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LIEPOS ŠEŠTOJI - LIETUVOS VALSTYBINĖ ŠVENTĖ- KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA

Istorikai spėja, kad Lietuvos valstybė jau 
buvo susikūrusi ir vieno valdovo sujungta dar 
prieš pirmąjį Lietuvos karalių. Tačiau tik apie 
jį turima tikslių istorijos duomenų, istorijos 
šaltiniuose jis vadinamas Mindaugu 
Išmintinguoju. Kodėl? Mat jis savo metui, o 
tai buvo XIII a. pradžia, sugebėjo vykdyti tokią 
lanksčią politiką, kuri niekais pavertė

Kryžiuočių ordino planus krikščionybės 
platinimo pagonių lietuvių žemėse dingstimi 
lietuvius ir žemaičius pavergti. Labai

krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 m. kovo 
1 d. (data spėjama). Tada Livonijos ordino 
magistras iškilmingai pakrikštijo Mindaugą su 
žmona Morta ir dviem sūnumis Ruklhi ir

Aš norėaau prikelti bent vieną senelį 
Iš kapų milžinų!
Ir išgirsti nors vieną,bet gyvą žodelį 
Iš senovės laikų!

Maironis

Rupeikiu bei daugeliu karių. Valdovui 
priėmus krikštą, 1251 metai, istorikės Vandos 
Daugirdaitės - Sruogienės ir kitų istorikų 
nuomone, laikytini Lietuvos krikšto 
pradžia Taigi ne Jogaila, o Mindaugas yra 
Lietuvos krikštytojas. Apsikrikštijęs 
Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje 
Vilniuje pirmąją Katedrą, kurios liekanų 
neseniai surasta dabartinės Vilniaus 
Arkikatedros požemiuose.

Tik popiežius tais laikais suteikdavo 
valstybių valdovams, jo manymu to vertiems, 
karaliaus vainiką. Mindaugas išgavo iš 
popiežiaus leidimą vainikuotis Lietuvos 
karaliumi, ir 1253 m. liepos 6 d. jis ir 
kunigaikštienė Morta užsidėjo karališkąsias 
karūnas. Tai buvo didžiulis Lietuvos valstybės 
laimėjimas, tuo labiau, kad popiežius įkūrė 
tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos 
vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas 
Kristijonas net išrūpino teisę Įsteigti aukštąją 
mokyklą. Taigi dar viduramžiais Lietuvai buvo 
atsivėrusi galimybė integruotis į krikščio
niškąją Europos kultūrą, kartu plėtojantis ir 
baltiškajam tautos kultūrai

Šias gražias viltis ir galimybes nutraukė 
karaliaus Mindaugo ir jo sūnų, sosto įpėdinių, 
nužudymas 1263 m, kitaip pakreipęs ir tolesnį 
Lietuvos valstybės likimą.

Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos 
valstybės europinio pripažinimo, diena jau 
buvo minima Nepriklausomoje Lietuvoje 
prieš sovietinę okupaciją. Tiesa, liaudyje, 
kuriai užteko savų darbų ir rūpesčių, ši šventė 
dar nebuvo išpopuliarėjusi. Praėjęs 
penkiasdešimtmetis, kai visa, kas nadonalu, 
kas žadina patriotinius jausmus, jos istorinę 
atmintį, buvo visokiais būdais persekiojama 
ir ujama, Mindaugo karūnavimo tautinės 
šventės prisiminimą išblukino.

Lietuvos Respublikos parlamentas 1990 
m spalio 25 d. įstatymu “Dėl švenčių dienų” 
liepos 6-ąją, kaip Mindaugo karūnavimo 
dieną, paskelbė valstybės švente. Nuo tol 
stengiamės kuo daugiau sužinoti apie senąją 
mūsų valstybingumo istoriją, taip pat ir apie 
karaliaus Mindaugo asmenį bei darbus.

Kasmet iškilmingas renginys Mindaugui 
pagerbti vyksta Medininkuose ant Juozapinės 
kaino. Čia rengiami Mindaugo Sidabrinio 
žiedo lankininkų turnyrai, priimamos karių 
priesaikos ir kt. Ši valstybinė šventė, 
primenanti didingą Lietuvos praeitį, jos 
ilgaamžes valstybingumo tradicijas, 
neabejotinai užims tvirtą vietą mūsų gyvenime 
ir metų kalendoriuje.

Angelė Vyšniauskaitė 
“Mūsų metai ir šventės”

Lietuvos įvykių apžvalga

Pbfitaus trite ris VBnfaje
Gandai apie galimą Naujosios politikos 

koalicijos žlugimą Lietuvoje sklandė jau ilgesnį 
laiką, bet šis politinį trilerį primenantis 
scenarijus pradėjo greitu tempu vystytis tik 
praeitą pirmadienį. Tą dieną apie pietus 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, 
suvertęs visas koalicijos bėdas ant Premjero 
Rolando Pakso galvos, ultimatyviai 
pareikalavo Premjero atsistatydinimo, 
duodamas jam 3 vai laiko apsispręsti. Jokių 
konkrečių motyvų tokiam ultimatumui 
pateisinti A Paulauskas nepateikė. Kai 
R.Paksas atsisakė patenkinti Seimo 
pirmininko norą, ĮihenAį knatirijns partneriai 
Naujoji sąjunga atitraukė Vyriausybėje turėtus 
6 ministrus — jie įteikė Premjerui savo 
atsistatydinimo pareiškimus.

Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų 
Vyriausybės krizė užklupo JAV Jis lankėsi 
Čikagoje, kur jam buvo įteiktas De Paul 
universiteto garbės daktaro laipsnis. Sužinojęs 
apie Vilniuje besirutuliuojančią krizę, 
Prezidentas jau sekančią dieną sugrįžo į 
Lietuvą. Jis tuopai priėmė6atsistatydinusius 
ministrus, o sekančią dieną planavo susitikti 

su valdančiosios koalicijos lyderiais. Deja, 
antrasis susitikimas neįvyko, nes VAdamkų 
ištiko apendicito priepuolis ir jis trečiadienio 
rytą atsidūrė ligoninėje, kur jam buvo 
padaryta apendicito pašalinimo operacija. Tą 
patį rytą Premjeras R Paksas po telefoninio 
pokalbio su Prezidentu nusprendė 
atsistatydinti vardan šanso išlaikyti Naujosios 
politikos koaliciją. Prezidentas laikinuoju 
Premjeru paskyrė Liberalų sąjungos 
vicepirmininką Ūkio ministrą Eugenijų 
Gentvilą

TUo tarpu A Paulausko Naujoji sąjunga 
jau buvo paskelbusi apie savo apsisprendimą 
pradėti derybas su Prezidento ABrazausko 
vadovaujamais socialdemokratais. Išaiškėjus 
RPakso atsistatydinimui ir liberalų norui 
peržiūrėti koalicijos sutartį, socialliberalai ėmė 
neigti sprendimą dėl derybų su socialde
mokratais, nors gandai apie Paulausko 
susitikimus su Brazausku sklido jau kelias 
savaites. „Lietuvos rytas“ taikliai charakte
rizavo APaulausko partijos dvejones dėl 
derybų partnerio: „Tusi nepastovi moteris jie 
derėjosi su buvusiu partneriu—skirtis ar ne 
ir tuo pat metu flirtavo su nauju išrinktuoju, 
tekėti ar vis dėlto dar netekėti?“ Atnaujintos 
derybos su buvusiais koalicijos partneriais 
truko neilgai. APaulauskui atmetus liberalų 
pateiktas koalicijos išsaugojimo sąlygas, 
koalicijos partneriai liberalai, centristai, 
modernieji krikščionys demokratai ū Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos atstovai praeitą 
penktadienį pareiškė atsiribpją ibio Naujosios 
sąjungos. Tokiu būdu valdančioji koalicija

žlugo.
Kalbant apie tokią koalicijos baigtį 

sąlygojusias priežastis, manoma, kad 
didžiausią pleištą tarp koalicijos partnerių 
įvarė pradedamas kai kurių strateginių įmonių 
privatizavimas ir restruktūrizavimas. Kalba
mą kad privatizuojant “Lietuvos dujas” 
susikirto didžiųjų partijų finansinių rėmėjų 
interesai Konservatoriai teigią kad griauti 
valdančiąją koaliciją socialliberalus skatina 
gobšumas ir Rusijos interesai o kraštutiniam 
žingsniui socialliberalų frakcija pasiryžo po to, 
kai į jos valdybą atėjo žinomas verslininkas 
Viktoras Uspaskichas.

Yra ženklų, kad į Rusijos verslo įmonių 
interesų gynimą yra įsitraukę ir socialdemo
kratai šią savaitę paaiškėjo, kad A Brazaus
kas trečiadienį slapta lankėsi Maskvoje. Savo 
kelionę kartu su Jonavos įmonės Schema“ 
vienu iš savininkų Bronislovu Lubiu, 
ABrazauskas B pradžių bandė nuslėpti. Tą 
dieną žurnalistams paskambinus Brazausko 
mobiliuoju telefonu, jis tvirtino esąs Kaune, 
nors kabėjo B Maskvos. Vėliau ABrazauskas 
prisipažino melavęs, bet teigė nuvykęs į 
Maskvą tik pasveikinti seno draugo su 70- 
mečiu. Tiro tarpu žurnalistams pavyko 
išsiaiškinti, kad jis Rusijos sostinėje buvo 
susitikęs su dujų tiekimu užsiimančios 
bendrovės Jtera“ prezidentu Igoriu Maka- 
rovu. Šią bendrovę valdo Rusijos dujų 
pramonės giganto „Gazprom“, siekiančio 
dalyvauti „Lietuvos dujų“ privatizavime, 
vadovai Šios valstybinės Įmonės privatizavime 
ketina dalyvauti ir ekspremjeras B. Lubys, 
kurio užsakytu lėktuvu socialdemokratų 
kandidatas į premjerus ABrazauskas 

trečiadienį skrido į Maskvą Bronislovas 
Lubys praėjusią savaitę paskelbė, kad kartu 
su Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų 
korporacija bei Rusijos “Gazprom” koncernu 
steigia konsorciumą pretenduojantį dalyvauti 
privatizuojant “Lietuvos dujas”.

Tiro tarpu vyriausybės krizė Lietuvoje iki 
šiol neišspręsta. Savo paskutinio žodžio šiuo 
reikalu dar netarė Prezidentas V Adamkus. 
Jis penktadienio popietę iš Santariškių 
ligoninės paskambino Seimo Pirmininkui 
A Radauskui ir pakvietė jį pirmadienį atvykti 
į Prezidentūrą pokalbiui Kaip Eltai sakė 
Prezidento atstovė spaudai, į Prezidentūrą 
V.Adamkus greičiausiai atvyks tiesiai iš 
ligoninės. Socialdemokratai su socialliberalais 
žada karštligiškai vesti intensyvias derybas visą 
savaitgalį, kad pasiektų tam tikrą susitarimą 
dėl abiejų partijų bendro veikimo. Pasak 
socialdemokratų partijos pirmojo pavaduoto
jo Vytenio Andriukaičio, jie nusprendė šiuo 
metu nesudaryti formalios koalicijos su 
socialliberalais. LSDP Prezidiumas taip pat 
patvirtino derybinę grupę, kuriai vadovaus 
LSDP pirmininko pirmieji pavaduotojai 
Česlovas Juršėnas ir Vytautas Andriukaitis. 
Socialdemokratų suformuota derybų grupė 
šeštadienį susitiko su Naujosios sąjungos 
derybų grupe. Seimo socialliberalų frakcijoje 
yra 29, socialdemokratų—48 parlamentarai 
Seime iš viso yra 141 narys. Po susitikimo 
socialdemokratai pranešė, kad savo pasiūly
mus ketina pateikti ir kitai buvusios Naujosios 
politikos koalicijos partnerei — Lietuvos 
liberalų sąjungai (LLS). Liberalai savo 
pasiūlymą konsultuotis socialdemokratams 
pateikė dar šeštadienį ryte. ABrazauskas
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Thimpai iš visur

■ Užsienio valstybės palankiai sutiko 
Pakistano diktatoriaus generolo Pervez 
Musharraf pažadą iki 2002 metų spalio 
mėn. sugrąžinti demokratinį režimą krašte. 
Jos buvo nemaloniai nustebintos, kai už 
poros dienų, birželio 20 d., gen. Musharraf 
atleido iš pareigų demokratiniai rinktą 
valstybės prezidentą Rafiq Tarrar ir pats 
pasikelbė prezidentu. Manoma, kad tuo 
būdu jis sutvirtino savo padėtį derybose su 
Indija.

