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Lietuvos įvykių apžvalga
S:/

Naujas kariuomenės vadas
Nuo. birželio 24 d. Lietuva turi naują 

kariuomenės vadą - brigados generolą 
Joną Kronkaitį, pakeitusį beveik šeše
rius metus šias pareigas ėjusį generolą 
majorą Joną Andriškevičių.

„Šioje asmenybių kaitoje matome 
Lietuvos kariuomenės tradicijų tąsą“, 
sakė Prezidentas Valdas Adamkus 
Ceremonijoje, kuri buvo surengta aikš
tėje priešais Krašto apsaugos ministe
riją. Jo žodžiais, naujasis kariuomenės 
vadas „paveldi gero lygio karines 
pajėgas“. Brigados generolui J. Kron- 

. kaičiui priklaupus, Prezidentas (kuris 
yra ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas) kardu prilietė naujojo ka
riuomenės vado petį ir pasakė skiriąs jį 
į šias pareigas. Tarnybą pradedantis 
kariuomenės vadas po to perskaitė 
priesaikos tekstą.

Pastaruosius dvejus metus Lietuvos 
krašto apsaugos viceministru buvęs J. 
Kronkaitis kalbėjo, kad „visi privalo
me prisidėti prie kariuomenės kūrimo. 
Pirmiausiai reikia rūpintis eiliniais 
kariais, be kurių nebūtų ir generolų", 
sakė karininkas, iki šios savaitės turė
jęs JAV atsargos pulkininko laipsnį. 
Lietuviškas pulkininko laipsnis jam 
suteiktas birželio 29 d., o po poros die
nų J. Kronkaitis tapo brigados generolu.

Buvusiam kariuomenės vadui ge
nerolui majorui J. Andriškevičiui 
ceremonijos metu įteiktas Gedimino II 
- jo laipsnio ordinas. Kadenciją bai
gusiam kariuomenės vadui Prezidentas 
padovanojo kardą. Aikštėje prieš Kraš
to apsaugos ministeriją išsirikiavę ka
riai, atstovaujantys visoms ginkluotųjų 
pajėgų rūšims. Ceremonijoje dalyvavo 
Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius, Seimo nariai ir 
aukšto rango pareigūnai bei karininkai.

Premjeras lankėsi 
Maskvoje

Pagal ankstyvesnį valstybinį susi
tarimą, birželio 29 dieną Maskvoje tu
rėjo lankytis Gediminas Vagnorius. Jį 
pakeitė dabartinis premjeras Rolandas 
Paksas. Susitikime Rusijos premjeras 
Sergiejus Stepašinas pažadėjo asme
niškai pasirūpinti, kad Dūmoje būtų 
ratifikuota sutartis dėl Lietuvos ir Ru
sijos valstybės sienos. Šią sutartį 1997 
m. spalio mėnesį Maskvoje pasirašė 
abiejų valstybių Prezidentai, tačiau 
Rusijos Dūma jos dar neratifikavo.

Aptarę Lietuvai rūpimus dujų ir naf
tos klausimus, abiejų šalių premjerai 
pavedė juos iki rudens išspręsti dvi
šalei vyriausybinei komisijai. Rusijos 
ministras pirmininkas sakė perduosiąs 
„Gazpromo“ vadovams Lietuvos pa
geidavimą ir R. Pakso poziciją, kad rei-

J.Kronkaitis

kia ruošti rimtą susitarimą dėl dujų.
Abu premjerai pasirašė bendrą pa

reiškimą dėl priemonių dvišalei pre
kybai liberalizuoti. Jie taip pat pasirašė 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių su
sitarimus: dėl dvigubo apmokestinimo 
ir fiskalinių pažeidimų išvengimo, dėl 
investicijų skatinimo ir apsaugos, dėl 
ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lie
tuvos regionų ir Rusijos Kaliningrado 
srities, dėl pensinio aprūpinimo, dėl 
piliečių laikino darbo. Be to, buvo 
pasirašyti Lietuvos ir Rusijos vyriau
sybių susitarimai dėl bendradarbiavi
mo žuvininkystės srityje.

Vertindamas Maskvoje pasirašytą 
sutarčių paketą, R. Paksas išreiškė vil
tį: „Tikimės, kad nuo šio momento 
verslininkams, kitiems žmonėms gy
venimas bus kiek legvesnis ir geresnis“.

Rusijos premjeras S. Stepašinas per 
pokalbį su R. Paksu nekalbėjo apie 
Lietuvos ėjimą į NATO, dėl ko Rusija 
anksčiau yra ne kartą reiškusi su
sirūpinimą. Savo ruožtu, Lietuvos prem
jeras neišsakė Rusijai pastabų dėl Ru
sijos vakarinėje dalyje neseniai vyku
sių karinių pratybų, kurios sukėlė ne
rimą kai kuriems Lietuvos politikams.

Susitars dėl jūros?
ELTOS žiniomis, Lietuvos ir Latvi

jos jūros sienos sutartis turėtų būti 
pasirašyta dar šią vasarą. Latvijos 
užsienio reikalų ministerijos sekreto
rius Maris Riekstins sakė, kad šiuo me
tu atliekamas techninis darbas bei 
ieškoma abiems pusėms priimtinos 
pasirašymo datos. „Esu beveik tikras, 
kad dar šią vasarą sutartis bus pasira
šyta“, - pridūrė pareigūnas.

Penkerius metus su pertraukomis 
vykusios Lietuvos ir Latvijos derybos 
dėl teritorinės jūros, išskirtinės eko
nominės zonos ir kontinentinio šelfo 
atribojimo Baltijos jūroje, pasiekė 
pabaigą gegužės 27 dieną Vilniuje. 
Tuomet abiejų šalių derybininkai 
parafavo sutartį.

Lietuvių delegacijos vadovas am
basadorius Rimantas Šidlauskas po 
parafavimo teigė, kad per derybas bu

vo galutinai suderinta linija, kuri skirs 
Lietuvos ir Latvijos teritorinius van
denis nuo kranto iki pat Švedijos 
žvejybinės zonos. Ši linija yra „vienas 
iš galimų variantų“.

Be kitų priežasčių, derybos penke
rius metus užtruko dėl to, jog buvo 
paskelbta informacija apie numatomus 
naftos telkinius toje Baltijos jūros šelfo 
dalyje, kuri tuo metu buvo tarp Latvi
jos ir Lietuvos ginčytinoje zonoje.

Premjeras Salzburge
Liepos pirmosiomis dienomis Mi

nistras Pirmininkas Rolandas Paksas 
dalyvavo Vidurio ir Rytų Europos 
viršūnių susitikime ekonomikos klau
simais, kuris vyko Salzburge (Austrija). 
Ten jis darė pranešimą tema „Vidurio 
ir Rytų Europa po dešimties demokra
tijos ir rinkos ekonomikos metų: kas 
jau pasiekta ir ko dar reikia pasiekti“.

Premjeras informavo, kad Rusijos kri
zė turėjo tam tikros neigiamos įtakos 
bendrai Lietuvos užsienio prekybos 
apyvartai ir valstybės biudžeto pajamų 
surinkimui. Tačiau jis pabrėžė, kad kri
zė neturėjo jokios esminės įtakos 
monetariniam ir bankų sektoriaus 
stabilumui.

Darbo pietų metu R. Paksas primi
nė, kad prieš devynerius metus Lietu
voje privatus ekonomikos sektorius 
beveik neegzistavo, o šiuo metu jau 
apie 75% BVP sukuria privatus kapi
talas. Jis taip pat pristatė verslo są
lygas, paminėdamas palyginti nedide
lius mokesčius, steigiamas kelias 
laisvąsias ekonomines zonas, kuriose 
bus taikomos įvairios nuolaidos užsie
nio investuotojams, kvalifikuotą darbo 
jėgą, gerai išvystytą transporto in
frastruktūrą, liberalias nekilnojamojo 
turto įsigijimo sąlygas. Jis taip pat 

informavo, kad Lietuva yra pasirašiusi 
investicijų apsaugos sutartis beveik su 
visomis Ekonominio bendradarbia
vimo ir plėtros organizacijos (OECD) 
valstybėmis.

R. Paksas susitiko su Kazachstano 
Prezidentu Nazarbajevu. Buvo pareikš
ta, kad Lietuvą domina galimybės gauti 
naftą iš Kazachstano ir pasiūlyta, kad 
Kazachstanas padidintų savo eksportą 
per Klaipėdos uostą. Šitoms mintims 
Prezidentas Nazarbajevas pritarė ir sa
vo ruožtu pridūrė, jog dažnai Ka
zachstano prekės Vakarus greičiau 
pasiekia per Klaipėdą nei per kai
mynystėje esančią Juodąją jūrą.

Laisvesnės kelionės
Nuo liepos 1 dienos Lietuvos pilie

čiai galės laisvai keliauti į visas 10 
Schengeno valstybių. Paskutinės savo 
sienas Lietuvai atvėrė Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas. Vizų į Vokie
tiją, Austriją, Prancūziją, Italiją, Ispa
niją, Portugaliją ir Graikiją Lietuvos 
piliečiams jau nereikia nuo šių metų 
pradžios. Tačiau be vizos šiose vals
tybėse negalima išbūti ilgiau kaip 90 
dienų per pusę metų.

Lietuviai kariai j Kosovą
Seimas pritarė Lietuvos karių siun

timui į tarptautinę taikos operaciją 
Kosove. Iki 35 - ių Kauno jėgerių 
bataliono karių tarnaus Lenkijos 
bataliono sudėtyje JAV brigadoje. 
Misijoje dalyvausiančių karių pasi
rengimas atitinka amerikiečių žvalgų 
(Rangers) lygį. Lietuvos karių da
lyvavimas misijoje kainuos iki 1,5 
milijono litų per metus.

Pranešimas Europos 
Komisijai

Lietuva pateikė Europos Komisijai
Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

pranešimą apie pažangą, padarytą nuo 
praėjusių metų liepos.

„Sumažėjo silpnųjų vietų; jeigu pa
dėtį lyginsime su praėjusių metų 
pranešimu“, taip pažangą apibūdino 
Europos komiteto generalinis direkto
rius Petras Auštrevičius. Tuo bus 
mėginama įtikinti ir Europos Komisi
ją, kuriai šis pranešimas taps vienu iš 
šaltinių rengiant raportą apie tai, kaip 
Lietuva pasiruošusi pradėti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje. Nuo šia
me raporte pateikiamų rekomendacijų 
priklausys, ar Lietuva per Helsinkio 
susitikimą šių metų pabaigoje sulauks 
kvietimo pradėti derybas.

