laukiami iš visų Australijos vietovių ir kitų 
pasaulio kraštų!

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ PAREIŠKIMŲ

Valstybės šventės savaitgalis
Meno paroda 

Vyto Šerelio darbai
Jaunųjų talentų paroda 

Jaunųjų darbai bus premijuojami pagal 
"People's Choice" balsavimą

Atidarymas 
šeštadienį, liepos 3 d., 3 vai. po pietų 

Lietuvių Namuose
Eastry Street, Norwood

Laukiame visų!

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje ■ 
mūsų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžia
mos nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithua
nian Foundation Inc. 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, 
Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578 4319.

Valstybės šventės minėjimas
Sekmadienį, liepos 4 d.

Vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose - 10 vai. ryto.
Lietuvių Katalikų Centre - 10.45 vai.

Pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje - 11 vai. ryto.
Minėjimas Lietuvių Namuose - 1.30 vai. po pietų.

Po minėjimo - vėliavų nuleidimas LN sodelyje. Vėliavų pakėlimą ir nuleidimą praveda LKVS Ramovė.

Tautiečiai labai laukiami!
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Aukos
"Mūsų Pastogei"

A. Reisgys NSW $20
A. Dilba Tas. $5
V. Bycroft Qld. $10
J. Gatavičius NSW $20

Dėkojame už aukas.

B. Butkus Qld. $10
J. Baikovas NSW $10
A. Šerelis SA $5
A. Stankevičienė Vic. $10
J. Mitkuvienė Qld. $10

Administracija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

"Mūsų Pastogė" Nr.25 1999.6.28 psl. 8
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