■ Birželio 21 d. prasidėjo religinės 
riaušės šiaurinėje Airijoje, Belfaste. 
Protestantų ir katalikų minios kaunasi tarp 
savęs, o abi kovoja su policija, naudodamos 
Molotovo kokteilius ir plytas. Jau pirmąją 
riaušių dieną sužeisti 39 policininkai, dar 
24 sekančią dieną.

■ Makedonijos vyriausybė nutraukė 
paliaubas su sukilėliais albanais, birželio 24 
dieną pradėdama karo veiksmus prieš 
sukilėlių užimtus kaimus 10 km atstume 
nuo Skopje. Kovos tęsėsi visą savaitgalį, 
nežiūrint NATO tarpininkavimo. Albanai 
aviliai vėl bėga į Kosovo sritį, į kurią šiais 
metais yra atbėgę beveik 50 000 albanų.

■ Tarp Palestinos ir Izraelio taip pat 
oficialiai tęsiasi paliaubos, bet jos kasdien 
abiejų pusių pažeidžiamos. Birželio 24 d. 
žuvo Izraelio slaptosios tarnybos paieškomas 
palestinietis aktyvistas, sprogus telefono 
būdelei Nablus mieste.

■ Kubos prezidentas Fidel Castro yra 
išgarsėjęs savo ilgomis prakalbomis. Birželio 
23 d. po 2 valandų karštos JAV puolančios 
kalbos, jis beveik apalpo ir buvo nuvestas 
nuo scenos. Grįžo po 10 minučių, atsigavęs.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Williams International” ir Rusijos

Atkelta išlpsL

teigė, jog su liberalais “principinių nesutarimų 
nemato”. Iš socialdemokratų lyderių pasisa
kymų atrodo, kad jie susirūpinę tuo, ar 
Prezidentas V.Adamkus sutiks pavesti 
Vyriausybės formavimą jų kandidatui į 
premjerus ABrazauskui. Derybų partneris 
APaulauskas jau yra pareiškęs, kad jam 
A Brazausko kandidatūra į premjerus yra 
priimtina.

Prezidentas ligoninėje priėmė laikinąjį 
Premjerą

Po apendicito operacijos trečią dieną 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikose gydomas Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį priėmė laikinąjį 
Premjerą Eugenijų Gentvilą ir aptarė 
svarbiausius Vyriausybės darbus, taip pat 
pasirašė septynis įstatymus bei suteikė 
karininko laipsnius Lietuvos karo akademijos 
absolventams. Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė informavo Eltą, kad 
valstybės vadovas pritarė Vyriausybės 
ketinimams pirmadienį, birželio 25 d., 
patvirtinti JAV įmonės “Williams 
International” ir Rusijos bendrovės “Jukos” 
ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį dėl 
ilgalaikio žaliavos tiekimo “Mažeikių naftai”. 
Fbkalbio metu taip pat aptartos energetikos 
problemos, “Lietuvos dujų” privatizavimo 
eiga. Prezidentas akcentavo, kad laikinoji 
Vyriausybė ypatingą dėmesį turėtų skirti 
Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui 
programos SAPARD lėšų įsisavinimui bei 
susitarimui su Fhsaulio banku dėl paskolos 
mokykloms atnaujinti

JAV administracįa svrikma “Wiliams” ■r “Jukos” susitarimą
JAV administracija sveikina bendrovės
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Tai pirmas atsitikimas 74 m. amžiaus Kubos 
diktatoriui.

■ Serbai suranda savo krašte vis daugiau 
albanų kūnų, atvežtų iš Kosovo provincijos 
Slobodan Milcsevič valdymo metais. Birželio 
24 d. Serbijoje įsigaliojo įstatymas, kuris 
duoda teisę Serbijos vyriausybei išduoti 
nusikaltėlius Hagos karo nusikaltimų 
tribunolui. Kai kurie Jugoslavijos ministrai 
priešinasi šio įstatymo įvedimui, jį laikydami 
nekonsti turiniu, nes konstitucija draudžianti 
piliečių ekstradiriją. Serbijos vyriausybė 
tvirtina, kad piliečių perdavimas T.T. 
tribunolui nebūtų ekstradicija, nes 
Jungtinės Tautos nesančios svetima 
valstybė.

■ Tarptautinė bankų veiklą 
kontroliuojanti agentūra įspėjo Rusiją, 
Filipinus ir Nauru, kad iki šių metų rugsėjo 
30 d. įvestų įstatymus, užkertančius jų 
bankų bendradarbiavimą su mafija, 
“plaunant” pinigus. Neįvykdžius gresia 
sankcijos. Agentūros “juodajame sąraše”nuo 
seniau yra Izraelis, Libanas, ir eilė mažesnių 
valstybėlių, gi naujai į sąrašą įtrauktos Egiptas, 
Guatemala, Vengrija, Indonezija, Burma ir 
Nigerija.

■ Birželio 24d. stiprus žemės drebėjimas 
nuniokojo Bėru valstybės pietinę dalį. Daug 
žuvusių, sugriauti ištisi kaimai, apgriauti 
mi estai

■ Tą pat dieną Filipinuose įspūdingai 
išsiveržė Mayon ugnikalnis Luzon salos 
pietryčiuose, priversdamas apie 23 000 
kaimiečių pabėgti iš savo sodybų.

■ Popiežius Jonas Paulius II aplankė 
Ukrainą, birželio 24 d. atlaikydamas mišias 
tikinčiųjų miniai Kijevo priemiestyje, 
nebodamas lietaus. Siekdamas švelninti 
įtampą tarp katalikų ir ortodoksų 
Ukrainoje, jis atsiprašė Bažnyčios vardu už 
bet kokias padarytas skriaudas.

kompanijos “Jukos” susitarimą dėl naftos 
tiekimo įmonei “Mažeikių nafta”. Anot 
pareiškimo, kurį pasirašė JAV Valstybės 
departamento atstovo spaudai pavaduotojas 
Philipas T. Reekeris, šis susitarimas prisidės 
prie Lietuvos stabilumo ir suklestėjimo bei 
atitinka konstruktyvius Amerikos ir Rusijos 
komercinius interesus regione. Be to, JAV 
administracijos vertinimu, susitarimas turėtų 
padėti sutelkti tarptautinį finansavimą 
“Mažeikių naftos” rekonstrukcijai Trečia
dienį Lietuvos Vyriausybė turėtų nuspręsti, 
ar pritarti ilgalaikiam Rusijos bendrovės 
“Jukos” ir koncerną “Mažeikių nafta” 
valdančios JAV bendrovės “Williams 
International” bendradarbiavimo susitar
imui Antradienį Premjero Rolando Pakso 
pavedimu sudaryta darbo grupė pritarė 
susitarimo projektui. Praėjusią savaitę 
“Williams” ir “Jukos” pasirašė susitarimą, 
pagal kurį “Jukos” per dvi naujas “Mažeikių 
naftos” akcijų emisijas galėtų įsigyti 26,85 proc. 
Mažeikių įmonės akcijų, mokėdama už jas 
75 mln. JAV dolerių (300 mln. Htų), bei 
suteiktų 300 mln. litų paskolą “Mažeikių 
naftai” modernizuoti. Susitarime numatyta 
sudaryti 10 metų naftos tiekimo sutartį, pagal 
kurią “Jukos” kasmet patiektų “Mažeikių 
naftai” po 4,8 mln. tonų naftos ir dar 4 mln. 
tonų eksportuotų per Būtingės terminalą. 
“Jukos” nuo liepos 1 dienos kas mėnesį žada 
patiekti “Mažeikių naftai” po 300 tuksi tonų 
naftos, o iš karto po to, kai Vyriausybė pritars 
minė tam susi tarimui, ture tų prasidėti derybos 
su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku 
(ERPB) dėl “Mažeikių naftos” moderni
zavimo finansavimo. Nors vakar Seime 
apsilankęs Rusijos bendrovės viceprezidentas

Australietėms antri namai - N. Zelandija

Susitikimas. Iš kairės: Aldona Žiginskaitė-Nunez, E.ŽrginskieDė, E.Petraškienė, M.
Palubinskas, S. Cibulskknė, A. Cfculskytė, E Jancienė. tp.-tt. .—> j—, - Elvi Pakibmskxnes nuotr.

Gal atpažinsite Aldoną Žiginskaitę- 
Nunez iš Tasmanijos, Hobarto miesto ir 
Audronę Cibulskytę iš Sydney. 1949 metais 
jos buvo tik jaunos mergaitės, kada su tėvais 
atvyko į N. Zelandiją Dundalk Bay laivu. 
Mokslus baigė ir užaugo Auckland’e. Nors 
dabar jos yra ilgametės “australietės”, 
tačiau dažnai ir pastoviai grįžta “namo” į 
Auckland’ą pas savo tėvus ir artimuosius,

Septyni brofiai miegantys (VIL10)
Gana populiari seniau būdavo, o kai kur 

ir dabar tebėra Septynių brolių miegančių 
diena, liepos 10-oji. Kas tie septyni broliai 
miegaliai, kaip jie kartais liaudies vadinami? 
Tie septyni broliai, apie 161 -180 m. draugę 
su savo motina fėlirita nukankinti už Kristaus 
tikėjimo išpažinimą. Bet tai liaudies susikurta 
legenda. Jie esą tokie šventi, kad vasaros orus

Gerbiamieji Skaitytojai, 

Norime pranešti, kad pradedant šios savaitės leidiniu, laikraštį “Mūsų Pastogė” 
redaguos, laikinai einanti redaktorės pareigas, Dita Svaldenytė. Tikiuosi Jūsų nenuvilti.

kiek sušvelnino Ekonomikos komiteto narių 
poziciją, parlamentarai ir toliau lauks teisinės 
ir ekonominės sutarties analizės.

Generalinė prokuratūra antradienį 
paprašė Valstybės saugumo departamento 
(VSD) patikrinti ir įvertinti parlamentaro 
Vytauto Šustausko viešus pareiškimus, esą jis 
galėtų tvarką Lietuvoje įvesti pasišvaistęs 
Seime “Kalašnikovo” automatu Užpraeitą 
penktadienį Baltijos televizijos laidoje 
“Korida” radikalus Seimo populistas ’ 
VŠustauskas pareiškė, kad “Lietuvoje tvarka 
bus tik tada, kada sukalens kalašnikovai”. 
“Kas ryšis tai padaryti? Galbūt aš būsiu vienas 
iš tų”, — į savo paties klausimą tiesioginėje 
televizijos laidoje atsakė VŠustauskas, jau 
anksčiau pagarsėjęs skandalingais išsišo
kimais. Generalinė prokuratūra VSD prašo 
įvertinti, ar tokie vieši VŠustausko sampro
tavimai nebuvo raginimas smurtiniams 
veiksmams prieš konstitucinę valstybės 
valdžią, pranešė prokuratūros atstovas 
spaudai., Gatvės politiko reputaciją turintis 
VŠustauskas televizijos laidoje, be kita ko, 
priminė 1999 metais Armėnijoje įvykusį 
incidentą, kai parlamento rūmuose teroristai 
nušovė Armėnijos premjerą, parlamento 
pirmininką ir dar 6 asmenis. “Žiūrėkime į 
Armėnijos parlamentą — kitaip pradėjo 
dirbti, kai atėjo ir nupylė kelis”, — sakė 
VŠustauskas televizijos laidoje. Jis taip pat 
teigę turįs pakankamai ginklų, kad “įveiktų 
Sejmą”jjtyo tarpu IJetuvos.laisvės sąjungos 
pirmininkas ,V. Šustauskas šią savaitę vėl 
atsidūrė ligoninėje. Šiuo metu jis gydomas 
Kauno 3-iosios klinikinės ligoninės 
reanimacijos skyriuje. Neoficialiais duome
nimis, V. Šustausko organizmas, kaip kad jau

kurie tebegyvena N. Zelandijoje.
Šiais metais balandžio mėnesį buvo 

sutapimas, kada Aldona ir Audronė buvo 
Auckland’e tuo pačiu laiku. Ta proga p. 
Petraškienė suruošė pietus ir susiėjimą savo 
namuose, kur keletas malonių valandėlių 
greitai prabėgo pasikeičiant naujienomis ir 
prisiminimais.