Savo ataskaitą apie kandidačių pa
siektą pažangą Europos Komisija žada 
parengti iki spalio vidurio. Bet dar iki 
rugsėjo vidurio Lietuva galės papildyti 
pranešimą ir atsakyti į Europos Komi
sijai rūpimus klausimus. Tai yra ypač 
svarbu žinant, kad Lietuvos Seimas per 
pavasario sesiją nespės nei apsvarstyti, 
nei priimti nacionalinės energetikos 
strategijos. Tai galėtų būti padaryta tik 
anksti rudenį. Nacionalinėje energeti
kos strategijoje turi būti numatyta, ka
da Lietuva uždarys Ignalinos atominę 
elektrinę. Europos Sąjunga ragina, kad 
Lietuva oficialiai patvirtintų uždary
sianti jėgainę ■ iki tol, kai reikės keisti 
kuro kanalus. Be to sunku tikėtis šiemet 
sulaukti kvietimo pradėti derybas.

Didžiausią darbą rengiant pranešimą 
atliko vyriausybinis Europos komite
tas. Šio komiteto Integracijos strategi
jos departamento direktorius Klaudijos 
Maniokas sakė, kad pranešime pabrėž
ti trys svarbiausi faktai, patvirtinantys 
Lietuvos pažangą: šalyje veikia norma
li rinkos ekonimika, teisės aktai spar
čiai derinami prie Europos Sąjungos 
standartų, ir kokybės požiūriu sustip
rėjo administraciniai gebėjimai įgy
vendinant priimtus teisės aktus.

Ekonomikos pirmūnai
Didžiausia šalies bendrove jau antri 

metai iš eilės lieka naftos perdirbimo 
įmonė „Mažeikių nafta“, skelbia 
laikraštis „Verslo žinios“, sudaręs 300 
didžiausių šalies įmonių sąrašą. Šios 
bendrovės 1998 metų pajamos už 
parduotas prekes ir paslaugas sudarė 2.8 
milijardo litų.

Antroje vietoje, kaip ir 1997 metais, 
liko „Lietuvos energija“, pernai už pre
kes ir paslaugas gavusi 1.8 milijardo li
tų pajamų.

Iš penktos į trečią vietą per praėju
sius metus pakilo „Lietuvos telekomas“, 
kurio pajamos sudarė 903 milijonus li
tų- '

Už Seimo garbę
Iki liepos 2 d. 92 parlamentarai jau 

buvo pasirašę pareiškimą, kad nuteis
tas už pasikėsinimą sukčiauti Audrius 
Butkevičius negali būti Seimo nariu.

Parašai konservatorių iniciatyva bu
vo pradėti rinkti birželio 17 dieną - po to; 
kai Seime apkaltos procedūros metu 
pritrūko 15 balsų nusikaltusio Seimo 
nario mandatui atimti. Už apkaltą tuo
met balsavo 70 Seimo narių.

Pareiškimas, kurį pasirašė 92 asme
nys (kai kurie su išlygomis), skelbia, 
kad „Seimo nariai, vertinantys Seimo 
garbę, būdami įsitikinę, kad asmuo, 
kuris padarė nusikaltimą ir kurio kaltę 

yra įrodę visų instancijų Lietuvos teis
mai, toliau negali būti Seimo nariu“. 
Šio pareiškimo nepasirašė nė vienas 
Centro frakcijos narys. Nors ir nebū
damas Centro sąjungos nariu, jai 
priklausė Audrius Butkevičius.

92 Seimo narių pasirašytas pareiški
mas neturi juridinės galios - tai morali
nio pobūdžio dokumentas. Tačiau ne
atmetama galimybė, kad po pusmečio 
pagal Seimo statutą vėl bus sugrįžta prie 
apkaltos nuteistam parlamentarui A. 
Butkevičiui.

Taikinyje - KGB
Konservatoriai, priėmę kelis spe

cialius įstatymus prieš buvusius so
vietų KGB karininkus, siekia visuoti
nės buvusių KGB informatorių ap
žvalgos. Seimas birželio 29 d. po 
pateikimo pritarė įstatymo projektui, 
kurio iniciatoriai yra Seimo kon
servatoriai Algirdas Katkus, Algiman
tas Sėjūnas ir Antanas Stasiškis.

Teikiamu įstatymo projektu sudaro
ma galimybė asmenims, susijusiems su 
Lietuvą okupavusių ir kitų valstybių 
saugumo, ginkluotųjų pajėgų žvalgy
bos ir kontražvalgybos tarnybomis, 
registruotis ir prisipažinti Lietuvos 
valstybei. Be to, įsiregistravusieji 
Valstybės saugumo departamente galės 
gauti valstybės apsaugą ir taip išvengti 
galimo šantažo ir prievartos. „Jų pri
sipažinimas yra valstybės paslaptis. 
Neprisipažinusieji yra paviešinami, ir 
taip jie netenka galimybės dirbti 
valstybės tarnyboje“, - sakė A. Katkus.

Meno premijos
Ministrų kabinetas paskyrė Vy

riausybės premijas už reikšmingus 
Lietuvos menui ir kultūrai darbus. Jo
mis apdovanota aktorė Eglė Gabrėnai
tė, rašytojas Romualdas Granauskas, 
muzikologė Zita Kelmickaitė, architek
tas Eugenijus Miliūnas, dailininkė Ni
jolė Vilutytė, džiazo muzikantas Petras 
Vyšniauskas ir fotomenininkas Sta
nislovas Žvirgždas.

1997 metais įsteigtos Vyriausybės 
meno premijos teikiamos du kartus per 
metus - Vasario 16 - stos ir Liepos 6 - 
osios išvakarėse. Premijų dydis būda
vo 37 500 litų, skiriamų iš Vyriausy
bės rezervo fondo. Dabartinė Vy
riausybė, siekdama taupyti lėšas bei 
įvertindama šalies finansines galimy
bes, nusprendė perpus sumažinti meno 
premijų dydį ir skirti jas iš Kultūros 
ministerijos biudžeto. Todėl dabar 
Vyriausybės meno premijos dydis yra 
18 750 litų.

Pirma vieta
Austrijoje vykusiame pasaulio, kino 

mėgėjų: festivalyje lietuvių kūrėjų fil
mas pelnė garbingiausią festivalio ap
dovanojimą -;,Auksinį meškiuką“. Juo 
įvertintas J. Leikaitės ir V. Gaigalo ani
macinis filmas „Metamorfozės“. Iš vi
so festivalyje parodyti 209 pasaulio ki
no mėgėjų filmai. Sidabrinį prizą pel
nė vokiečių filmas „Be problemų“, 
bronzinį - austrų kino mėgėjų darbas 
„Misteriją“. : .

Lokys suko į Vilnių
Liepos pradžioje Vilniaus rajono 

Baltalaukio kaimo ūkininkai savo dar
že, pamiškėje prie Neries aptiko rudojo 
lokio pėdas. Vietinis girininkas mano, 
kad tai turėjo būti didelis patinas, 
sveriantis apie 250 kilogramų. Pėdsakai 
rodo, kad lokys atklydo nuo Nemenči
nės pusės, turbūt iš Baltarusijos miškų.

Birželio 29 dieną Turkijos teismas 
paskelbė mirties bausmės nuosprendį 
kurdų sukilėlių lyderiui Abdullah Os- 
calan. Įvairių kraštų kurdų bendruo
menės demonsravo prieš šį 
sprendimą. Vakarų Europos valstybės, 
kurios turi didesnes kurdų bend
ruomenes, spaudžia Turkijos vyriau
sybę, kad bausmė būtų sušvelninta. Dar 
nėra išsemtos apeliacinio proceso 
galimybės.

www
Australijos ministro pirmininko pa

vaduotojas Tim Fisher birželio 30 die
ną netikėtai įteikė savo atsistatydinimą 
iš ministrų kabineto bei iš National par
tijos lyderio posto. Atsistatydinimą 
nulėmė rūpestis dėl augančios jaunos 
šeimos problemų. Savo pareigas Tim 
Fisher eis iki liepos 18 d., pavaduoda
mas ministro pirmininko poste į Japon
iją išvykstantį John Howard.

WWW

National partija savo nauju lyderiu 
išrinko John Anderson, buvusį lyderio 
pavaduotoją, o Tim Fisher turėtą svar
bią Prekybos ministeriją perims buvęs 
žemės ūkio ; ministras Mark Vaile.-.

WWW

Liepos 1 dieną savo raportą paskelbė 
Me Intosh - Prescott komisija, tyrinė
jusi Australijos povandeninių laivų sta
tybos problemas.- Komisijos raportas 
nurodo, kad 12 metų statomi penki Col
lins klasės povandeniniai laivai, kaina
vę 5 bilijonus dolerių, yra vis dar netin
kami savo paskirčiai. Raportas nurodė 
daugybę trūkumų, kuriuos reikia pa- 
šalinti'Prieš laivus įjungiant į Australi
jos karo laivyno sudėtį.

WWW
Liepos 1 dieną Škotijos sostinėje 

Edinburgh'e įvyko iškilmingos škotų 
parlamento atidarymo iškilmės. Parla
mentą oficialiai atidarė karalienė Elž
bieta II -ji.

WWW
Izraelio parlamento rinkimus laimė

jęs darbiečių lyderis Ehud Barak ban
dė susitarti dėl koalicinės vyriausybės 
sudarymo su nacionalistine Likud par
tija, bet, nesusitariant dėl santykių su 
palestiniečiais bei Sirija, derybos iširo. 
Liepos 1 dieną darbiečiai susitarė su 
žydų ultra ortodoksų partija Shas suda
ryti valdančią koaliciją. Naujasis minis
trų kabinetas bus pristatytas parlamento 
patvirtinimui liepos 5 dieną.

Specialistų nuomone, lokiai į Lietuvą įr Lietuvoje, lokiai nuolat negyvena, 
atklysta iš Baltarusijos ir Estijos miš- Parengė
kų, kur jų yra nemažai. Latvijoje, kaip Vytautas Doniela

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinnmas Mralijoje- 

mūsų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 

nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).
k Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithua

nian Foundation Ine. 44 - 50 Errol st., North Melbourne, Vic.
► 3051

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

teismo tines. Birželio 29 dieną

www
Rytų Timore Indonezijos šalininkų 

milicija nuolat užpuldinėja Jungtinių 
Tautų būstines bei sunkvežimių vilks- 

akmenimis buvo
apmėtyta Jungtinių Tautų organizaci
jos misija Muliana vietovėje, užpuoli
mo metu sužeisti keli JT darbuotojai. 
Birželio 30 dieną užpulta JT būstinė 
Viqueque mieste. Liepos 4 dieną mili
cininkai užpuolė Jungtinių Tautų kon
vojų, vežusį maistą ir vaistus iš Dili į 
Maubara. Šis užpuolimas įvyko tuo 
momentu, kai vilkstinė trumpam susto
jo Liquica mieste. Šį kartą konvojus bu
vo apšaudytas, yra sužeistų, pagrobti 
penki Jungtiniiį Tautų darbuotojai.