Minvydas Rilubnisakas
rikiuoja. Lietuvoje tikima, kad nuo šios 
šventės prasidedantys lietūs, o prieš tai būnąs 
giedrų dienų laikotarpis. Buvo stebimas tos 
dienos oras: jeigu lyja, tai tada jau dangus 
prakiurs, ir gab ištisai lyti ne tik kad septynias 
dienas, bet net septynias savaites.

Senesni žmonės ir mūsų dienomis stebi, 
koks oras bus liepos 10-ąją.

Angelė Vyšniauskaitė “Mūsų metai ir metai”

yra nutikę ne vieną kartą, neatlaikė ilgai 
užsitęsusio išgertuvių maratono.

Tbeto dvasinio vadovo vištas Lietuvoje

Šeštadienį į Lietuvą atvyksta Tibeto 
dvasinis vadovas Jo Šventenybė XIV Dalai 
Lama, praneša EITA Lietuvos vyriausybė 
pripažįsta Kinijos vientisumą ir Dalai Lama 
bus priimamas kaip dvasinis lyderis, yra 
pareiškęs žurnalistams Vizito organizacinio 
komiteto pirmininkas, Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, 
profesorius Rolandas Pavilionis. Jo Švente
nybę apsilankyti Lietuvoje prof R. Pavilionis 
yra pakvietęs dar būdamas universiteto 
rektoriumi. Jo Šventenybė Dalai Lama 
apsigyvens “Vfflon” viešbutyje. Dalai Lamos 
keturių dienų vizitas Lietuvoje apsiribos 
Vilniumi ir Kaunu. Sostinėje Jo Šventenybė 
susitiks su Vilniaus universiteto akademine 
bendruomene, parlamentinės ryšių su Tibetu 
grupės nariais, Vilniaus meru Artūru Zuoku, 
Vilniaus Kalnų parke skaitys viešą paskaitą 
“Naujojo tūkstantmečio etika”. Kaune Dalai 
Lama palaimins mandalą, Rotušės aikštėje 
skaitys paskaitą “Visuotinė atsakomybė”. 
Vizitu į Lietuvą Tibeto dvasinis vadovas baigia 
kelionę po Baltijos šalis. Pasak spaudos 
pranešimų, Dalai Lama neoficialiai buvo 
susitikęs su Estijos ministru pirmininku Mariu 
Laaru ir Latvijos prezidente Vaira Vike- 
Freiberga.

Lietuvos įvykių apžyalga parengta 
pagal Lietuvių grįžimo į Tėvynę 

informacijos centro elektroniniu paštu 
siunSamų informaciją)
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3EMDRUOMEMET BARUOSE
Išvežtųjų minėjimas Adelaidėje

Vyresniųjų atmintyje ryškiai atsispindi 
skaudūs {vykiai prieš 61-rius metus Lietuvoje, 
kai sovietinė armija, užėmusi Pabaltijo 
kraštus, pradėjo pabaltiečių naikinimą - 
genocidą. Anksčiau šie minėjimai buvo 
ruošiami Adelaidės miesto rotušėje, 
dalyvaujant įvairiems Australijos parlamen
tarams ir visuomenės dignitoriams, 
pasikviečiant kalbėti žinomesni australų 
visuomenininką ar politiką. Metų eilėje šie 
minėjimai pradėjo silpnėti vien todėl, kad 
juose dalyvavo tiktai vyresnieji karta, kuri 
šiuos žiaurius įvykius prisimena ir net juos 
pergyveno. Jaunesniesiems, jau gimusiems 
Australijoje, šie įvykiai lyg tolimas miražas - 
vyresniųjų atsineštas skaudus Tautos 
genocidas, jiems vieniems tesuprantamas ir 
jų vienų rūpesčiui paliktas.

Adelaidės išvežtųjų pagrindinį minėjimą 
suruošė Baltų Thryba. Minėjimas pradėtas jau 
2001 birželio 16, šeštadienį, per 9.00 vai 
lietuvišką radijo valandėlę, kur J.Vabolienė, 
OAM ir L. Gerulaitis skaitė poeziją ir prozą 
apie išvežimų siaubą ir pasekmes. Fb pietų 
2.00 vaL, Etniniame muziejuje padėtas 
vainikas prie Sibiro tremtiniams atminti 
lentos. Sekmadienį, šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje kure J. Petraitis MIC atnašavo 
Mišias už išvežtuosius, nukankintus ir Sibiro 
tremtyje mirusius lietuvius. Prie altoriaus 
lietuviška trispalvė perrišta juodu kaspinu

SekmadienĮ 3.00 vai po pietų Latvių 
bažnyčioje Ekumeninės pamaldos ir

Įdomus režisierius - įdomus spektaklis

Scena iš spektaklio “Respublikos vizuos”

“...Dramos studentams bandome 
įkvėpti meilę vidinių balsų tylai. Suradę šį 
naują pasaulį, jie taip pat suras savo 
egzistencijos šaknis ir galės priartėti prie 
paslaptingos teatro misterijos, kurios dėka 
teatras išsilaikė per amžius.”

Marcel Marceau

Įdomius spektaklius stato įdomūs 
režisieriai - talentais apdovanoti žmonės. 
Graikų mitologijoje yra padavimas, kad 
prie naujagimio lopšio susirinkusios mūzos 
dovanoja ar pagaili kūdikiui vertybių. 
Drąsiai galima teigti, kad mimo, dainos ir 
sakralinio šokio mūza Polyhymnia gausiai 
apdovanojo Ron ir Liudą ApinytęFbpenagen 
artistiniais gabumais, kūrybingumu ir 
meistriškumu. O kitos mūzos dovanojo 
puikią artistinę išvaizdą (Liuda buvo 
manekenė Courreges madų sakme Paryžiuje) 
ir apdovanojo juos šviesiu protu, nuosekliu 
mąstymu bei dideliu darbštumu. Todėl 
nenuostabu, kad abu yra meno sričių 
habilituoti daktarai, esė ir knygų apie teatrą 
rašytojai bei dramų kūrėjai Jie taip pat 
plačiai reiškiasi kaip teatro menų 
pedagogai-dėstytojai, režisieriai aktoriai ir 

koncertas. Latvių liuteronų šv. Petro bažnyčia 
pastatyta netoli Latvių klubo Wayville yra 
labai patogi tokiems parengimams. Tamsiai 
rudų plytų, su bokštu, o viduje su kukliu 
altoriumi ir aukštu jauno berželio kryžiumi 
Šia bažnyčia naudojasi latvių liuteronai Jie 
mielai leidžia ja naudotis ir Ekumeninėms 
pamaldoms, ypač paminint pabaltiečių 
genocidą.

Ekumeninės pamaldos ir koncertas buvo 
labai gražiai paruošti ir suderinti Čia maldas 
skaitė ir giedojo visi trys kunigai: lietuvių 
katalikų ir estų - latvių liuteronų. Šiemet 
liuteronų maldas ir specialų žodį pasakė 
liuteronų vysk D. Raech, kurio seneliai 1838 
metais atvyko iš Silezijos ir įsikūrė Adelaidės 
kalvose, nes tuo metu Silezijoje siautė kai 
kurių religinių sektų persekiojimai. Jis-kilimo 
vokietis. Labai įdomiai ir gražiai savo žodyje 
- pamoksle kalbėjo apie šviesos ir tamsos 
jėgas, iškeldamas komunistinį žiaurumą ir 
tamsos blogumą žmonijos gyvenime.

Koncerto programoje dalyvavo lietuvių ir 
latvių chorai Pradžioje sugiedota A Topmano 
Requiem Lietuvių choras, vadovaujamas J. 
Pociaus, skambiai sudainavo dvi A. 
Paulavičiaus dainas, akompanavo N. 
Masiulytė-Stapleton, o latvių choras - tris, 
labai melodingas, minėjimo turiniui 
pritaikytas dainas. Latvių čelistas Janis Laure 
labai įspūdingai ir meistriškai atliko Fteterio
Vasks kūrinį “Knyga”. Latvių pianistė

Režisieriau Ron Popenhagen nnotr. 

mimo-pantomimos bei kaukių meno 
specialistai

Prancūzijoje ir Šiaurės Amerikoje, kur 
jie studijavo, gyveno ir dirbo meno srityse, 
jie žinomi teatrų bei universitetų dramos 
fakultetų scenose. Jie taipogi viešėjo 
Vilniuje ir Australijoje, kur pasižymėjo 
savo pastatymais.

Ron ir Liuda man “pažįstami” nuo 1988 
metų Lietuvių mokytojų savaitės 
“Dainavos” stovyklavietėje. Tiesa, tada tik 
teko pasiskaityti Tėviškės žiburiuose apie 
jų, kaip kviestinių menininkų paskaitas: 
“Mimo menas Prancūzijoje”. Labai 
susidomėjau, nes 1986 metais man teko 
matyti Adelaidės Marcel Marceau -vieną 
iš didžiausių mimo artistų pasaulyje. Liuda 
ir Ron mokėsi pas kitą šio meno specialistą 
- Jacques Lecoq Paryžiuje. Ron buvo net 
jo asistentu. Matyt, jo gabumai buvo 
tinkamai įvertinti. Reikėtų dar papildyti ir 
painformuoti;' kad “Dainavbjė”1 jie 
inscenizavo keletą scenų iš savo sukurtų 
pasirodymų repertuaro. O Ron, savo 
įgimto darbštumo ir noro gilinti kalbų 
žinias, dar mokėsi lietuvių kalbos.

1993 metasi Ron ir Liuda parašė dramą 
“Išvietinti žmonės”. Su šia drama, kurioje

/Jcksandra Briedis paskambino pianinu 
Chopino “prelude Opus No. 15. Pabaigoje 
jungtinis lietuvių ir latvių choras sugiedojo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnus.

Po Ekumeninių pamaldų ir koncerto, 
Latvių klubo patalpose svečiams buvo 
paruošti užkandžiai Čia žodį tarė Adelaidės 
Apylinkės valdybos narė- Liucija 
Vaičiulevičiūtė, padėkodama visiems 
atsilankiusiems ir trumpai primindama šio 
minėjimo tikslą ir prasmę.

Viktoras Baltutis

Prisiminimų valanda

2001 birželio 17 d. Melburno lietuvių 
bendruomenės valdyba suruošė popietę, 
skirtą paminėti Lietuvos gyventojų trėmimus, 
kuriuos organizavo SSR okupantai Lietuvoje. 
Pirmieji trėmimai įvyko 1941 metų birželio 
14 - 15 dienomis. Antra trėmimų banga 
pasirodė 1945 -1947 metais, o trečias išve
žimo laikotarpis nusitęsė net iki 1953 metų.

Minėjimas vyko Melburno Lietuvių 
klube. Tarp skaitlingų mūsų tautiečių žiūrovų, 
salėje matėsi ir Viktorijos valdžios atstovai 
Premjeras Bracks atsiuntė minėjimui 
asmenišką sveikinimą. Programą pranešinėjo 
Kristina Baškytė; tai mūsų jaunesnės kartos 
atstovė ir dabartinės Melburno bendruo
menės valdybos narė. Programa buvo 
pradėta Australijos ir Lietuvos vėliavų 
prieglobstyje. Melburno Dainos Sambūrio 
moterų grupė sugiedojo Australijos himną, 
kurį sekė kun. E Amašiaus malda. Lietuvos 

vaidino 15 Kansas’o universiteto dramos 
studentų, jie gastroliavo Adelaidėje, 
Wollongong universitete, Sydnėjaus 
lietuvių klube ir North Shore žydų centre. 
1996metais jie ir vėl “Dainavos” stovykloje. 
Šį kartą skaitė paskaitas teatro temomis.

Pagaliau 2000metais teko ir asmeniškai 
susipažinti su Ron ir Liuda per knygos 
pristatymą “Nekrošius and Lithuanian 
Theatre”. Šį vertingą įnašą į žymaus 
režisieriaus ir į Lietuvos nacionalinio bei 
jos mažumų teatrų vystymosi raidą anglų 
kalba parašė Liuda. Ji susilaukė daug 
vertingų kritinių pastabų ir moralinės 
paramos iš savo profesorių, kolegų ir vyro 
Ron. Na, o 2001 metais pamačiau Power
house muziejuje Ron Fbpenhagen dramos 
studentus iš mirrors College of Theatre and 
Television spektaklyje Respublikos vizijos. 
Reikėtų dar pastebėti, kad rašytinės 
medžiagos šaltinius prancūzų kalba Ron ir 
Liuda tyrinėjo kartu. O aktorių prancūzų 
kalbos teksto ir dainų - jų tarpe ir La 
Marseillaise repetavimą atliko Liuda, kuri 
įsigijo bakalauro laipsni su prancūzų kalbos 
major ir vaidino spektakliuose Prancūzijoje.

Spektaklis Respublikos vizijos išsiskyrė iš 
visų per ilgus metus matytų dvimetinių 
Adelaidės meno festivalių ir ketverius metus 
iš Sydnėjaus dramos pastatymų Pirmiausiai, 
režisierius pasirinko įdomią temą: 1870 - 
1871 metų revoliucionieriaus Lucien Felix 
Henry gyvenimo išpjovas iš Paryžiaus 
revoliucinio laikotarpio, tremties, kalėjimo 
etapo Noumea/Naujoje Kaledonijoje ir jo 
architektūrinių bei meninių gabumų 
atsiskleidimo Sydnėjuje/Australijoje. Kitas 
šio pastatymo pliusas buvo fono dekoracijos 
- autentiški menininko ir architekto Henry 
kūriniai ir planai išstatyti įvairiose salėse, 
kurias jungė platokas koridorius. Tad 
veiksmas vyko vis kitoje patalpoje. Publika 
sekė aktorius ir vis intymiau įsitraukė į 
spektaklį ir giliau susipažino su parodos 
radinių gausa. Tik kartą teko išgyventi tokį 
artimą ryšį su aktoriais Baden festivalyje 
Šveicarijoje, kai per iškilmingas atidarymo 
eitynes, aktoriai vaidino ir kvietė publiką 
savo gestais ir veido išraiška pabrėžti 
jausmų kaitą dramoje.

Šitame spektaklyje buvo toks mažas 
tarpas tarp publikos ir aktorių kad negalėjo 
likti nepastebėta nė mažiausias nukrypimas 

garbės konsulas Melburne, Andrius Žilinskas 
pasveikino minėjimo dalyvius ir priminė šio 
minėjimo istorinę reikšmę.

Po jo kalbėjo Melburno lietuvių, 
bendruomenės valdybos pirmininkas prof. P 
Kabaila. Jo neeilinę, įspūdingą ir statistiniais 
duomenimis paremtą paskaitą klausiau su 
malonumu. Visų dalyvių širdis palietė 
“Tėviškės Aidų” redaktorės Marijos 
Geštautienės atsiminimai. Marija tapo 
ištremta kartu su savo tėvais į Sibirą dar 
ankstyvoje vaikystėje. Ji vaizdingai perdavė 
savo pergyvenimus Sibire ir vėliau Lietuvoje. 
Jos atsiminimai paliko gilų įspūdį ir daug 
ašarotų akių Lietuviška žodinė minėjimo 
programa buvo sistematiškai verčiama į anglų 
kalbą Sėdėjau arti valdžios atstovų ir stebėjau 
jų veidų reakcijas, kurios aiškiai patvirtino, 
kad jie suprato kiekvieną žodį ir originalias 
pranešimų nuotaikas. Šio minėjimo rengėjai 
aiškiai įdėjo žvėriškai daugkruopštaus darbo. 
Nors esu lankiusi daug lietuviškų įvairių 
parengimų pirmą kartą girdėjau rengėjų 
tikrai taisyklingus vertinus į anglų kalbą

Meninę dalį atidarė Ramūna Sadauskai
tė, 10 m. ir Mantas Vaitkus, 12 m Kiekvienas 
iš jų padeklamavo po eilėraštį apie Sibirą 
Monika Sodaitienė prisijungė prie jų ir skaitė 
melbumiškio poeto J.Mikšto eilėraštį: “Ausk, 
miela sese”.

Dainos Sambūris sudainavo tris dainas. 
Verdi operos Nabuko vergų choro daina 
paliko gilų įspūdį -salėje matėsi daug ašarotų 
akių Dirigavo Birutė Prašmutaitė. Pianinu 
palydėjo Zita Prašmutaitė. Minėjimas 

___________________________ Nulieta į5 psl 
nuo teksto, pozos neišlaikymas, ne laiku 
pakeltas antakis ir kt O klaidu buvo mažai. 
Reikėjo stebėtis, kad šie jauni aktoriai 
sugebėjo išlaikyti įtampą, judesių ritmą, 
tikslų pauzavimą ir ilgoką pozų 
“sustingimą” gyvuose paveiksluose. O 
paskui grupiniu rečitatyvu deklamuoti Ron 
suskurtą dramos tekstą. Choro įstojimai 
buvo stebėtinai “švarūs”. Aiškų pasitaikė 
kiek nesklandumų spektaklio pradžioje. 
Aktorius ir žiūrovus galėjo išmušti iš vėžių 
grojama muzika per garsiakalbį, kuri nieko 
bendro neturėjo su vaidinimu - pantomima. 
Kai muzika buvo sustabdytą pavienių ir 
grupės aktorių vaidinimas, mimo įtarpai, 
dainos ir šokių figūros darniai, natūraliai 
rutuliojosi išlaikydamos vyksmo 
koncentraciją ir įtampą. Reikia pripažinti, 
kad tai nebuvo labai lengva užduotis 
jauniems aktoriams, nes reikėjo keliauti iš 
vienos patalpos į kitą, nei minutei 
neatsipalaiduoti ir išlaikyti savo vidinį 
susikaupimą Pedagogas ir režisierius Ron 
gerai parengė savo studentus-aktorius. Jie 
buvo disciplinuoti ir išraiškingi. Gerai 
parengti pavienius aktorius monologuose ir 
dialoguose gal yra kiek lengviau kaip atsiekti 
optimalų lygį su grupe. Žiūrovus maloniai 
nustebino įdomi aktorių grupinė 
choreografija ir geras susivaidinimas.

Patiko ir aktorių kostiumai Idant grupė 
sudarytų vieningą efektą, visi kostiumai 
buvo balkšvos spalvos su simbolinėmis tos 
epochos madų detalėmis, kaip pav., 
suveriamomis liemenėlėmis moterims ir 
nepretenzinga juoda berete grupei Tad 
kostiumai nors kuklūs, bet efektingai 
perkėlė žiūrovų vaizduotę į 19 amžiaus 
Paryžių ir Sydnėjų

Susumavus spektaklio neeilinius aspektus, 
režisieriaus ir dramaturgo plačią vaizduotės 
apimtį, gerą aktorių vaidinimą, reikia 
pripažinti, kad dr. Ron Popenhagen ne tik 
praplatino Sydnėjaus publikos teatrinio 
meno galimybių akiratį, bet ir praturtino 
žiūrovus neįprastu ir gerai inscenizuotu 
spektakliu. Tokios vaidinimų savybės turbūt 
ir padeda teatrui “...išsilaikyti per amžius.”

Isolds Fbžebitė-Davis, AM
Sydnėjus / Australija
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LIETUVOIE

1939 m. buvo atidarytas pirmasis 
Nepriklausomoje Lietuvoje savomis jėgomis 
ir lėšomis nutiestas ŽEMAIČIŲ plentas 
sujungęs uostamiestį Klaipėdą su laikinąja 
sostine Kaunu.

Atgavusi nepriklausomybę Lietuva 
paveldėjo 1190 karų nusiaubtų plentų. 
Pirmaisiais gyvenimo metais, labai stingant 
lėšų, o vėliau dėl Europoje prasidėjusios 
krizės, nauji plentai nebuvo tiesami, 
pasitenkinama tik senųjų priežiūra bei 
smulkiu jų remontu.Plento per Žemaitiją 
tiesimas tapo labai aktualiu atgavus 1923 m 
Klaipėdos kraštą, nes Lietuva neturėjo 
tiesioginių ryšių su uostu.Tą klausimą 
spręsdama Susisiekimo ministerija sudarė ir 
1927 m. gruodžio i d. patvirtino naujų plentų 
tiesimo pianą, kuriame pagrindinis dėmesys 
skirtas keliui iš Kauno i Klaipėdą 
neturėjusiems tarpusavyje tiesioginių ryšių

Žemičių plento pagrindiniai tiesimo 
darbai prasidėjo 1930 m. Darbus organizavo 
ir jiems vadovavo Kelių valdybos vadovai, 
Lietuvoje įgiję statybininkų specialybę 
inžinieriai L Tuskenis ir J. Gabrys. Darbus 
rėmė tuo metu buvęs Susisiekimo ministras 
(1927...1934) inž. J. Štanišauskas.

Tuo metu automobilių eismas Lietuvoje 
buvo labai menkas, - 1934m. jų buvo vos 1439, 
o 1939 m padaugėjo iki 3014. Taupant lėšas 
parinkta kukli plento konstrukcija: žemės 
sankasos plotis atskiruose ruožuose 8—9 m, 
skaldos dangos plotis 5...6 m, ją sudarė 18 
cm storio skaldos sluoksnis paklotas ant tokio 
pat storio smėlio sluoksnio, 2 m pločio 
vasarkelis, o kur jo nebuvo 1,5 m pločio 
kelkraščiai. Plano kreivių spinduliai 75...1000 
m. Visose plento vietose užtikrintas 100...150

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pįjušas: “Daktare, į Jus kreipiuosi * 
Patrumpinkit mano nosį;
Netenku per jos ilgumą, 
Meilės burtų malonumo. 
Prie lūpų mielos brangiosios, 
Nedaleidžia mano nosis”.

m. matomumas.Parenkant Žemaičių plento 
trasos padėtį, atskiruose ruožuose nagrinėta 
po 3... 4 galimus variantus. Numatyta, kad 
Žemaičių plento trasa turėjo jungti Kauną - 
Babtus - Ariogalą - Raseinius - Viduklę, 
Endrejavą ir Gargždus, 'tyrinėjimo drabams 
vadovavo technikai V. Zyzas ir AJazbutis, o 
plento tiesimui inžinieriai ABarauskas, Č. 
Tamašauskas, K. Krulikas, I. Babkaitis,

bauskas. Darbams vadovavusieji inžinieriai 
buvo Kauno Vytauto Didžiojo universteio, o 
technikai Kauno aukštesniosios technikos 
mokyklos auklėtiniai.Žemaičių plentas 
nutiestas žmogaus ir arklio jėgomis, tik skaldos 
danga tankinta gariniais plentvoiiais. Lietuvoje 
tuo metu nebuvo organizacijų galinčių 
mechanizuota attikti kebų tiesimo darbus 
todėl rankų darbo tam panaudojimas visai 
pateisinamas, - visi darbai atlikti savojo krašte, 
pajėgomis ir ištekliais. Darbo gavo ne tik 
žmonės gyvenantys arti statybų vietų bet ir 
atvykę bedarbiai iš tolimesnių Lietuvos 
kampų

Kelio sankasai žemės buvo vežamos 
arkliniais vežimais, “kalamškomis”, 
‘‘grabarkomis”.SuteIktų žemės darbų vietose 
buvo tiesiami bėgiai ir žemės buvo vežamos 
rankomis stumiamais vagonėliais. Žemės 
sankasa buvo kasama ar pilama visu pločiu. 
Šlaitai rengiami 1:1,5 nuotydžireSunkiausios 
kelio vietos buvo ties Babtais tiesiant kelią per 
Nevėžio upės slėnį ir ties Dubysos slėniu ties 
Ariogala, kur kieto molio sluoksnius neįveikus 
kirtikliais tekdavo sprogdinti.