W v®'W

Indonezijos parlamento rinkimai įvy
ko birželio 7 dieną, bet iki liepos 3 die
nos buvo suskaičiuota tik 60 procentų 
balsų. Opozicinės partijos suruošė trukš- 
mingas demonstracijas Džakartoje, ku
rių metu buvo protestuojama prieš tokį 
lėtą balsų skaičiavimą.

WWW

NATO kariai Kosovo srityje patiria 
daug sunkumų saugant serbus nuo alba

nų keršto veiksmų, o šiaurinėje provin
cijos dalyje įvyksta ir serbų išsišoki
mų. Kosovo čigonus užpuldinėja tiek 
serbai, tiek ir albanai.

Jungtinių Tautų komisijos nuolat at
randa naujų įrodymų prieš Slobodan 
Milosevic dėl įvykdytų žudynių.

• WWW

Vengrija, Rumunija ir Bulgarija atsi
sakė leisti rusų karo lėktuvams skristi 
virš jų teritorijos, kuriais gabenami tai
kos: palaikymo kariai į Kosovo sritį 
(Prištiną), kol Rusija nepriims NATO 
sąlygų-

WWW

Liepos 3 dieną'Long Island, NY, 
sulaukęs 78 metų mažiaus, mirė italų 
kilmės amerikiečių rašytojas Mario Pu
zo. Rašytojas ypatingai išgarsėjo savo 
romanu "The Godfather".

WWW

Goettingen'e dirbusi tarptautinė eu
ropiečių dermatologų grupė po 7 metų 
tyrinėjimų priėjo išvados, kad odos vė
žiu rečiau suserga tie žmonės, kurie yra 
persirgę tam tikromis užkrečiamomis li
gomis, kaip plaučių uždegimu, kraujo 
užnuodijimu, dedervine, negu niekada 
jomis nėsirgę. Paruošė

V. Patašius
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Sodybietė (ir "M.P." bendradarbė) p. Isolda Poželaitė - Davis, AM prie savo 
buto lietuvių Sodyboje.Nuotrauka V. Vaitkaus

(f —
Sveikiname!

Sveikiname mūsų lietuviškosios bendruomenės ilgametę darbuo
toją p. Tamarą Vingilienę su apdovanojimu Australijos Ordino me
daliu (OAM).

Džiugu, kad mūsų tautietės įvairios veiklos svarbą įvertiname ne 
tik mes, bet ir mūsų gyvenamo krašto vyriausybė, apdovanodama ją 
OAM žymeniu.

ALB Krašto Valdyba.. ... J

• Sydnėjaus lietuvių Sodyboje 
gyvenimas verda, nors ir viduržiemis. 
Mat, dabar vėsu, gera tvarkyti visus 
Sodybos pakraščius, panamių darže
lius, aikšteles. Į šį darbą įsitraukia visi 
kas tik pajėgia. Bet pačios didžiausios 
šio darbo „pramuštagalvės“ Birutė ir 
Dana, o prie jų visada prisijungia ir 
Vytautas, Aleksandra, Isolda, Palmyra 
ir, žinoma, pagal išgales kiti. Nors 
tvarkymo darbai dar nebaigti, bet 
skirtumas, reikia pasakyti, labai ma
tosi.
• Birželio pradžioje į Sodybą atsi

kėlė gyventi visuomenininkas dr. Al
gis Kabaila su žmona, buvusia ilgame
te Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos pirmininke, 
dailininke Vida Kabailiene. Linkime 
sėkmės naujoje gyvenvietėje.

ALB Geelongo apylinkės susirinkimas
Šį kartą susirinkimas buvo paskelb

tas mūsų spaudoje'ir įvyko birželio 27 
dieną Pettit Parko salėje.

Susirinkimą atidarė pirmininkas Sta
sys Šutas. Jis išreiškė padėką Valdybos 
nariams ir visiems geelongiškiams už 
įvairius darbus, paramą. O rūpesčių per 
paskutinius dvejus ir pusę metų buvo 
labai daug. Taip pat pirmininkas prane
šė, kad valdyba užbaigė savo kadenci
ją ir susirinkimui pirmininkauti pa
kvietė Kajetoną Starinską, sekretoriau
ti - Vytą Bindoką.

Prezidiumo pirmininkas K. Starins- 
kas padėkojo už parodytą pasitikėjimą 
ir pakvietė išrinkti Mandatų komisiją, 
kurią sudarė - Aldona Lipšytė - Scano, 
Mimi Visockaitė - Wiasak ir Regina 
Saldukienė.

Praeitų metų rinkimų protokolą 
perskaitė Irta Valodkienė - Mikėnienė, 
susirinkimas jį patvirtino.

Bendruomenės veiklos pranešimą 
padarė pirmininkas Stasys Šutas, pla
čiai apibūdinęs atliktus darbus, su
degusių Lietuvių namų padėtį, kurie 
užkliuvo advokatų rankose. Labai gra
žu, kad pranešimas buvo padarytas 
lietuviškai, o raštiškai pateiktas ir ang
lų kalboje. Tokiu būdu buvo sutaupy
ta daug laiko, o ir patys jautėmės daug 
lietuviškiau.

Kasos ataskaitą pateikė Jonas Obe
liūnas. Jis paaiškino apie padarytas 
dideles išlaidas, perkant inventorių ir 
grąžinant patalpas Lietuvių Dienoms.

Maždaug septynių mėnesių ataskaita 
atrodo sekančiai: pajamos - 12 973,84 
dol., išlaidos - 10 613, 90 dol., liko pel
no - 2 359,94 dol., atkėlus praeitų me
tų pajamas, susidarė - 155 899,45 dol.

• Ilgai laukus, birželio 11 dieną pas 
sodybiečius Vaitkus iš Lietuvos atvy
ko dvi labai mielos giminaitės inž. Ži
vilė Vasiliauskienė su dvylikamete 
dukra Inga. Šiuo metu abi viešnios su 
teta ir dėde Vaitkais jau pakelyje į Šiau
rės Teritoriją, kur praleis porą savai
čių. Linkime jiems visiems geros ir 
įdomios kelionės.
• Ne visos žinios Sodyboje labai 

geros. Birželio 23 dieną su šiuo pasau
liu atsiskyrė ilgesnį laiką čia gyvenęs 
Algis Vagusevičius. Laidotuvės įvyko 
birželio 29 dieną Sutherlande.

Dar vienas Sodyboje gyvenantis 
tautietis, Antanas Augustinas, birželio 
22 dieną sunkiai susirgus buvo pa
guldytas į Sutherlando ligoninę. Jam 
linkime greitai pasveikti.

B. Z.

suma. Lietuvių namų atstatymui Douro 
St. surinkta aukų, įskaitant ir palūka
nas, -27 361,06dol., kurie neįeina į virš 
minėtas pajamas.

Padėtį išgelbėjo sudegusių namų 
draudimo pinigai, laikomi „Talkoje“, 
kurie atnešė 3 150,09 dol. pajamų, 
padengė likusias išlaidas ir padarė pel
ną valdybai. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Liudas Bungarda, po aktu 
pasirašė A. Obeliūnas ir L. Bungarda. 
Tuo pačiu buvo perskaityti ir kitų 
organizacijų patikrinimo aktai. Lietu
vių Dienų suruošimas nuostolių ne
padarė, visos skolos grąžintos, sąskai
tos apmokėtos, pusė Naujųjų metų pel
no perleista sporto klubui „Vytis“. L. 
Bungarda padėkojo Australijos lie
tuviams už apsilankymą Lietuvių 
Dienose, ypatingai Melburno lietu
viams, gausiai apsilankiusiems visuo
se renginiuose.

Visi pranešimai vienbalsiai buvo 
patvirtinti.

Valdybos rinkimai praėjo labai sklan
džiai. Balsų dauguma valdyba buvo 
išrinkta sekančiai: J. Obeliūnas, K. 
Starinskas, S. Šutas, V. Breneizeris, P. 
Saldukas, O. Schrėderis, G. Valaitienė, 
T. Reilly, P. Volodka, kandidatais liko 
L Valodkienė - Mikėnienė ir V. 
Šalaviejus. Išrinkta ir nauja Revizijos 
komisija - V. Bindokas, L. Bungarda ir 
M. Davalga, kandidatu liko E. Šutas.

Klausimų ir sumanymų skyriuje bu
vo daug ir labai įvairių kalbų, prieita 
net prie asmeniškumų. Darbščiosios 
mūsų šeimininkės prašė, kad būtų 
rengiama daugiau renginių.

Visiems išsikalbėjus, pirmininkas K. 
Starinskas padėkojo už apsilankymą ir

Apdovanotas 
dr. A. V. Stepanas

"Mūsų Pastogę" pasieku
siomis žiniomis, už darbą 
Lietuvoje su sergančiais dia
betu ir Lietuvos gydytojų, 
dirbančių šioje srityje kon
sultacijas Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino or
dino medaliu apdovanotas dr. 
Antanas V. Stepanas.

Sveikiname apdovanotąjį.
"1VT P " red.

Dr. A.V. Stepanas

susiklausymąsusirinkime. Vykstantiems 
į Lietuvą Puodėnui ir Reginai Skerie- 
nei su dukra Irena Luscombe, buvo 
palinkėta laimingos kelionės ir gerų

"Daina" skambėjo Brisbanėje
Birželio 6 d. tamsūs lietaus debesys 

neatbaugino brisbaniečių, ir visi gau
siai rinkosi į Lietuvių namus. Mat, šį 
sekmadienį ruošėmės atšvęsti Jonines ir 
pasitikti svečius iš Sydnėjaus. Po daug 
metų Sydnėjaus choras „Daina“ vėl 
apsilankė Brisbanėje ir suruošė mums, 
puikų koncertą. Taip buvome pasiilgę 
lietuviškos dainos, taigi šis koncertas 
buvo ypatingai laukiamas. Scenoje 
išsirikiavo 45 choristai, šauniai pasirė
dę vyrai, dar vis stiprūs ąžuolai, o mote
rys gražuolės aukso rūbais spindėjo.

Koncertą pradėjo pranešėja Danutė 
Ankienė. Ji pasveikino visus Jonus ir 
Janes, visiems padovanojo po šampano 
butelį.

Mišrus choras, diriguojamas Birutės 
Aleknaitės, padainavo Joninių dainą. 
Po to sekė linksmos dainos, primenan
čios jaunystės dienas, dainos apie aušre
lę, papartėlį. Programą paįvairino solis
tų atliekami kūriniai. Darius Gakas 
dainavo savo sukurtą damą „Gyventi 
sunku“, Vilija Bumeikytė - „Jei tu my
li“, o Joseph Blansjaar su Vilija atliko 
„Dzūkų dainą“. Solistams akompana
vo Belinda Aleknienė. Moterų choras 
labai švelniai ir darniai padainavo tris 
dainas - „Devynbalsė“, „Dainelė apie 
tiltą“ ir „Lietuva“. Fleita pritarė Megan 
Dunn.