Plento dangos ir tilto konstrukcijoms 
naudotas akmuo, smėlis, žvyras. TŲ medžiagų 
randama Lietuvoje, bet ne visada geros 
kokybės. Todėl akmenis tekdavo vežti

Daktaras: Štai šios dijagramos senos 
Tau išaiškins “bučkio” meną. 
Žmogau, brangink savo nosį 
Su ja būtum konkursuose, 
Taptum nosių čempionas, 
Gal išloštum milijonus.

Nuo Žemaičių plento atidarymo prabėgo jau 60 metų

vidutiniai 30 km, o žvyrą ir smėlį - 8... 10 km 
atstumais. Rūpintasi gaminti tik labai geros 
kokybės skaldą. Jai pagaminti naudotas tik 
tvirtas, nesudūlėjęs granitas. Visai nenaudoti 
smiltainiai ir nuosėdinių uolienų akmenys. 
Skalda buvo gaminama rankomis. Tai labai 
sunkus, varginantis darbas. Akmenskaldys 
(zimagoras) dirbdamas nuo aušros iki sutemų 
per ilgą vasaros dieną sugebėdavo pagaminti 
l...l,25 kub. m labai aukštos kokybės skaldos.

Skaldos dangą tankindavo atskiros grupės, 
turėjusios po 2.3 garinius iri arklinį ptentvolį. 
Tokia grupė per dieną sutankindavo 5 m. 
pločio 100...150 ilgio skaldos dangos ruožą.

Nors eismas Žemaičių ir Pagėgių - 
Joniškio plentais nebuvo intensyvus, 
atsižvelgiant į tai, kad eismas augo šių plentų 
sankryžoje pastatytas 23 m ilgio ir 4,5 m 
aukščio viadukas. Kitaip tariant įrengta dviejų 
lygių sankryža su keturiomis nuovažomis. 
Vamzdinės pralaidos buvo daromos iš 0,75 ir 
1,0 skersmens žiedų Ten, kur vandens debitai 
didesni, pastatytos gelžbetonio daubos, o kur 
ir jų nepakanka buvo daromos gelžbetonio 
angų perdangos.

Įdomesni tiltai, - gelžbetoninis trijų angų 
(26,1+329+62,1) su dviem gembėmis po 
(11,85) 108,8 m ilgio per Nevėžį ties Babtais. 
Trijų gelžbetonio arkų su stygomis (3 x 28,0) 
84,0 m ilgio tiltas per Dubysą ties Ariogala, 
80 m. ilgio trijų angų tiltas per Miniją ties 
Gargždais (21+24+21) su dviem gembėmis 
(po 7,0). Gargždų miestelyje ties klebonija 
buvo pastatytas 21 m ilgio viadukas 
pėstiesiems. Jis jungė kleboniją su šventoriu- 
mi. Iš viso plentą tiesiant pastatyta 11 tiltų(478 
m), 5 perdangos (38 m), 41 dauba (665 m) ir 
206 pralaidos (2 660 m).Fter visą plento ilgį 
pastatyti reikiami kelio ženklai: krypties 
rodyklės, vietovių pavadinimai ir atstumai iki 
jų kilometriniai ir šimtinių ženklai, banketės, 
sargšuliai ir LtVLso /Lemaičių plento ilgis 
siekia 193 km. Plento juosta užėmė 350 ha 
žemės. Tiesiant plentą iškirsta 28,1 ha miško, 
atlikta 1 769 000 kub. m žemės darbų, 
pa ruošta 211600 kub. m skaldos, 77 200kub. 
m žvyro, 166 500 kub. m smėlio, išgrįsta 155 
800 kvadrat m važiuojamosios dalies bei 
prievažų įrengta 177300mdrenažo. Ftistatyta 
14 860sargšuhų, 1759 bankete, 977 įtikėtų ir 
tilto ženklai, 371 kilometrinis ir įspėjamasis 
ženklas. Pervažose paklota5 435 m vamzdžių 
ir 6 500 šaligatvių bordiūrų.Viso plento 
tiesimo kaina apie 13,5 mln. litų Visos lėšos 
liko Lietuvoje ir didžioji jų dalis teko 
ūkininkams. Žemaičių plento tiesimui 
atžymėti Kauno pakraštyje ant aukšto šlaito 
pakilus iš Viliiampolės į kalną buvo pastatytas 
paminklinis 6,5 m aukščio granito obeliskas. 
Laikas ir karai jo nepalietė, tačiau jis dabar 
sunkiau pastebimas nes apaugęs medžiais.

Po chirurgo seminaro, 
Dulkės ūpas labai geras. 
Eidamas namo ant pietų, 
Susitiko su Loreta - 
Ir bučiavo ją be žodžio, 
Taip, kaip diagramos rodė.

Granito obelisko viršūnėje esanti 
dekoratyvinė dalis vaizduoja dievo Perkūno 
galvą su žaibais ir dviejų jo valdomų žirgų 
galvomis. Ant kontraforsų uždėti Kauno ir 
Klaipėdos herbai. Obeliską nukalė tada 
Kauno meno mokyklos mokinys V Kašuba 
(pokario metais žymus skulptorius, karaliaus 
Mindaugo paminklo Druskininkuose ir 
kunigakšao Gedimino paminklo Vilniuje bei 
daugelio kitų drabų autorius) skulptoriaus J. 
Mikėno prižiūrimas.

Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona 1939 metų liepos 9 d. atidengė 
obeliską. Oficialus plento atidarymas ir 
pašventinimas arkivyskupui metropolitui J. 
Skvireckui pageidaujant (ant obelisko nebuvo 
krikščioniškų ženklų) buvo perkeltas į 
Raseinius. Raseiniuose pagrindinis plento 
tiesiejas inž. L Tuskenis dalyvaujant gausiai 
susirinkusiems Raseinių gyventojams ir 
atvykusiems svečiams perskaitė Žemaičių 
plento atidarymo aktą, kurį pirmasis pasirašė 
Respublikos Prezidentas A Smetona ir jo 
palydos dalyviai, o Kauno arkivyskupas 
metropolitas J. Skvireckas pašventino 
Žemaičių įtientą.

Pokario metais automobilių eismo 
intensyvumas nuolat augo, todėl reikėjo 
tobulesnio kelio. Didelėmis lietuvių 
pastangomis 1970m. tarp Kauno ir Klaipėdos 
buvo pradėtas tiesti modernus greitkelis. Jis 
baigtas tiesti 1987 m Jį sudarė dvi plačios

Įrengtos 36 skirtingo lygio sankryžos, nutiesti 
67 viadukai ir tiltai, 30 trumpalaikio poilsio 
aikštelių, automobilių serviso punktai, 
valgyklos.

Lietuvos svečiai jąia naudojasi važiuodanš 
į Pajūrį ir teigiamai anie ią atsiliepia. Atvažiavę 
j Lietuvą įsitikinkite patys.

Doc. ar. Evaldas Palšaitis

Pagal “Lietuvos Rytą”

Gal per smarkiai apkabinęs 
Loretos sprandą išnarino * 
Galvos negali atitiesti, 
Teko Ambulancą kviestu 
Loretai dar nenuvažiavus, 
Pųušas per ausį gavo—

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsą Pastogė Nr. 26,2001.07.02, psl. 4
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Sibiro platybės. Vaizdas iš Sydnėjaos Lietavių klube smogtos “Trėmimų vaizdai” 
parodos. Anskio Reisgio nnotr.

MAMA KUR TU?

Ne, tai ne šauksmas tyruose, ne mažo 
vaiko klyktelėjimas, parpuolus ir 
nusibrozdinus kelius. Tai pavadinimas 
vaizdajuostės, kurią mums parodė š.m. 
birželio 16 dieną Lietuvių Klube, 
Banks town’e.

Vos įžengus į svetainę, akys savaime 
krypsta į ant pertvarų ir sienų išdėstytus 
trėmimų parodos eksponatus. Susimąstai 
žmogus, mintys skrieja šešiasdešimtį metų ten 
atgal ir laki vaizduotė pradeda įsijausti į tų 
laikų padėtį, su nuliūdimu suprasti kančias ir 
beviltį pergyvenančius tremtin vežamus mūsų 
tautiečius - daugeliu atvejų netgi šeimos 
narius, artimus giminaičius.

Dar nespėjus atsigauti nuo pirmojo 
slegiančio Įspūdžio, prieš akis stojasi gyvi tos 
baisiosios nelaimės vaizdai 1989 metasi grupė 
Lietuvos jaunuolių iškenavo tohmaįan Sibiran 
ieškoti pėdsakų tų, apie kuriuos jie tėra girdėję 
iš pasakojimų, senų laiškų, o kai kuriais

Savanorių apdovanojimo iškilmės
Š.m. birželio 22 dieną Centenary 

instituto patalpose (Royal Prince Alfred 
ligoninėje),- švenčiant Savanorių 
Tarptautinius metus, buvo apdovanoti 132 
pasišventę vyrai ir moterys, atstovaują 35 
skirtingas kalbines grupes. Jų tarpe buvo 
ir 5 lietuvės iš Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos draugijos.

Tai Ona Kapočienė, išdirbusi 7 metus 
Jadvyga Dambrauskienė (6 metus), Julija 
Lašaitienė (4 metus) bei Nata liutikaitė 
ir Milda Karpavičienė (po 3 metus).

Susirinkusius savanorius darbuotojus 
širdingai pasveikino Rosemary Fraser, 
Pagyvenusių Globos Tarnybos Rytinio 
sektoriaus (CSAHS) viršininkė. Kviestiniai 
kalbėtojai buvo Ken Cahill iš Balmain 
ligoninės ir dr. George Szonyi, CSAHS 
direktorius, gi trečiąja kalbėtoja buvo 
pakviesta mūsų Onutė Kapočienė, kuri su 
savo įgimtu jautrumu ir nuoširdumu 
išaiškino klausytojams sunkumus, kuriuos

Aikeka iš3psl
užbaigtas Lietuvos himnu

PO trumpos pertraukos sekė lietuviškas 
filmas, “Mes nemirę”, apie buvusius Sibiro 
tremtinius, kurie dabar gyvena Lietuvoje. Jie turi 
savo sėkmingą chorą, kuris dažnai koncertuoja 
ir Lietuvoje iružsienyje.

Taip pat reikia atsiminti, kad Melburno 
bendruomenės valdyba buvo išrinkta vos prieš 
vieną mėnesį ir jau sugebėjo surengti šį 
sklandų ir skoningą minėjimą. Ačiū 
VALDYBAI ir visiems asmenims, kurie 
padėjo šiai valdybai tą atsiekti. Linkiu 
neužkasti savo organizacinių gabumų ir 
ateityje. Elvira Šurnienė 

atvejais net ir matė nuotraukų. Kelionė į 
nežinią.' Remiamasi tik apytikrėmis žiniomis, 
bet su viltimi, kad vis šis tas bus atrasta. 
Keliaudami ž kaimo į kaimą, ž vietovės į 
vietovę, rinko žinias apie ten kadaise 
gyvenusius lietuvius. Tai šen, tai ten-Eureka 
- aš atradau! Netgi ir lietuviškai kalbančius 
gyventojus! Ne vienam iš susirinkusiųjų 
trykštelėjo akies kamputyje ašara, išgirdus 50 
metų moteriškę kalbant gražia lietuviška, nors 
ir šiek tiek tarmiška kalba. O ji gi buvo išvežta 
vos devynerių metukų! Nejučiomis esi 
priveistas reikšti tai moteriškei pagarbą, kad 
ji, svetimame krašte, svetimoj aplinkoj, 
nuolatinėj svetimųjų įtakoj, visgi išsaugojo 
savyje tai, kas šventa - gimtąją kalbą. 
(Norėtųsi palyginti tai su dabartimi -bet tam 
čia ne vieta ir ne laikas;.

Bet sugrįžkime orie kelionės tiksle 
“Mama. kur Tti? Mes ieškome Tavęs”. 
Apklausinėjami vietos gyventojau dek rusai 
tiek retas lietuvis nurodo, kad šiose apylinkėse 
gyvenę daugiau lietuvių - tremtinių, bet 
dauguma jau išmirę. Juos galima surasti tiktai

Savanorių lankytojų pagerbimo 
iškilmėse.

E kairės: Jadvyga Dambrauskienė, 
Nata Liutikaitė, Veronica Hon, Onutė 
Kapočienė, Julija Lašaitienė, Milda 
Karpavičienė.

Juozo Dambrausko nuotr. 
turi įveikti savanoriai lankytojai ir kokie 
mieli ir brangūs jų globos namuose lankomi 
žmonės pasidaro lankytojams. Jos kalba 
sulaukė entuziastingo pritarimo ir Veronica 
Hon (viena iš lankytojų koordinatorių) 
įteikė Onutei gražių gėlių puokštę. Mildos 
Karpavičienės žodžiais “ji išspaudė ašarą 
ir iš mano akių ir vertė didžiuotis esant 
lietuve”.

Sekė- apdovanojimai - plokštelės 
atminimui, gėlė, laiškas iš Sveikatos 
apsaugos ministro ir apdovanojamo 
asmens nuotrauka su dovanos įteikėju. 
Apdovanoti visi savanoriai darbuotojai nuo 
pačių jauniausių iki veteranų, pradėjusių 

kapinyne. Didžiuliai kapai, per eilę metų 
apaugę vietinės augmenijos, vijoklių, krūmų, 
jau sunkiai prieinami ar atpažįstami. Tačiau 
aiškiai matosi lietuviška įtaka - dar užsilikę, 
nors ir sunkiai išskaitomi įrašai, kai kur 
atskiros pavardės, vardai, palinkę ar nuvirtę 
kryžiai, apgriuvusios tvorelės. Jų tarpe vienas 
kitas beržas, jau nebe berželis svyruonėlis, bet 
tvirtas, savo amžių rodantis, vėtroms, 
speigams atsispyrės beržas. Pažvelgus į aplinką 
aiškiai matosi, kad ir tas beržas yra svetimas, 
mūsų tremtinių palikimas. Toji grupė 
jaunuolių su kuriais “keliavome”, ieškodami 
mūsų tautiečių, tuojau griebėsi darbo - valė, 
tvarkė kapus, atstatė kryžius, tvoreles. Buvo 
netgi atvejų, kad tapo surastas giminaitis - jo 
palaikai iškasti ir perkelti palaidojimui į 
gimtinę, į Lietuvą. Susimąstėme pamatę 
tolimojo Sibiro geležinkelio stotį, su joje 
stovinčiu prekinių vagonų sąstatu. Nejučiomis 
tas vaizdas keitė pavidalą - mums prieš akis 
stojosi tokie patys prekiniai vagonai, bet 
apkaustyti spygliuotom vielom, aplinkui velką 
kojas durtuvais apsiginklavę sargybiniai su 
piktais, nasrus rodančiais šunimis. Ką jie 
saugojo? Leisgyves išbadėjusias moteris 
atskirtas nuo vyrų? Išardytas šeimas, mažus 
vaikus, kišančius pro vielų grotas savo nosytes 
ir klaikiai verkiančius, šaukiančius “Mama, 
kur Iii?” Nenoromis krūpčioji ir pagalvoji, 
ar galėtume mes, gero gyvenimo išpaikinti 
pernešti tas jų kančias? Ar galėtume suprasti 
jų tuometinius skausmus, nežinodami net 
“UŽ KĄ?”

Bandė visokiausio plauko kraugeriai 
išnaikinti mūsų tautą. Bet ji, kaip ir tie beržai 
kapinyne, atspari, užsigrūdinusi Savo norą 
būti laisva ir nepriklausoma ji nuolatos 
puoselėjo ir tęsė iš kartos Į karta. Štai ir šios 
ekspedicijos dalyviai, jauni amžiumi, po 
žiauria svetimųjų okupacija gimė ir užaugę, 
bet išauklėti patriotinėje dvasioje. Pasipuošt 
alpinistų skrvbėlaitemis iš trijų spalvų - 
geltona, žalia ir raudona, keliavo tolimąją 
Sibiran ieškoti ne tik kitų, net ir savo gimine, 
šaknų senųjų tremtinių tarne. 1989 metai 
vadinami Atgimimo Metais. Atrodo, tačiau.

darbuotis pagal schemą, įkūrus ją prieš 
septynerius metus.

Po dovanų įteikimo savanoriai ir jų 
svečiai pakviesti pietums su iškilmių 
organizatoriais. Visi, dalyvavę šiose 
jaudinančiose iškilmėse skirstėsi pasiryžę 
tęsti šį vertingą darbą

Svarbu pažymėti, kad nebūtina 
priklausyti Moterų draugijai, kad pasidaryti 
savanoriu. Kiekvienas asmuo, vyras ar 
moteris, kuris galėtų paaukoti viena kitą 
valandą kartą į dvi savaites, aplankant 
tautietį slaugos namuose pokalbiui, ar 
padėti parašyti laišką paskaityti laikraštį, 
ar tyliai kartu pasėdėti, gali būti savanoriu. 
Nuostabi patirtis matyti džiaugsmą 
žmogaus veide, kai jis girdi savo gimtą 
kalbą Nors nebūtumėte pažįstami, jus suriš 
kalba.

Taip kad aš nuoširdžiai raginu jus 
pagalvoti ir stoti į savanorių bendruomenės 
lankytojų eiles ir įnešti laimės trupinėlį j 
jos reikalingo žmogaus gyvenimą Jeigu 
norėtumėte daugiau informacijos, 
susisiekite su viena iš straipsnio pradžioje 
išvardintų komiteto narių.
________________________________J.L.

Atsakymas Juozui Gailiui
Gerbiama p. Redaktore,
“Mūsų Pastogės” Nr. 21 Juozas Gailius 

iš Geelongo duoda atsakymą:

Geelongo lietuvių bendruomenės 
valdybai, specialiai pirmininkui Stasiui 
Šutui. Kadangi jis mini mano pavardę, tai 
aš jaučiu pareigą kai ką paaiškinti Nuo to 
laiko, berods 1971-mų ar 1972-rų metų, kai 
Juozas Gailius didino Geelongo Lietuvių 

kad tas Atgimimas kūrėsi kur kas anksčiau, 
nes tėvynės meilė, patriotizmas negimsta 
spontaniškai betyra įkvepiamas, skiepijamas 
per daugelį metų. Prisimenant klaikias 
trėmimų dienas, jų nekaltas aukas, turėtume 
taip pat prisiminti ir pagerbti tuos, kuriuose 
laisvės ilgesys niekuomet nebuvo užgesęs ir 
tapo perduotas palikuonims.

Giliai susimąstę apleidome Klubo 
patalpas po šio liūdno minėjimo-parodos. 
Ne vienas iš apsilankiusiųjų patenkintas 
renginio tema ir pristatymu, jaučia padėką 
Sydney Apylinkės Valdybai jos atstovui Le. 
pirmininko pareigas p. Jonui Zinktū, renginio 
vadovei ir organizatorei p. Martinai 
Rešgienei bei jos “darbščiosioms bitutėms” 
- talkininkėms p.p. Birutei Vaitkienei, 
Danutei Jancy, Aleksandrai Storpirštienei 
Onutei Kapočienel Isoldai Riželaitei-Davis. 
AM. Zitai Andriukaitienei ir vertėjai Jadvygai 
Dambrauskienei Negalime užmiršti ir (turbūt 
per apsirikimą pakliuvus moteriškų tarpan), 
visuomet pasiryžusių padėti p.p. Prano 
Andriukaičio ir Anskio Reisgio.

Apgailestautina, tačiau, kad tokio 
pobūdžio renginys nesusilaukė tinkamo 
atgarsio bendruomenės tarpe - apsilankė vos 
31 žmogus. Dažnai prisimename nedateklius, 
bet labai greitai užmirštame kitų kančias. 
Gaila!

Teodoras J. Rotcas

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
Knygos išleidimo vajaus komitetas 

praneša Australijos lietuviams, kurie 
suinteresuoti, knygos “Kengūrų ir koalų 
pašonėje” išleidimo reikalu, taip kaip leidėjai 
praneša mums iš Lietuvos, smarkiai padidėjo 
knygos išleidimo kaina. Mums reikia 20.000 
dol arba 40.0(1) litu, o šiuo momentu “Talko. ’ 
banke mes turime tik 14.953 dolerius.

Brangūs tautiečiai matote kokia yra sūri 
ir svarbi padėtis. Mums skubiai reikia surink 
aar virš penkių tūkstančiu dolerių (5 000 +). 
kad knyga būtų atspausdintą po to dar reikė 
mums pinigų tas knygas išvežioti - išsiuntinėti 
po Lietuvos universitetus, bibliotekas, 
vyskupijas, gimnazijas ir t.ti O taip pat reikės 
dalį knygų parvežti Į Australiją

Maldauju jus, brangūs tautiečiai prisidėti 
aukomis prie šios knygos išleidimo. Čekius 
galite siųsti užrašant ant čekio “Kengūrų ir 
koalų pašonėje” šiuo adresu: Marytė 
Šidlauskienė, 22 Stradbroke D-ve, ST Albans 
3021, VICTORIA

Melbourne galite asmeniškai perduoti: V 
Jablonskienei St Šiuškiti, M. Šidlauskienei 
Adelaide, Sydney ir Melbourne galite tiesiai 
Įdėti i “Talkos” banko einamąją sąskaitą Nr. 
9307.

Knygos išleidimui aukojo: 500 dol (2000) 
Geelongo Lietuvių S-gos Klubas, 103 dol 
Lietuvių Studijų Sąjungą Tasmania, po 100 
dol kun. J.N.Ffetraitis MIC, M.Narušienė 
(200),p o 50 dol M.Geštautienė,S.Pusdeš- 
rienė, VSavickas, RRakūnienė.

Nuoširdžiausias ačiū aukojusiems.
M. Šidlauskienė 

Vajaus komiteto pirmininkė 
namus, per Geelongo visuotiną 
bendruomenės susirinkimą buvo išrinktas 
Namų didinimo komitetas. Gailius pakeitė jį 
į Geelongo Lietuvių sąjungą Vėliau dar 
pridėjo “Klubą”. Darnaus sugyvenimo, kaip 
jis rašo, nebuvo nei su viena bendruomenės 
valdyba, nei jos pirmininkais: - nei su 
AJomantu, nei su S.Skapinsku, nei B. 
Stuikevičium, nei M. Kymantu, nei 
M.Davalga, perdaug nebendravo nei su 
manim. Jis nebendrauja nei su Stasiu Šutu.