Po trumpos pertraukos scenoje pa
sirodė vyrų choras su dirigentu Justi
nu Ankum. Klausėmės linksmos „Už
stalės dainos“, mūsų visų labai mėgia

Kelionė pas banginius
Šių metų birželio 24 dieną Geelongo 

Lietuvių Sąjungos Klubo valdyba 
organizavo išvyką traukiniu į War- 
nambool pasižiūrėti banginių.

Sunku įsivaizduoti kokie gudrūs ir 
kokią puikią atmintį turi šitie dideli

atostogų.
Susirinkimas užbaigtas sugiedant 

Lietuvos himną. Po susirinkimo visi 
vaišinosi kava. Juozas Gailius

mos - „Aras“. Puiki melodija ir gražūs 
žodžiai jaudino Širdis, išsakė kiek
vieno išeivio gimtų namų ilgesį. Ši dai
na sulaukė tiek daug plojimų ir ova
cijų, kad choristams teko ją pakartoti.

Po to mišrus choras atliko „Lietuva 
brangi“. Mūsų brangiausia, numylėta 
daina skambėjo taip jautriai, pilna ilge
sio ir meilės savo Tėvynei. Klausytojų 
akyse žibėjo ašaros. Daina sekė dainą - 
.girdėjome „Už jūrių, marių“, „Senas 
skerdžius“, „Ūdrio dainą“ iš operos 
„Pilėnai“ ( solo dainavo Kęstutis Pro
tas), „Viena šeima, viena tauta“ ir „Jū
ra“. Paskutinė daina, atlikta taip pui
kiai, vėl susilaukė audringų ovacijų.

Koncertui pasibaigus, valdybos 
pirmininkas Vincas Kviklys padėkojo 
„Dainos“ chorai už tokią puikią progra
mą ir, kad nepamiršo mūsų mažos 
bendruomenės Brisbanėje. Šios šven
tės organizatorė Gaila Bagdon choro 
dirigentus apdovanojo gėlėmis.

Vėliau visiems papietavus, tęsėsi 
linksmas pobūvis, skambėjo bendros 
dainos, buvo puiki proga atnaujinti se
nas pažintis, išsikalbėti su giminaičiais. 
Besišnekučiuojant netruko ateiti laikas 
skubėti į lėktuvą.

Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus 
„Dainos“ chorai už apsilankymą Bris
banėje, už puikų koncertą ir tikimės, 
kad vėl galėsime gėrėtis jūsų dainomis 
per artėjančias Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje.

Brisbanietė

sutvėrimai. Kiekvienais metais, apie 
birželio mėnesį iš Antarktikos vandenų 
banginiai sugrįžta į šiltus Australijos 
vandenis gimdyti savo įpėdinių. Čia jie 
praleidžia apie tris mėnesius ir vėl grįž—

Nukelta į 6 psl.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Pokalbis su Ona Baužiene, BEM
„Nepastebimai bėga valandos ir me

tai. Praeitis pamažu dingsta ūko 
uždangoje ir iš atminties išsitrina įvy
kiai, išgyvenimai ir vaizdai. Mes visi 
bandome prisiminti mūsų genties šak
nis, iš kurių kilome ir kurioms esame 
skol ingi už šių dienų egzistenciją. Ona 
Baužienė, BEM (British Empire Medal 
- Britų Imperijos Medalis) savo pri
siminimus pradėjo rašyti vėlai, su 
pertraukomis, sulaukusi jau 90 metų 
amžiaus, bet jai pasisekė grąžinti iš 
praeities savo vaikystės dienas ir 
nenutrūkstama linija atvesti iki šių 
dienų“, - taip Onos Baužienės knygos 
„Mano gyvenimo prisiminimai“ (Ade
laidė, Pietų Australija, 1996) įvade rašo 
šio leidinio redaktorius V. Baltutis . 
Lankydamasis Sydnėjaus lietuvių 
kaimelyje, ant sienos pamačiau me
morialinę lentą, kurioje įrašyta, kad čia 
įkurtos Sodybos sumanytoja ir vykdy
toja yra Ona Baužė (Baužienė), kurią 
netikėtai, apsukęs ratą per lietuvišką
sias Australijos bendruomenes, Ade
laidės lietuvių parapijos salėje pama
čiau 95 - ąsias Velykas švenčiančią 
Sūduvos krašto vilkaviškietę, su kuria 
maloniai pasikalbėjome.

- Kur gimėte ir kur gyveno Jūsų 
tėveliai?

- Gimiau 1904 m. sausio 26 dieną 
Essen mieste, Vokietijoje. Abu tėvai 
lietuviai, kilę iš Suvalkijos ūkininkų. 
Tėvelis Juozas Vyšniauskas gimė 
Keturvalakių kaime, Vilkaviškio ap
skrityje. Mama Antanina Raviniūtė ki
lusi nuo Vištyčio.

- Kaip atsidūrėte Škotijoje?
- Škotija buvo artimiausia ir pa

traukliausia šalis. Taip dauguma Vo
kietijoje gyvenančių lietuvių, ir mano 
tėveliai, išvyko į Škotiją. Tada buvau 
tiktai pusantrų metų. Tėvai, atvykę į 
Škotiją, apsigyveno Craigneuk mies- - 
telyje. Tai maža vietovė, apsupta 
juodosios anglies kasyklų. Čia ir gimė 
pirmosios Škotijos lietuvių kolonijos. 
Butų miestelyje netrūko. Jauni vyrai 
apsigyveno pas šeimas. Dauguma 
lietuvių, ir mano tėvelis, dirbo kasyk
lose. Tik nedaugeliui pasisekė gauti 
darbo plieno fabrikuose, kur darbas bu
vo švaresnis ir lengvesnis.

- Kada vėl grįžote Lietuvon?
- 1922 m. lapkritį apleidome Škotiją, 

kuri mus buvo priglaudusi tiek metų. 
Pasiryžome keliauti į nepriklausomą 
Lietuvą. Dėl kažkokių politinių su
metimų mums buvo patarta aplenkti 
Dancigo koridorių ir keliauti per 
Rytprūsius. Pasiekę Vokietijos uostą, 
plaukėme iki Pilau (Pilavos). Traukiniu 
važiavome iki Karaliaučiaus, tada į 
Kybartus iki Eitkūnų. Buvo labai įdo
mu. Atsivežėme tėvelio dviratį, siuvi
mo mašiną ir kitus namų rakandus. 
Didžiulės supakuotos dėžės. Kybar
tuose tarnautojai viską gražiai iškrovė, 
o tėvelis jiems gerai atsilygino.

- Kuo Jums įsimintinas Vilkaviškis?
- Kartą pas mus užėjo 4 - to pulko 

artilerijos viršila Antanas Baužė. Jis 
mane buvo pastebėjęs mieste ir dabai 
surado priežastį susipažinti. Rimtas, 
išmintingas ir be jokių ceremonijų
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mokėjo mane prisivilioti. Po šešių 
mėnesių pažinties, 1927 metais ište
kėjau būdama 22 melų amžiaus. Mus 
sutuokė Vilkaviškio bažnyčioje ka
nauninkas J. Laukaitis. Mano draugams 
buvo didelis netikėtumas, kad vestu
vėse dalyvavo pulko viršininkai su 
žmonomis ir vyro draugai kariškiai. Vi
si labai stebėjosi tokia didele jungtu
vių puota.

- Kaip atsidūrėte Australijoje?
- 1927 metais prasidėjus pasaulinei 

krizei, daug lietuvių išvyko į Braziliją. 
Mano tėvai, gyvenimu Lietuvoje 
nusivylę, apgailestavo, kad paliko pa
togų gyvenimą Škotijoje. 1929 metais 
jie išplaukė į Braziliją. Aš vis svajojau 
kaip nors tėvus pasiekti. Man nesiliau
jant prašyti, vyras sutiko emigruoti, bet 
tik ten, kur bent vienas iš mūsų mokė
tų vietinę kalbą. Pasirinkome Austra
liją, kurią per šešias savaites pasiekė
me liuksusiniu „S. S. Oromonde“ laivu. 
Sydnėjuje buvome 1930 m. rugpjūčio 
30 dieną.

Vilkaviškio laikais... (1926 m.).

- Kaip Jūsų vyras pradėjo vi
suomeninį veiklą?

- Vieną dieną mano vyras kažkur 
netikėtai sutiko asmenį, kuris jį užkal
bino lietuviškai. Susijaudinęs pa
sisveikino ir paaiškėjo, kad tai Jonas 
Viedrinaitis, iš Lietuvos atvažiavęs į 
Australiją prieš dešimt metų. Jis 
pasakojo, kad Sydnėjaus mieste gy
vena maža grupė lietuvių ir jie yra 
susiorganizavę į vadinamą Australijos 
lietuvių draugiją (ALD). Jis pasisakė 
esąs tos draugijos pirmininkas ir pa
kvietė mano vyrą dalyvauti sekančia
me susirinkime. Vyras į tą susirinkimą 

nuėjo ir 1930 metais įstojo i ALD. Su
sirinkimai vykdavo Jono Viedrinaičio 
siuvykloje, pačiame miesto centre. 
Vakare uždaręs mūsų krautuvę, vyras 
galėdavo susirinkimuose dalyvauti. 
Susipažino ir su kitais lietuviais. Anta
nas 1932 metais buvo išrinktas ALD 
pirmininku. Jis pritraukė į šį darbą ir 
savo bičiulius, pradėjo rengti įvairius 
renginius, pobūvius, minėti tautines 
šventes. Dar neturėdami savų patalpų, 
rinkdavomės privačiuose namuose.

- Kokia buvo Australijios lietuvių 
draugijos veikla?

- Karui pasibaigus, ALD vėl atgijo. 
Jos pirmininkas, mano vyras, jautė at
sakomybę atgaivinti veiklą. Vokietija 
buvo padalinta zonomis, kur pabėgė
liams buvo įrengtos stovyklos. ALD 
pirmininkas gavo daug laiškų, kuriuose 
buvo prašoma pagalbos. Kreipėmės į 
valdžią dėl lietuvių įvažiavimo į 
Australiją. Po kiek laiko laivu „Gene
ral Heinzelman“ atplaukė pirmasis 
transportas su 437 lietuviais, kuriuos, 
nepaisant kai kurių senųjų emigrantų 
pasipriešinimo, nuoširdžiai sutikome ir 
priėmėme, daugeliui padėjome.

95 - ąją gimimo dieną švenčiant... Pas dukrą Antoinette Sydnėjuje.

Užsieniečio svečio Įspūdžiai is Vilniaus
Ištrauka iš laiško, rašyto 1999 m. birželio mėn.

"Vilnius man atrodo pagražėjęs, 
pasipuošęs puikiai restauruotu se
namiesčiu. Mane ypatingai sužavėjo 
pravoslavų soboras, taip šauniai atro
dantis juodais kupolais, išpuoštais auk
siniais ornamentais. Gatvės daug 
švaresnės kaip prieš dvejus metus, ka
da teko čia lankytis ir dalyvauti menų 
festivalyje. Alėjose mane pasitiko skais
čiai žaliais apdarais suvešėję medžiai ir 
skanus liepžiedžių kvapas. Gatvėse jau
nimas dėvi trumpikes (shorts). Daugu
ma šypsosi, šnekučiuojasi lietuviškai. 
Rusų kalbos nesigirdi - tai ne taip kaip 
Rygoje. Nemačiau ir tų "skustagalvių 
juodmarškinių vyrukų", kaip juos va
dinu juodais marškiniais, kelnė
mis, batais, su juodais saulės akiniais 
ant nosies ir, aišku, mobiliu telefonu 
kišenėje. Tiesiog atsigavau ir lengviau 
atsikvėpiau. Tačiau kiek nustebau, kad 
nedaug kas iš vietinių kalba angliškai. 
Turėjau bėdos dramos teatro ir operos 
kasose. Šiaip ne taip išsiaiškinau, kad 
pageidauju pirkti bilietus į vakarinius 
spektaklius. Lankau daug spektaklių, 
koncertų ir operos pastatymų. Ne
užmirštu ir baleto. Ši vakarą einu į ba
letą, bet nežinau nei primabalerinos, nei 
kitų šokėjų vardų, nei baleto pavadini

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo Valdybai, atsiuntu
siai 150 dolerių auką "Mūsų Pastogei", atžymint jos 50 - mečio sukaktį.

V. Patašius
LBSS Valdybos vardu

Vyras aplankęs atvykusių lietuvių 
stovyklas, šaukė susirinkimus, kurių 
metu pasakojo įspūdžius ir įtikino 
senuosius narius pakeisti nuomonę dėl 
naujų lietuvių ateivių. Atvykėliai 
netrukus buvo išsiuntinėti į darbovie
tes. Nemažai jų pasiliko mūsų mieste ir 
jo apylinkėse. Nemažai atvykusių 
įsijungė į ALD veiklą.

- Kaip atsirado lietuvių laikraštis 
„Mūsų Pastogė“?

- 1948 m. pradėjome žygius dėl 
lietuviško laikraščio. Tais laikais Aus
tralijoje laikraštis svetima kalba buvo 
didelė retenybė. Laikraščiams svetima 
kalba buvo daromi dideli suvaržymai. 
Teko asmeniškai kreiptis į sostinės 
Canberros Imigracijos departamentą. 
Kai saugumo įstaiga nebesurado jokių 
kliūčių mano vyrui išduoti leidimą 
laikraščiui leisti, buvome įspėti, kad 
laikraštis nevarytų propagandos prieš 
Australiją, ir kad ketvirtadalis būtų 
spausdinamas angliškai. Mano vyras 
Antanas Baužė pažadėjo visus skel
bimus, aprašydmas ir kitą medžiagą, 
spausdinti veltui. (Bus daugiau) 

Kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas

mo - tai draugų man sugalvotas siur
prizas. Parašysiu savo įspūdžius vėliau.

Negaliu atsižavėti dirigento Rin
kevičiaus aukšta muzikine kultūra ir 
solistės Milkevičiūtės puikiu sopranu. 
Drauge su Ilona dalyvavome koncerte, 
įvykusiame jaukiame senojo Vilniaus 
universiteto kiemelyje. Nacionalinis 
simfoninis orkestras grojo Hector Ber
lioz "Requiem” su pagarsėjusiu Kauno 
choru ir kitų chorų palyda. Tenoro par
tiją atliko prancūzų solistas Jean - Luc 
Viala, o dirigavo irgi paryžietis Ema
nuel Joel. Jaučiausi tikrai šventiškai, ir 
buvau be galo patenkintas, kad atvykau 
į Vilnių. Koncerte dalyvavo daug pub
likos ir prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona. Man susidarė įspūdis, kad 
kultūrinis gyvenimas Vilniuje yra aukš
to lygio, sprendžiant iš koncertų ir pa
statymų gausos. Deja, man neteks nie
ko matyti Kaune. Gal kitą kartą!

Birželio 18 d. matysiu Shakespear'o 
"Ričardą III - jį". Dramą režisuoja Tau, 
berods, pažįstamas Rimas Tuminas. 
Paskui dar nusimato keli koncertai ir 
tada vėl pasuksiu Rygos link. Patiko 
man pasisvečiuoti gražiojoje jūsų 
sostinėje, tad lauksiu ir vėl geros pro
gos čia pasisvečiuoti. I. P. - D.
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Tautiniai rūbai ir tautinis sąmoningumas
Dr, G, Kazokienė

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Kalbant apie sijonus, reikia pripažin
ti, kad archeologai languoto audinio 
skiaučių yra suradę Vidurio Europoje, 
kurias datuoja dar prieškristinėm da
tom. Tačiau škotai, kaip jau minėjau 
anksčiau, ją totaliai įsisavino ir lan
guotas audimas tapo škotišku audimu. 
Jokių kitų audinių jie neturi. Mums, 
turintiems neišsemiamas galimybes 
raštuotų audinių, nėra jokio reikalo 
skolintis svetimus modelius.

Melburno "Gyvataras" po susitikimo su Lietuvos šokėjųgrupėmis irgi šoka 
"Sadutę": mergaitės puošiasi gėlių vainikais, be kiklikų, be prijuosčių - tary- 
tum latvaitės, sijonai - tartum iš Pietų Amerikos...

Prijuostės nešiojamos visoje Euro
poje nuo priešistorinių laikų iš būti
nybės: pirma - dėl šilumos, nes už
dengdavo nesiūto, o tik „užsisegto“ si
jono tarpą, antra - uždengdavo mer
gaitės „gėdą“. Yra tautų, pav. ukrai
niečiai, kur nešiojamos dvigubos pri
juostės, priekyje ir užpakalyje, ir yra 
tautų, nors daug mažiau, kur iš viso 
nenešioja prijuosčių, pav. latvės, estės. 
Nuo renesanso ir baroko laikų tur
tingesnės klasės moterys ėmė siuvinėti
prijuostes, papuošdamos jas tulpėmis, 
rožėmis, lelijomis, širdelėmis, šakelė
mis ir paukščiukais. Ypač tuo pagar
sėjo vengrės. Šis paprotys nuo dvarų 
perėjo į miestus, iš miestų į kaimus. 
Pietų Europoje vėlesniais laikais 
prijuostes ėmė puošti tik prisiuvinėjant 
margas pirktines medžiagos juostas 
skersai, išilgai ar net aplink visą pri
juostę. Austrijoje, Sicilijoje mergaitės, 
jei įstengdavo, pirkdavo vien tik 
mezginių prijuostes - juodas ar baltas. 

Latvaitės. Panamos tautiniai rūbai.

Šiaurinėje Europoje, ypač protes
tantiškuose kraštuose, prijuostės liko 
lygios ir vienspalvės, be jokio pa
puošimo. Man rodos, kad lietuvaitės 
turi pačias gražiausias, austines, raštuo
tas prijuostes, kurių raštai puošnūs, bet 

nuosaikūs ir spalvose, ir kompozicijo
je. Suvalkietės prijuosčių raštus iš

ryškina, aukštaitės mėgsta šviesesnes 
spalvas, bet visa įvairovė telpa lietu

vių liaudies meno ribose.
Galvos dangą priimta skirstyti į dvi.

grupes: mergaičių (netekėjusių) ir mo
terų (ištekėjusių). Nors tokia sąvoka 

šiais laikais yra labai abejotinos reikš
mės, tačiau tą klausimą geriau būtų ati

dėti kitoms diskusijoms. Mergaitės gal
vą puošia įvairaus stiliaus karūnėlė

mis iš austų juostų, kurių galai nuga
roje nuleidžiami žemyn. Spalvoto šil

ko kaspinai, kurie Lietuvą (per Len
kiją) pasiekė tik 18 - me šimtmetyje ir

gi paplito gana plačiai, ypač pradžioje, 
prieš Pirmą pasaulinį karą ir vėliau - 

sovietmečiu. Lenkaitės spalvotus kas
pinus, prisegtus prie gyvų gėlių vaini
ko, padarė viena iš ryškesnių tautinio 
rūbo dalių. Mums, turint žymiai 

skoningesnę galvos dangą, nėra jokio 

reikalo skolintis ar mėgdžioti tokį 

tarptautinį galvos papuošimą. Rytų 
Lietuvoje, ypač Aukštaitijoje ir Dzū-

Kanados "Gyvataras" šoka "Sadutę", 1979.

Lietuvaitė ir baltarusaitė. Iš "Gim- 
________tojo krašto", 1985.

kijoje, ištekėjusios moterys galvas den
gia „lietuviškais“ nuometais. Iš tikrųjų 
nuometai yra kilę artimuosiuose ry
tuose, iš arabų šalių. Kryžiaus karų ri
teriai atsivežė juos į Europą ir nuo
metai pasklido po visus Europos dva
rus, tapdami aukšto luomo moterų 
puošmena. Vėliau iš dvarų mada per
ėjo į liaudį, išlaikydama pirminę 
simbolinę reikšmę, t.y. priklausomumą 
vyrui, tarytum kokį vizualinį antspau
dą. Šiais laikais nuometas tokią reikš
mę jau gal prarado, bet vis dėlto yra dar 
likęs senuosiuose lietuviškų vestuvių 
papročiuose momentas, kur jaunamar
tei nukerpamos kasos ir galva ap
dengiama nuometu - įrodymas praras
tos mergautinės laisvės, įeinant į nau
ją šeimyninę padėtį. Australijoje mes 
akis į akį susitinkame su didele arabų 
kolonija, kurių moterys ir mergaitės 

galvas dengia „lietuviškais“ nuometais. 
Dėl šių įvairių priežasčių lietuvės 
moterys Australijoje prarado užside

Paskutiniuoju metu iš Lietuvos į Čikagą atsiųsti tautiniai rūbai, kurių visos 
dalys susiskolintos: rangės dar tarybiškos, marškiniai ir sijonai - internaciona
lus, kiklikai raudono aksomo - iš Lenkijos, prijuostės - iš Vengrijos, siuvinė
tos ir gėlėtos.
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gimą nuometų nešiojimui ir pasiten
kina trumpomis austinėmis skarelėmis, 
prisegtomis prie karūnėlės. Iš viso 
įdomu, ar šiais laikais dar reikia mote
rims savo šeimyninę padėtį iš tolo 
apskelbti, kai tuo tarpu vyrų šeimos 
padėties nei iš arti, nei iš toli nesuži
nosi.