Taigi kaip matot, jau apie 30 metų kaip 
Juozas Gailius su Geelongo bendruomenės 
valdyba nesutinka ir nebendrauja. Labai 
apgailestaujamą kad mūsų mažoje kolonijoje 
vyksta tarp organizacijų tokie nesutarimai

Su pagarba
Orio Schrederis
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SPORTAS ir SPORTININKAI

Australijos krepšinio žvaigždėms lietuviai - seni paž|stami 
Rita Baltušytė

Australijos krepšinio veterano Mebourne 
Tigers trenerio Lindsay Gaze kantrybė 
kartais neišlaiko.

Tęsinys. Pradžia MP Ne24

Tįsiame pokalbį su garsiaisiais Austmliįoe 
krepšininkais tėvu ir sūnumi Lindsay ir 
Andrew Gaze

Tėvas

Lindsay Gaze, dabar jam 64-eri, 
krepšinį pradėjo žaisti 1955 metais, 
netrukus ėmėsi ir trenerio darbo su jaunių 
grupe. Jis ir dabar mielai žaistų krepšinį, 

aišku, senjorų grupėje, bet neturi laiko.
- Negaliu dalyvauti varžybose, - sakė jis, 

kai kalbėjomės iš krepšinio salės perėję į 
treniruoklių kambarį. - Fferdaug laiko užima 
trenerio darbas ir sporto administratoriaus 
pareigos. Tam tikra prasme esu unikalus 
treneris aukščiausio lygio profesionalų 
komandoje. Treniruoju Nacionalinės lygos 
komandos profesonalus, bet pats esu 
mėgėjas. Trenerio pareigos man 
malonumas ir garbė. Duoną jau 42 metus 
užsidirbu sporto administratoriaus 
pareigose. Ir kaip žaidėjas ir kaip treneris 
vis dar esu mėgėjas.

Kelis dešimtmečius buvęs Viktorijos 
valstijos krepšinio mėgėjų asociacijos 
vadovas, Lindsay Gaze iki šiol palaiko 
gerus santykius su Melburno lietuviais. 
(Beje, ir dėl interviu su Australijos 
krepšinio žvaigždėmis susitarti padėjo 
Meburno lietuvių sporto klubo “Varpas” 
pirmininkas Rimas Mickus.)

-Kai aš pradėjau žaisti krepšinį, - toliau 
pasakojo Lindsay Gaze, - mūsų valstijoje 
buvo pusantro tūkstančio registruotų 
krepšinio žaidėjų. Dabar mes jų turime 
daugiau kaip 200 tūkstančių. Kai tapau 
Viktorijos krepšinio štabo viršininku 
(General manager of headquarters of 
Victoria basketball) turėjome apie du 
tūkstančius žaidėjų, mes tik pradėjome 
propaguoti šią sporto šaką. Mano pareigos 
palaipsniui išaugo į dvi skirtingas pareigas. 
Turėjau pakankamai patyrimo abi jas 
vykdyti, tačiau darbo diena pasidarė baisiai

Todėl nutariau iš administracijos 
pasitraukti, bet pasilikau vadovauti sporto 
įrenginių vystymo ir valdymo barui Taip 

pat likau vadovauti sporto vystymo, varžybų 
ir teisėjavimo programoms. Tai buvo 
organizacijos, su skirtingomis tarybomis, 
skirtingais tikslais ir siekiais. Buvau baisiai 
užimtas.

Melburno mieste yra apie 
penkiasdešimt krepšinio įrenginių. 
Didžiausias - prie Viktorijos krepšinio 
štabo. Tfen veikia dešimt krepšinio aikščių. 
Vienoje telpa apie du tūkstančius žiūrovų. 
Mūsų klubas žaidžia didžiausiame miesto 
krepšinio stadione “Vodafone Arena” 
(“Vodafono arena”), kur telpa dešimt 
tūkstančių žiūrovų. Dar prieš kelerius 
metus žaisdavome teniso centre Melburno 
parke, kur telpa 15 tūkstančių žiūrovų.

Vietos stadionuose mes taip pat turime 
keturias, penkias aikštes, porą, kuriose - 
aštuonios ar devynios aikštės. Taigi 
krepšinis dabar yra gerai aptarnaujamas 
mėgėjų lygiu. Bet nelabai gerai didelio 
žiūrovų kiekio lygiu. Mums reikia daugiau 
stadionų, kur tilptų trys, keturi ar penki 
tūkstančiai žiūrovų. Taigi, dar yra darbo.

Paprašėme L.Gaze papasakoti apie 
krepšinio sistemą Australijoje.

- Jaunas žmogus, norintis žaisti krepšinį, 
pradeda mokykloje. Po to jis stoja į vietos 
klubą ir krepšinį žaidžia savo gyvenamos 
vietos krepšinio stadione. Tie klubai vėliau 
atrenka savo geriausius žaidėjus į klubo 
komandą, kuri rungiasi su kitų to 
municipaliteto klubų atstovais. Po to 
kasmet a trenkami žaidėjai į valstijos jaunių 
rinktinę, o vėliau reikia pereiti aštuonis 
lygius, kol gali žaisti suaugusiųjų lygiu. 
Suaugusiųjų lygiu vyksta klubų varžybos, 
kurias mes vadiname asocijuotuoju 
krepšiniu. Sekantis lygis tai valstijos 
asocijuotasis krepšinis. Po to jau seka 
asocijuotasis krepšinis nacionaliniu lygiu ir 
dar atskirai yra profesionalų krepšinis 

žaidžiamas nacionalinėje ryaor.
Žodžiu, kiekvienas krenšininKas na* 

mus nueina kelia nuo rekreacinio krepšinio 
vietos lygiu iki reprezentuojančio krepšinio, 
kai žaidžiama valstijos ir šalies lygiu. Ir 
atvirkščiai, jeigu žaidei aukščiausiame 
lygyje, visuomet gali grįžti į asocijuotąjį 
krepšinį. Kitaip sakant, gali žaisti krepšinį 
visą savo gyvenimą. Daugelis taip ir daro - 
žaidžia krepšinį sulaukę penkiasdešimties 
ir šešiasdešimties. Taigi savo malonumui, 
krepšinį gali žaisti tikrąja žodžio prasme, 
kol krisi negyvas.

Paprašytas papasakoti ką galvoja apie 
lietuvius, Australijos krepšinio veteranas 
prisiminė:

- Kai aš pradėjau žaisti, labai geras 
treneris buvo Leonas Baltrūnas. Tais laikais 
jis treniravo ne tik lietuvius, bet ir visą 
Viktorijos valstijos rinktinę. Jis įnešė 
didžiulį indėlį į kitų trenerių parengimą. Jį 
aš prisimenu primiausiai.

Iš kitų žaidėjų pasižymėjo Stan Dargįs 
(Stasys Dargįnavičius), 1956 buvęs mūsų 
olimpinės rinktinės sudėtyje. Netrukus po 
to jis persikėlė į JAV. Edy Palubinskas - kitas 
puikus mūsų olimpinės komandos narys, 
antras pagal taiklumą, jis žaidė koledžų 
krepšinį Amerikoje, buvo pakviestas į 
NBA nors niekada joje nežaidė.

Prie mėgėjų krepšinio išvystymo 
Viktorijoje labai daug prisidėjo Melburno 
lietuvių sporto klubas “Varpas”, kuriame 
žaidė daug pirmosios ir antrosios imigrantų 
kartos atstovų.

- Ką manote apie lietuvių žaidimą per 
olimpiadą?

- Per paskutiniąsias dvejas olimpines 
žaidynes jie mus nugalėjo kovoje dėl

(Nukelto į 7 psL)

• A

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

T^smys, pradžia MP Ne 1-24 dukterimi, aš nežinau.
Iš pradžių mes važiavom tuo keliu kaip 

buvo vokiečių mums įsakyta. Vėliau mano 
tėvas išgirdo gandus, kad tas kelias vedė į 
kitą lagerį. Kiti žmonės pradėjo suktis į 
šalimus kelius, mes juos pasekėm. Sekančią 
naktį mes nakvojom po tiltu. Buvo šalta ir 
šlapia naktis. Mes visi buvom sušalę, alkani 
ir jautėmės labai nelaimingi. Net ir mūsų 
utėlės paliko mus ramybėje, o gal buvom 
per daug pervargę, kad jaustume jų 
kandimą. Sekantį rytą, tik praaušus, mes 
vėl pasileidom į kelionę. Mūsų arkliai buvo 
pasilsėję ir kadangi per kelionę išvalgėm 
daug maisto ir sušėrėm daug avižų 
gyvuliams, mūsų vežimai pasidarė 
lengvesni Neužilgo pasivijom išvargusią, 
sušlapusią pabėgėlių šeimą, einančius 
pėsčiomis tuo padu keliu. Jie man atrodė 
miesčionys. Moteris buvo apsirengusi 
dailiai pasiūtais rūbais, kurie dabar buvo 
nešvarūs ir susiglamžę. Jos veidas buvo 
išvargęs ir ji raišo viena koja, nes buvo 
pametus vieno batuko aukštą kulniuką. 
Jaunas berniukas ėjo įsikabinęs šalia jos. 
Jis nebuvo daug vyresnis už mano brolį. Iš 
po jo šlapios kepurės, jo išblyškęs veidelis 
nusišypsojo mums. Užpakalyje jų, aukštas, 
sukumpęs, kūdas vyras nešė kuprinę ant 
savo nugaros ir po ryšulį kiekvienoje 
rankoje. Mano tėvas sustabdė arklius. “Ei, 
jūs...” jis šuktelėjo jiems. “Užkelkit ryšulius 
ant mūsų vežimo. Truputį pasilsėsite.” 
» r S_ _ _ • '_ -_ _ .•.*___..__ - ■

Jis atkišo man savo kairę ranką be 
dviejų pirštų. “Ką? Kodėl?” aš jo 
nesupratau. “Neduok Dieve, tu tik 
nepasakyk niekam, kad aš tą ranką 
susižeidžiau seniai sprogdindamas akmenis 
savo ūkio laukuose. Sakyk jiems, dukrele, 
kad rusai mane pašovė, nes kitaip vokiečiai 
mane paims kartu su kitais,” jis 
nenustodamas mokino mane drebančiu 
baku.

Aš negalėjau sulaukti kada mes 
ištrūksim iš čia. Žmonių šauksmai, 
vaitojimai ir graudūs atsisveikinimai mane 
labai gąsdino. Užsimerkiau ir pradėjau 
apčhipom ieškoti utėlių savo galvoje. Kai 
mūsų ratai pradėjo riedėti, aš pamadau tą 
jauną merginą lipant į maišą sekančiame 
vežime. Jos tėvai apdengė ją su ryšuliais, 
bandydami ją paslėpti. Kitoj pusėj mūsų 
ratų, vyras buvo apsirengęs kaip moteris. 
Jis buvo susivyniojęs į didelę skarą, 
laikydamas kūdikį savo rankose ir vaizdavo, 
kad jis jį maitino iš krūties. Jo žmona laikė 
jauną sūnelį antkelių, važnyčiodama arklį. 
Kai pasiekėm kontrolės punktą, tos dvi 
‘moterys’ buvo praleistos be jokio įtarimo. 
Mes buvom po jų. Mano mama, pirmame 
vežime, buvo praleista be klausimo. Mano 
tėvas, užsisagstęs ‘Wehrmachto’ švarką, 
užsimaukšlinęs jų kepure, su deke ant kelių

-’i.. . - am musų vežimo, irupuri pasilsėsite.;norėdamas paslėpti ūkininko kelnes, laik£ ... .... «
ranką iSke>> aukšl.i, kartodama.. 'T°
“Russen... Front.. Gesdtossen....- Jie mus “S" Ai” ~ M»“° P“
. . _i -j v • x .... Stankus. Čia yra mano žmona ir sūnūs.”irgi praleido. Kaip aš apsidžiaugiau. . . . , , ..• r r O“ uPrmiQ ir oteio^clrat cuha mon«x* w
Atsigrįžus pamačiau, kad senesniąją porą 
užpakalyje mūsų kareiviai sustabdė ir 
apklausinėjo. Kas atsitiko su jais ir jų

‘Ponia, ateikit ir atsisėskit šalia manęs/' 
mama pašaukė ją, padarydama jai ir 
berniukui vietos tarp ryšulių. Kada abu 
atsisėdo patogiai, tėvas atsigręžė į Stankų.