Žemaitės moterys labai mėgsta gal
vas apsimuturiuoti keliomis skarelėmis 
ir dar ant pečių užsimesti „gūnią“, 
didžiulę vilnonę skarą. Gal anksčiau tai 
tiko, kai grožio idealas buvo „boba kaip 
kupeta, kai eina net žemė dreba“, bet 
dabar, kai visi reikalauja grakštumo ir 
dailaus rūbų apipavidalinimo, tokios 
kupetos yra vengtinos. Tautinių rūbų 
eilėse net ir eskimai savo kailinius, 
kailines kepures bei kalinius aulinius 
batus, ieškodami grakštumo, dabina 
margais raštais, priduodami daugiau 
formos savo aprėdams ir figūroms.

Lietuvių liaudies menas yra turtin
gas, lietuvaitės gali didžiuotis lietuviš
kų audinių grožiu ir jį panaudoti 
lietuviškuose tautiniuose rūbuose. 
Skoliniai, randami kraičio skryniose, 
nepriduoda originalumo, bet tik nu
skurdina ir dėvėtoją, ir tautą, kurią ji 
atstovauja. Sustiprinus tautinį sąmo

ningumą, pažadinus savigarbą, iš
gryninus kalbą, dainas, o taip pat ir 
tautinius rūbus, mes galime išdidžiai 
atsistoti tautų grandinėje kaip vertingi 
žmonijos nariai, turį būdingą, savitą 
veidą, galį pasiūlyti ir kitiems pa
sigrožėjimą bei sukelti pagarbą. Tautų 
reprezentacijose tautiniai rūbai, ne
reikalaudami žodinio pristatymo, kalba 
patys už save taip kaip vėliava, kaip 
herbas ar emblema. Suradus patiems 
save, nusikračius bendrybėmis ir 
svetimybėmis, mums, mažai tautai, nei 
globalizacija, nei okupacija nebus baisi 
ir pražūtinga.

♦ ♦♦
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ICIVS
SLMSG Draugijos narių susirinkimas

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos narių neeilinis 
susirinkimas buvo sušauktas šių metų 
liepos 4 dieną, 14 vai., Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Susirinkimo tikslas - 
SLMSG Draugijos inkorporavimo 
klausimo sprendimas. Reikėtų pabrėžti, 
kad neeiliniame susirinkime balsavimo 
teisę teturi draugijos narės, kurios pa
čios jame dalyvauja, t.y. nedaly
vaujančios narės negali balsuoti per sa
vo įgaliotines (proxy). Susirinkime 
dalyvavo penkiasdešimt trys narės iš 
šešiasdešimt septynių Draugijos narių 
skaičiaus, t.y. beveik 80%. Tad neeili
nio susirinkimo nuostata, reikalaujanti, 
kad teisėtą kvorumą sudaro vienas 
trečdalis draugijos narių, buvo pilnai 
patenkinta.

Atidarydama susirinkimą, pirmininkė 
Julija Lašaitienė padėkojo Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybai už leidimą panau
doti liepos 4 dieną, numatytą Valstybės 
šventės minėjimui (dabar nukeltą į lie
pos 11 dieną), labai svarbiam SLMSG 
Draugijos susirinkimui. Ji taip pat pri
ėmė devynių draugijos narių ir kitų 
draugijos tikslams prijaučiančių asme
nų, tikėkimės būsimų narių, neda
lyvavimo atsiprašymus.

Susirinkimui pirmininkavo Julija 
Lašaitienė, sekretoriavo Aleksandra 
Storpirštienė ir mandatų komisiją su
darė Irena Dudaitienė ir Nata Liutikai- 
tė. Martina Reisgienė referavo apip 
SLMSG Draugijos inkorporavimo 
svarbą.

Kadangi Sodyba buvo pastatyta ant 
Crown Land žemės, tai pagal 1989 me
tais pasikeitusį Crown Land žemės 
įstatymą, NSW valstijos vyriausybė

L Jokubauskienės paroda Melburne
Sekmadienį, birželio 27 dieną, Mel

burno Lietuvių Namuose susirinkus 
dideliam skaičiui tautiečių, Alena 
Karazijienė pristatė dailininkės Irenos 
Jokubauskienės kūrybą: „Malonu jus 
čia matyti tokią neeilinę dieną. Visi 
žinome, kad centrinis asmuo šiandien - 
Irena Jokubauskienė. Atrodo, kad visi 
ją pažįstame, bet ar tikrai? Man atrodo, 
kad mes ją pažįstame kažkaip nuo 
vidurio, ir tai ne visai.

Nuo vidurio tai todėl, kad gal nuo 
Melburno bendruomenės kūrimosi lai
kų, gal nuo jos pirmosios parodos lietu
vių bendruomenei. Man atrodo, kad to

Kelionė pas...
Atkeltais 3 psl.

ta į Antarktiką. Banginių kelionės trun
ka jau tūkstančius metų, o banginių ste
bėtojai pagal kai kuriuos ženklus netgi 
atpažįsta kiek kartų banginis sugrįžta.

Iš Melburno kelionė užtrunka apie tris 
valandas į vieną pusę, o geelongiškiams 
- tik porą valandų. Pensininkams kelio
nė traukiniu nemokama, vietos iš anks
to užsakytos. Mes turėjome privačią 
kajutę ir nė nepastebėjome kaip at- 
siraddme Wamambool stotyje.

Kelionė autobusu, bilietas į muziejų, 
popietės kavutė ir viščiukas vakarienei 
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reikalauja, kad labdaringos draugijos, 
kurios pačios nori administruoti savo 
turtą (mūsų atveju Sodybą) turi įsitei
sinti - inkorporuotis.

Inkorporuota SLMSG Draugija galės: 
tapti teisinių organu - bendrove (Legal 
Body, Company). Teismo atveju, ne 
paskiros draugijos valdybos narės bus 
atsakingos, bet Draugija, kaip teisinis 
organas - bendrovė; gauti iš vyriausy
bės finansinę paramą; skirti patikėti
nes (trustees), kurios administruos ir 
prižiūrės Sodybos reikalus.

Be to, "Sodyba“ pereis iš Gaming & 
Racing departamento į FairTrading 
departamentą;“Sodybos"finansinę me
tinę apyskaitą tikrins Crown Lands 
departamentas.

Susirinkimas, išklausęs inkorporavi
mo klausimą, po trumpų diskusijų bu
vo pirmininkės Julijos Lašaitienės pa
kviestas slaptu balsavimu balsuoti už 
penkias įstatymo reikalaujamas drau
gijų inkorporavimo rezoliucijas. Man
datų komisijos narėms Irenai Dudai- 
tienei ir Natai Liutikaitei suskaičiavus 
balsus, paaiškėjo, kad visos pen
kiasdešimt trys susirinkime dalyvavu
sios draugijos narės vienbalsiai priėmė 
pasiūlytas rezoliucijas. Pagal ketvirtą 
inkorporavimo rezoliuciją, SLMSG 
Draugijos pirmininkė Julija Lašaitienė 
buvo įgaliota paduoti draugijos in
korporavimo dokumentus ir pagal nau
jus įstatymus papildytą SLMSG Drau
gijos 1963 m. konstituciją į Fair Tra
ding departamentą, kuris prižiūri 
inkorporavimo klausimus.

Sklandžiai praėjęs susirinkimas 
pasibaigė 4 vai. po pietų.

Isolda Poželaitė - Davis, AM

negana, ir todėl pirmiausiai siūlau 
pažiūrėti į šį paveikslą, pavadintą 
„Sename dvare“. Tai Užvenčio dvaras, 
kuriame gyveno rašytoja Šatrijos 
Ragana, parašiusi apysaką „Sename 
dvare“. Vėliau tą dvarą nupirko Irenos 
dėdė Smilgevičius, ir čia Irena nuo 
mažens augo. A. a. Algirdas Jokubaus- 
kas mėgdavo pajuokauti: „Šatrijos kal
ną teko palikti, bet raganą su savimi 
atsivežiau". O gal jis nenoromis ir tru
putį tiesą sakė, nes kiekvienas me
nininkas yra truputį ir raganius, su
gebantis daryti burtus ir užkerėti žiūro
vą. Tokioje aplinkoje augdama, Irena 

kainuoja tik 20 dolerių. Mūsų grupei 
labai gerai sekėsi - matėme net du 
banginius, gavome gerą autobuso pa
lydovą, kuris mums aprodė visą miestą 
ir priemiesčius, papasakojo apie mies
telių istoriją. Sugrįžę, apžiūrėjome jū
ros gyvūnų muziejų, o popietės kavutę 
gėrėme banginių restorane. Pasistip
rinę, bandėme laimę lošimo mašinomis. 
Pusę šeštos vakaro vėl buvome trau
kinyje, čia buvome pavaišinti karštais 
viščiukais, o „stipresniu“ mūsų vyrai 
apsirūpino iš namų. Kelionė buvo 
linksma, net spėjome sulošti porą 
„tūkstančių“, kol pasiekėme Geelongą. 
Kaip įprasta - moterys laimėjo...

Juozas Gailius

Medalių nėra *
Europos vyrų krepšinio pirmenybės 

Prancūzijoje pasibaigė. Čempione tapo 
Italija, finale nugalėjusi Ispaniją. Lie
tuva rezultatu 72:74 netikėtai pralaimė
jo Ispanijai. Šio susitikimo metu A. 
Sabonis įmetė tik 3 taškus, Einikis - 2, 
Štrombergas neuždengė ispano He- 
rerosos, įmetusio net 28 taškus. Po šio 
susitikimo su Ispanija Lietuvai teko 
nusileisti ispanų krepšininkams ir ji 
nepateko į pirmąjį ketvertuką, kovo
jantį dėl medalių. Tačiau vėliau, nors ir 
pavėluotai, lietuviai parodė savo stip—

išsiugdė meilę gamtai ir gėlėms. Sekan
tis autobiografinis paveikslas yra 
„Tremtinė“, kai jau po karo, viduryje 
šaltos žiemos, Hanau miesto griuvėsių 
fone Irenai ir Algiui gimė dukrelė Da
nutė.

Bet laikas pereiti prie Irenos tapy
bos. Atvykus į Australiją ir gyvenimui 
įėjus į normalesnes vėžes, Irena ėmė 
labai domėtis tapyba, lankė parodas ir 
pagaliau pajuto, kad be tapybos gyventi 
negalės. Paaugus Danutei, 1963 metais 
ji pradėjo lankyti Victorian Artists So
ciety meno mokyklą, kurią lankė apie 15 
metų. Nutapius pirmąjį paveikslą, ji 
paklausė savo mokytojo: „Ar aš čia ką 
nors nutapiau neteisingai?“ Atsakymas 
buvo triuškinantis: „O tu man parodyk, 
ką tu čia nutapei teisingai?“ Irenos tas 
nenugąsdino, ji mokėsi toliau, ir po 
dešimties metų parodoje gavo pagyri
mą „honorable mention“. Dar po 
penkerių metų gavo pirmąją premiją 
Ethnic Arts suruoštoje parodoje (t.y. ne 
australų kilmės žmonių).

Vėliau pasižiūrėkite lentoje į įvairius 
Irenos gautus apdovanojimus ir di
plomus, tik ten - jie ne visi. Australai ją, 
ko gero, labiau pažįsta ir įvertina negu 
mes, nes, išskyrus Lietuvių Dienas, ji 
mums nedažnai rodosi. Na, dar ma
tydavome jos darbus kasmetinėje 
Heraldo parodoje, atvirame ore. Žino-

Kengūrų ir koalų pašonėje
Pokalbis su tautodilininkais Ona ir Juozu Andriuliais

Štai guli tik iš staklių išimtos tauti
nės juostos, dar žėrinčios geltona, žalia 
ir raudona spalva, dar alsuojančios 
audėjos rankų miklumu, širdies geru
mu, jautrumu ir rūpestingumu, kuriuo 
ji vėrė, šaudykliavo margus siūlus, tai
kė atspalvius ir galvojo raštus. Tos 
juostos, gulinčios ant stalo, šiandien 
paštu atkeliavo iš toli. Kaip žmonių 

gerumas mus kartais pasiekia už 
keliolikos tūkstančių kilometnj. Argi ga
li nesistebėti! Kaip nebūsi dėkingas 
toms darbščioms audėjėlėms, toms 
gerosioms lietuviškoms šeimininkė
lėms! Mat ne vienur kitur pas Austra
lijos lietuvius namuose ant sienų gali 
pastebėti prikabinėtų meniškai drožtų 
kryžių, paveikslų, statulėlių, kuriuos 
išmargino nagingasis lietuvis Juozas 
Andriulis. O jeigu paklausi apie tauti
nes juostas, kurios puošia daugelio 
svetaines, rankšluostines arba pamaty
si nusifotografavusias su gražiais 
tautinais rūbais vietines mergaites ir 
moteris, tai greitai sužinosi, kad tų 
nuostabių tautinių raštų autorė Ona 

olimpiada yra!
rybę - rezultatu 80:56 nugalėjo Turkiją, 
rezultatu 102:73 Rusiją ir tokiu būdu 
liko 5 - je vietoje, kas jiems suteikė tei
sę dalyvauti Sydnėjaus olimpiadoje.

Ankstesnėse rungtynėse Lietuva re
zultatu 74:62 nugalėjo Europos čem
pione tapusią Italiją, taip pat visi tikė
josi, kad Lietuva taps Europos čempio
ne.

Gaila! Tik tiek gerai, kad lietuvius 
matysime Sydnėjaus olimpiadoje.

A. Laukaitis

ma, niekas nekliudo mums, lietuviams, 
nueiti į įvairių menininkų grupių ar 
Rotary klubo parodas, kur Irena mielai 
kviečiama. Rotary klubas net Adelai
dės Lietuvių Namuose buvo suruošęs 
jos „one man show“. Ten iš 26 paveiks
lų ji tik tris parsivežė namo neparda
vusi.

Klausiau Irenos, kur ji tapo, nes 
namuose studijos neturi. Pasirodo, 
Doncaster galerijoje yra patalpos, ku
rios nuomojamos tapytojams. Jie ten tu
ri ir pozuotojus, kaip pav. „Tetulę Bar
borą“. Be abejo, pastebėjote ir dau
gybę australiškų peizažų. Irena jau 15 
kartų buvo iškeliavusi į „tapybos sa
fari“. Toji grupė yra buvusi Flinders 
Ranges, Marimbulėj, Handforde, Be- 
echworthe, Lakes Entrance, o sekanti 
kelionė vėl bus į Beechworth. Koks 
šiuo metu mėgstamiausias Irenos pa
veikslas? „Saulėgrąžos“.

Sekančiame kambaryje pamatysite ir 
kitų meniškų Irenos polėkių rezultatų, 
o kuklūs megztinukai - tai laisvalaikio 
dovanos „Lietuvių namų“ Vilniuje 
vaikams“.

Ilgai publika vaikščiojo gėrėdamasi 
paveikslu, vaišinosi vyneliu ir užkan
džiais paruoštais ponių L. Kozlovskie- 
nės ir A. Karazijienės, kurioms priklau
so didelis ačiū už taip gražiai organi
zuotą parodą. _ T ...r Dana Levickiene

Andriulienė ir jos dukra. Pasitaikius 
patogiai progai, prie gražiai pataisyto 
stalo pašnekinome šeimininkus, pa
kvietusius mus vaišėms.

- Kurgi judu abudu esate gimę ir 
augę? Kaip atsiradote Australijoije?

- Ona gimusi Kybartų apylinkėje, 
Sūduvoje, o aš pats - Kriūkuose, 
Blauzdžiūnų kaime. Kai traukėmės nuo 
artėjančio fronto, atsidūrėme Vokieti
joje. Iš ten pakliuvome į Angliją, ir tik 
tada atplaukėme į Australiją, nes mudu 
viliojo gražūs Kvynslendo orai. Tai ir 
patekome į Brisbanę, kur jau gyvena
me 35 metus.

- Ar judviejų tėvai domėjosi lietu
višku menu, ar jūs, vienas drožinėti, 
kitas austi, išmokote savarankiškai?

- Mūsų tėvai domėtis menu neturėjo 
kada, jie dirbo ūkyje.

- Kokius drožinius jūs labiausiai 
mėgote ir kokių daugiausia esate 
padaręs? Ar esate savo darbus vien 
dovanojęs, ar teko juos kada parodyti 
parodose?

Nukelta į 8 psl.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Išraiškos šokiui Australijoje ■ 50 metų

Julija 
Kesminaitė
- Klupšienė 

šiandien.

Neseniai „Mūsų Pastogės“ redakcijų 
pasiekė labai malonus, nors ir trumpas, 
laiškelis iš Melburno, kurį mums para
šė p. Julija Klupšienė. Ponios ne
pažinojau, bet perskaičius jos laiškų ir 

Šoka seserys Kesminaitės - šokis pagal B. Brazdžionio poemų "Malda“.

pervarčius šaunias senų laikų fo
tografijas, viskas paaiškėjo. Julija 
Klupšienė yra viena iš dviejų seserų, 
šokusių išraiškos šokius. Julija Kes
minaitė, kuri su savo seseria Emilija 
(dabar Šilinienė) studijavo ir šoko 
garsiojoje Danutės Nasvytytės - Gab- 
rijolavičienės išraiškos šokio studijoje 
Melburne.

Šiuo metu apie išraiškos šokį, bent 
jau mūsų bendruomenėje, nieko ne
girdėti. „Išraiškos šokis tai teatrinio šo
kio kryptis, Europoje atsiradusi XX a. 
pradžioje ir vadinama išraiškos ir 
meniškojo šokio vardais. Išraiškos šo
kis tai grįžimas prie pačių pirminių 

kūrybos šaltinių žmoguje - ekstazės ir 
intuicijos tuo pačiu ir prie visų 
pagrindinių žmogiškųjų išgyvenimų - 
ryšio su žeme, su kitu žmogumi ir su 
visata“, taip apie išraiškos šokį rašo 
„Lietuvių Enciklopedija“, 9 t. Lietu
voje išraiškos šokio pioniere buvo Da
nutė Nasvytytė, gimusi 1916 m. Mas
kvoje, mirė 1983 m. Melburne. D. 
Nasvytytė įsteigė šio šokio studijų 
Kaune jau 1938 metais, tačiau artėjant 
antrajai sovietų okupacijai, jai teko 
pasitraukti į Vokietijų. Iš Vokietijos, 
kaip ir kiti tautiečiai, pokario metais ji 

atvyko į Australijų ir įsikūrė Melburne. 
1950 - 1952 metais ji čia įkūrė 
„Nasvytytės modernaus šokio mokyk
lų“, kurios studentai 1953 -1959 metais 
daug koncertavo ne tik lietuviams, bet 
ir australams.

„Australijos Lietuvių Metraštis“ (1961 
m.) plačiau aprašo išraiškos šokio šokė
jas seseris Emilijų ir Julijų Kesminai- 
tes, žemaites, gimusias Griežės kaime, 
Mažeikių apskrityje. Gresiant karo 
pavojams, jaunutės seserys Emilija ir 
Julija, kartu su tėvais, iš namų pasitrau
kė į Vokietijų, ten abi mokėsi gim
nazijoje. 1949 metais Kesminų šeima 
atvyko į Australijų ir apsigyveno

Montažas, šoka Emilijos Šilinienės mergaičių grupė (1979) Nuotrauka L. Šilo

Morningtono vasarvietėje, Viktorijos 
valstijoje. 1950 metais abi Kesminų 
mergaitės pradėjo lankyti D. Nasvyty
tės išraiškos šokio studijų. Po penkių 
atkaklaus darbo metų išraiškos šokio 
grupė suruošė du viešus koncertus, taip 
pat dalyvavo įvairiuose studijos ren
giniuose. Julija savo laiške redakcijai 
dar pridėjo trumpų paaiškinimų:,.Anuo
met savaitės bėgyje teko dirbti, o sa
vaitgaliais su „Adult Education“ vyk
davome pasirodyti į Geelongų, Bala- 
ratų, Warnambul ir Adelaidę su Danute

LciižKai rgciQlccijcii
Pritariu dr. A. V. Stepano nuomonei

Rašydamas apie „Lietuvos baletų 
Sydnėjaus klube“ “Mūsų Pastogės“ 23 
- me numeryje, dr. A. V. Slėpimas labai 
teisingai apibūdino kaip nepaparastai 
aukšto lygio „Romeo ir Džiuljetos“ 
šokėjus Eglę Špokaitę ir Eduardų 
Smalakį.

Tik dabar grįžau iš Lietuvos, pralei
dęs 5 savaites, galima sakyti, tik Operos 
ir baleto teatre, kur mačiau Lietuvos 
baleto spektaklius. Kartu su Lietuvos 
baleto šokėjais keliavau į tarptautinį 
XV - tąjį Lodzės baleto festivalį. 
Autobuse net 14 valandų praleidau 
kartu su mielais jaunaisiais šokėjais ir 

A. f A. Marijonai Česnavičicuei 
mirus, reiškiame gilių užuojautą dukroms Danguolei, Irenai, žentui 
Ray, anūkėms Kristinai, Belindai ir jų šeimoms.

Zita. Virgis, Algis ir Lyn Vičiidiai

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.

Mano a.a. vyro Algirdo Andriejūno - Pagirskio bičiuliui
A. f A. Algirdui Vaguzcvičiui 

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautų jo giminėms bei artimiesiems.
Adelė Andriejūnienė - Pagirskienė su šeima

Vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.

A. f A. Broniui Leitonni
iškeliavus Amžinybėn, giliausių užuojautų siunčiame žmonai Marian- 
nai, šeimai, giminėms ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

A. t A. aSS," W 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų 
klubas "Keringa"

Nasvytyte ir garsiuoju pianistu Este
riu“.

Po vedybų ir vaikų auginimo, pride
da Julija, ji dar lavinosi modernaus šo
kio studijose pas australus. „Esu daug 
kur šokusi solo - įvairiuose minėjimuo
se, Lietuvių Dienose Adelaidėje ir ki
tur, deja, iš ten neturiu nė vienos nuo
traukos... Dabar jau nebemokytojauju, 
tad tenka gyventi tik prisiminimais“, - 
prideda buvusi garsi išraiškos šokio 
šokėja.

B. Žalys

jų vadovais. Stebėjau lietuvius baleto 
šokėjus baleto pamokose, scenoje, ir 
tikrai galiu patvirtinti apie aukščiausio 
lygio baletą. Eglė Špokaitė yra ne
paprasta balerina - nuo jos šokio akių 
negalima atitraukti.

Vilniaus scenoje kiekvienas Eglės 
Špokaitės pasirodymas buvo įsimin
tinas. Turiu pažymėti ir labai aukštai 
įvertinti Eduardų Smalakį, Rūtą 
Jezerskytę. Mindaugas Baužys „Zor- 
bos“ finale ne tik šoko, bet tiesiog skrai
dė scenoje, parodydamas tokių ,,jete“, 
kokių Australijoje mes dar nesame ma
tę. Jurgis Zaikauskas

Grupinis šokis iš mok. D. Nasvytytės laikų Melburno Union teatre. Šoka Irena 
Kaunaitė, Danutė Dimidavičiiūtė, Birutė Mažeikaitė ir Julija su Emilija 
Kesminaitės.
Mūsų Pastogė" Nr.27 1999.7.12 psl. 7
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INFORMACIJA
,............................ ...............................A...............................................

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. Programą atliks "Dainos’’ choras ir tautiniij šokių gru
pė "Sūkurys" bei kitos meninės jėgos. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Dėmesio! Sydnėjaus Lietuvių Namuose nuo šiol yra Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės miestų telefonų knygos. Pa
geidaujantys rasti reikiamą šių miestų telefono numerį, visada rasite jį Lietuvių 
namuose esančiose knygose.

Melburno Lietuvių Namuose 
50 Errol St., North Melbourne 

penktadienį, liepos 16 dieną, 8val., vakaro 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga ruošia 

moderniškos muzikos ir šokių vakarą. 
Gros grupės "Seedy" - funk ir dar “Jazz Soul Trio", 

įėjimas - 5 doleriai.
Kviečiame visus!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

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

NEPAMIRŠKIME SUSIMOKĖTI NARIO MOKESTĮ

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 NU012.00 IKI 7.00 VAL

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LIEPOS 22 d. 
KLUBE ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai.

VĖL BUS LIETUVIŠKOS DUONOS LIEPOS 25 d.

Ieško giminaičių. Irena Mikšytė, dukra Stasės (Shahe) Mikšienės ieško savo 
puseserės Lialės ir pusbrolio Algio, Anchen Plečkausko vaikų.

Paskutinis Anchen Plečkausko adresas buvo: 3-78 The Grove, Coburg, Vic. Jei 
kas turi žinių apie Šiuos žmones, prašom pranešti adresu: Irena Mikšytė, Mic
kevičiaus gt. 29, Vilnius 2600. Lithuania.

ieško. A. a. Jono Alekso (Aleksandravičiaus), gyvenusio 15 Arthur St., Croydon 
Pk. (Sydney), mirusio 1966 m. liepos 16 d. (?) ieškojo brolis Kazys, kuris gyvena ' 
Lietuvoje. Brolis norėtų susisiekti su a.a. Jono buvusiais draugais ar pažįstamais 
ir gauti smulkesnių žinių apie jo gyvenimą Australijoje.

Būkite malonūs, atsiliepkite adresu: Zita Natkevičienė,’Statybininkų gt. 11- 
24,4580 Alytus, Lithuania.

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams. Liepos 22 dieną, ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube šaukiamas Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo 
"Neringa” metinis narių susirinkimas.

Kviečiame visus narius atvykti ir dalyvauti. Laukiami ir nauji nariai.
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo valdyba

Kengūrų ir koalų pašonėje
Atkelta iš 6 psl.

■ - Jaunas būdamas ganiau gyvulėlius, o 
mano brolis su seserimis ūkio darbus 
dirbo. Tik aš buvau kantrus ir iš 
nuobodumo ką nors vis drožinėdavau. 
Taigi vienąsyk mama man nupirko 
peiliuką - žv<vytę. Nuo tada ir prasidėjo 
mano „didieji“ mokslai. Mat, būdavo 
labai ilgos ir nuobodžios vasaros die
nos, tai drožinėjau, ne taip prailgsta 
laikas. O atvažiavęs Australijon, pa
mačiau kitų išdrožinėtas lentynas, 
rankšluostines, paveikslus, statulėles. 
Todėl ir pats ėmiausi ką nors drožti. Kai 
daug pridariau, tai ir parodon vieną ki
tą* nugabenau. Vieną savo išdrožinėtą 
kryžių padovanojau Brisbanės vysku
pui. Mat, kai pas mus būdavo emigrantų 
mišios ir pats vyskupas jas atnašauda
vo, tai įvairios tautos jam padovano
davo visokiausių dovanų. Taip ir mano 
kryžius jam pakliuvo.

- Kokiam tikslui jūs, ponia Andriu
liene, audėte savo tautinius raštus, ir 
kur daugiausia jų dabar yra atsidūrę?

- Ogi man, kai jau buvo pabodę vi
sokie rankdarbiai, tai ir sakiau: „Juozai, 
padaryk man stakles. Noriu ką nors 
išausti“. Taip ir pradėjau savo naują 
darbą. Mudvi su dukra Onute pri- 
spirkome knygų, kai ką pasiskaitėme, 
kai ką iš Lietuvos gavome ir nelabai 
drąsiai ėmėmės su staklėmis kariauti. kai?

"Mūsų Pastogė" Nr.27 1999.7.12 psl. 8 =

Kai pradėjome, tai dar iš vaikystės kai 
ką prisiminiau, nes viską juk namuose 
tada ausdavome. Man buvo labai įdo
mu, kad galiu ne tik žiūrėti, kaip kitos 
moterys audžia, bet štai ir pati jau 
nusimanau. Onutę šis amatas irgi 
sudomino. Taip, daug šitų audinių mud
vi priaudėme, kad jų netrūksta nei 
Lietuvoje, nei Amerikoje, nei Kanadoje 
ir netgi nemaža Australijoje paplitę.

-Kur šiuo metu gyvena ir dirba jū
sų dukra ir sūnus?

-Dukra Onutė mokytojauja, o sūnus 
Jonas dirba Gold Coast universitete su 
kompiuteriais.

- Ar jūsų vaikai su anūkais kalba 
lietuviškai ir domisi lietuvių liaudies 
menu?

-Sūnus vedęs australą. Jis dar kalba 
lietuviškai, bet anūkai tiktai angliškai. 
Pasako vieną kitą žodį „labas“, „ačiū“, 
„sudiev“. Mat, jie toli nuo mūsų gyve
na, tai neturime progos dažniau su jais 
susitikti ir pamokyti daugiau lietuviš
kai.

- Kokie jūsų ryšiai su Lietuva ir 
Australijioje gvenančiais kitais liau
dies menininkais kaip jūs patys?

- Neturime jokių.
- Ar buvo Australijoje liaudies meis

trai susibūrę į kokį nors kūrybinį sam
būrį ar kiekvienas dirbote savamakiš-

KLUBO TURGUS
tai neapleistina proga liepos 25 d. apsilankyti Klube

UŽSUKITE Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBĄ
Čia visada visi būsite mieliai laukiami iš visų Australijos vietovių ir kitų 

pasaulio kraštų!

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ PAREIŠKIMŲ

LIETUVOS TELEFONŲ KODAI
Šiuo metu Baltijos- valstybių telefonų kodai yra: 

Lietuva - 370. Latvjja - 371. Estija - 372
Miestas Kod
Akmenė (Naujoji) 95
Alytus 35
Anykščiai 51
Birštonas 10
Biržai 20
Druskininkai 33
Elektrėnai 37
Gargždai 40
Ignalina 29
Jonava 19
Joniškis 96
Jurbarkas 48
Kaišiadorys 56
Kaunas 7
Kėdainiai 57
Klaipėda 61

Kretinga 58
Kupiškis 31
Lazdijai 68
Marijampolė 43
Mažeikiai 93
Molėtai 30
Nida 59
Pakruojis 91
Palanga 36
Panevėžys 54
Pasvalys 71
Plungė 18
Prienai 49
Raseiniai 28
Radviliškis 92
Rokiškis 78

Šakiai 47
Šilalė 69
Šilutė 41
Širvintos 32
Švenčionys 17
Šiauliai 14
Skuodas 16
Sniečkus 66
Tauragė 46
Telšiai 94
Utena 39
Varėna 60
Vilkaviškis 42
Vilnius 2
Zarasai 70

- Tik savarankiškai.
- Kaip vertinate Australijos lietuvių 

visuomeninę ir kultūrinę veiklą?
- Vertiname labai gerai ir palankiai, 

nes čia mūsų lietuviško gyvastingumo 
ženklas ir išlaikymo pamatas. Kitaip vi
sai sunyktume tarp kitakalbių.

- Koks, jūsų supratimu, lietuviškos 
veiklos likimas Australijoje?

- Mums regis, kad viskas eina gerai.
- Koks australiškos lietuvių jauno

sios kartos požiūris į lietuviškas 
tradicijas, papročius, kalbą ir veiklą?

Mūsų Pastogė
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- Yra visokių tų požiūrių ir visokiau
sių nuomonių, tik argi jas pakeisi?

- Jūsų nuomonė apie artėjantį XXI 
amžių ir Lietuvą šių amžių sandūro
je?

- Mums atrodo, kad mažai kas ateityje 
pasikeis. Vienigyvenagerai,kiti skursta, 
ypač pensininkai, nes anais niekas 
nesirūpina. Daug kas iš jų neturi net savo 
namų. Skurdas vargu ar greitai išnyks iš 
mūsų tautos gyvenimo.

Su Juozu ir Onute Andriuliais 
kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas, SJ

8


	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0001
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0002
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0003
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0004
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0005
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0006
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0007
	1999-07-12-MUSU-PASTOGE_0008