“Nesigėdyk, žmogau. Užmesk ryšulius ant 
antro vežimo. Mudu eisim pėsti.” Stankui 
kraunant daiktus ant mano vežimo, aš 
išgirdau jį sakant “Šitas kelias nuves mus į 
mažą miestelį, kur rasim geležinkelio stotį. 
Aš tikiu, kad gal mes galėsim patekti į 
traukinį, kuris mus pavežtų toliau nuo 
fronto.” “Tai būtų geriau negu galima 
tikėtis,” tėvas nusišypsojo netikėdamas.

Nustojo lyti. Jau buvo po pietų kada 
pasiekėm stotį ir pasistatėm vežimus 
šalimai

“O gal mes galim papirkti stoties 
viršininką ir gauti vagoną mūsų vežimams 
ir arkliams,” mano tėvas garsiai svajojo. 
“Kodėl nepabandyti?” Stankus patraukė 
pečiais. Tėvas atsisuko į mamą. “Ką tu 
galvoji, brangioji?” “Hm... Hm... Kaip būtų 
gerai.. Manau reikia pamėginti,” ji pritarė, 
kasydama utėlių pilną galvą.

Ir vėl aš žiūrėjau į motiną traukiant 
lašinius iš ryšulio, kai tuo tarpu tėvas knisosi 
vežime ieškodamas bonkos, tuo laiku labai 
vertingo, samagono. Ir taip abu vyrai, 
apsiginklavę su kyšiais, nuėjo į stotį. 
Stankienė ištaisė savo sumurdytą 
skrybėlaitę ir atėjo pas mamą jos paguosti, 
kuri sėdėjo pasirišus skarele po smakru ir 
ašarojo. “Nesirūpink, brangioji... Viskas 
bus gerai... Mano vyras kalba vokiškai taip 
gerai lyg būtų vokietis. Aš esu tikra, kad 
jiems pasiseks, nes jis yra sklandus 
pašnekovas.” ji ramino ją.

Laikas sustojo mums, kai mes laukėm 
vyrų grįžtant. Mano mama pradėjo 
sielvartauti, nes ji gerai žinojo kokiam 
pavojuje jie galėjo atsidurti, bandydami

sušaurfyti už menkesnius nusikaltimus. Kai 
įtampa didėjo, moterys užsiėmė save 
ieškodamos utelių mūsų plaukuose. Po 
valandos, tėvas ir Stankus grįžo laimingi, 
šypsodamiesi “Motin, tavo lašiniai labai 
patiko stoties viršininkui,” tėvas pirmą 

kartą nusišypsojo nuo tada kai jis paliko 
savo ūkį. “Jis irgi nesispardė nuo samagono 
bonkos,” Stankus dadėjo. “Kokia laimė... 
Jis mums paskyrė visą vagoną ir liepė 
tuojau pradėti krauti arklius su vežimais į 
jį,” tėvo veidas staiga surimtėjo, 
skubindamas mus. Visi šokom prie darbo. 
Vieni kraustė ryšulius iš vežimų, kiti ardė 
ratus. Po pusės valandos vėl pasirodė stoties 
viršininkas. “SchnelL.. SchnelL.. Jūs viską 
turit pakrauti į vagoną kiek galima greičiau. 
Laike nakties atvažiuoja traukinys į stotį 
ir tada aš galėsiu prikabinti jūsų vagoną prie 
jo,” Stankus išvertė mums.

Mano tėvai susijaudino ir nežinojo ką 
daryti, nes į vagoną tetilpo tik vienas 
vežimas su viena pora arklių. Kol mes 
skubiai krovėm savo ryšulius, pasitarė tėvai 
išrinko geresnį vežimą ir du stipresnius 
arklius. Juos buvo labai sunku įlaipinti į 
vagoną, bet kažkaip ir tas tėvui pasisekė. 
Kai pabaigėm susikrauti, vyrai nuėjo atgal 
pas stoties viršininką ir pasiūlė jam antrą 
porą arklių su vežimu. “ Ačiū, aš juos gerai 
prižiūrėsiu,” patenkintas, jis dėkojo už 
dovaną. “Tarp kitko, čia yra laiškas mano 
draugui, kuris užima ten aukštą vietą. Kada 
jūs nuvyksite ten, jis jums padės. Aš manau 
tas labai pravers.”

Mes jautėmės labai sukimšti atidaram 
vagone. Tėvas apdengė arklius su gūniom, 
kad nesušaltų. Mama ir Stankienė išrinko 
šilčiausią kampą mums vaikams ir bobutei 
Nors vakaras buvo labai šaltas, bet mes 
vaikai jautėmės patogiai, apkloti patalais. 
Suaugusieji glaudėsi prie arklių, 
mėgindami apšilti. Traukinys atėjo apie 
vidurnaktį. Girdėjom kalbas ir trankymąsi, 
kol vagonas buvo prikabintas prie 
traukinio. Po to greitai vėl pajudėjom. Kai 
traukinys ėmė greičiau važiuoti, pasidarė 
baisiai šalta nuo vėjo. Pradėjo snigti.

(bus daugiau)
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Atvyksta “Pynimėlis” - šokėjai, dainininkai, muzikantai iš Lietuvos !

nmevėžio dainų ir šokių ansamblis “Pynimėlis”

SPORT SPORT SPORT

“Pynimėho” ansamblį sudaro šokėjai, 
muzikantai ir dainininkai, kurie 
koncertuoja kartu.

Ansamblio muzikantai susidaro iš 
liaudies instrumentų orkestro ir kaimiškos 
muzikos kapelos. Liaudies instrumentų 
ansamblis naudoja įvairius lietuvių liaudies 
instrumentus. Liaudies muzikantai pučia 
birbynes, lumzdelius, skudučius, kankliuoja 
kanklėmis, barškina skrabalais, įvairiom 
tarškynėm, barškynėm, daužo būgnelius ir 
pučia ragelius, išgaudami įvairių 
įvairiausius garsus Kaimiškos muzikos 
kapela groja gerai žinomais visame 
pasaulyje instrumentais: akordeonu, 
armonika, smuiku, lūpinėmis 
armonikėlėmis, kontrabosu triūba 
trombonu, mušamaisiais ir k t

Liaudies instrumentų orkestras ir 
kaimiškos muzikos kapela dažniausiai groja 
atskirai, tačiau gali groti ir kartu susijungus.

Choras yra taip pat svarbi ansamblio 
sudėtinė dalis. Jame dainuoja apie 50 
vaikų. Yra dvi-paruošiamoji ir pagrindinė 
grupės. Patys stipriausi ir įspūdingiausi 

Australijos krepšinio žvaigždėms lietuviai * seni pažįstami
Atkelta iš 6 psL

bronzos medalio. Aš manau, kad abu 
kartus jų pergalė pelnyta, jie buvo 
pranašesni už mus ir mes didžiuojamės, kad 
apskritai sugebėjome taip toli nužengti

Šiemet mes ypač daug tikėjomės, todėl 
kai buvome tik ketvirti, susilaukėme 
nemažai kritikos. Daug kas manė, kad 
galėjome pasirodyti daug geriau. Aš 
asmeniškai manau, kad taip kalbantys 
nepakankamai įvertino mūsų priešininkus, 
kurie buvo nuostabūs. Aš manau, kad 
Lietuvos komanda buvo geriausia per visus 
laikus. Jeigu būtų žaidęs Sabonis, aš manau, 
jie būtų nugalėję amerikiečius. Nors jie 
turėjo juos sumušti ir be jo. Lietuviams 
labai labai nepasisekė su paskutiniais trimis 
metimais pabaigoje, bet aš manau, kad jie 
užkariavo visos publikos širdis čia. Jų 
žaidimas, jų elgesys, meistriškumas ir 
sportiškumas labai pakėlė olimpinių 
žaidynių standartą. Jie buvo puikus 
pavyzdys, kuriuo mūsų žmonės turės sekti 
Aš manau, jie žaidė nuostabiai šiemet

- Ar australai krepšininkai kada nors 
planavo nuvykti į Lietuvą?

-Daug kartų planuota, deja, planai 
neišsipildė, kai kurie buvo atšaukti 
paskutinę minutę. Vis dėlto neprarandu 
vilties jūsų gražiąją šalį pamatyti. O kol kas 
vėl organizuojame lietuvių krepšininkų turą 
po Australiją. Aš manau, kad mūsų 
bendradarbiavimas niekuomet nenutruks.

Man atrodo, kad mūsų ir lietuvių 
žaidimo stilius darosi artimas. Žiūrėkit, net 
ir mūsų tautinės spalvos panašios (Australų 
oficialios reprezentacinės spalvos - geltona 
ir žalia, “Melburno tigrų” - geltona ir 
raudona. R.B.)

kūriniai yra atliekami visiems kartu grojant, 
šokant ir dainuojant “Pynimėlis” susideda 
iš dviejų paruošiamųjų ir penkių 
koncertuojančių šokėjų grupių. Į Australiją 
š. m birželio 27 dieną atvyksta “Pynimėho” 
vyresnioji grupė 16-18 amžiaus jaunimas. 
Sutikime ir priimkime juos svetingai. 
Ateikime į jų ruošiamus koncertus, kurie 
vyks sekančiai:

Sydnėjuje - sekmadienį, liepos 1 d., 230 
vai p.p. Lietuvių Namuose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

Adelaidėje - sekmadienį, liepos 8 d., 
200 vai p.p. Lietuvių Namuose, 6 Eastry 
St, Norwood.

Geelonge - šeštadienį, liepos 14 d. 3.00 
vai p.p. Lietuvių namuose, Beauford Avė, 
Bell Post Hill

Melbourne - sekmadienį, liepos 15 d., 
1.30 vai p.p. Lietuvių Namuose, 44 Errol 
St, N. Melbourne.

Laukiame visų!
Dalia Didžienė

- Ar planuojate kada nors išeiti į 
pensfą?

- Visai išeiti į poilsį - ne. Aš tikriausiai 
krisiu negyvas kur nors krepšinio aikštėje, 
gal ir neužilgo nuo dabar (juokiasi).

Praėjus maždaug savaitei po mūsų 
pokalbio Australijos žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimai, kad kitais metais treneriai 
krepšinio NBA aikštelėje turės būti prisisegę 
mikrofonus ir kad garsusis “Melburno tigrų” 
treneris pareiškė, kad jeigu mikrofonai taps 
privalomi, jis nebedirbs.

Tikriausia, tadajam atsiras laiko pačiam 
žaisti.

Australuos Nacionalinės krepšinio lygos 
pirmenybės (krepšinio sezonas) prasideda 
spalio 20 dieną.

Dėl šalies čempiono vardo kovoja 
vienuolika vyrų komandų: “Perto laukinės 
katės” (Perth Wild Cats), “Viktorijos titanai” 
(Victoria Titans), Adelaidės 36-ieji 
(Adelaide 36ers), “Taunsvilo krokodilai” 
(Townsville Crocodiles), “Melburno tigrai” 
(Melbourne Tigers), “Vakarų Sidnėjaus 
smailiosios keteros” (West Sydney 
Razorbacks), "Sidnėjaus karaliai” (Sydney 
Kings), Vulongongo vanagai (Wollongong 
Hawks), Kanberos patrankų šoviniai” 
(Canberra Cannons), “Brisbano šoviniai” 
(Brisbane Bullets) ir “Kernų taipanai” 
(Cairns Taipans t J“Taipanai -^Irųją 
žodingos gyvatėj ^). i xoviJjriqsq

Per sezoną sužaidžiamos 28 rungtynės , 
(nuo kitų metų -30).

Rita Baltušytė

(Čia spausdinama medžiaga kiek kitokioje 
formoje buvo skelbta žurnale “Krepšinis”)

The journey begins...

About six years many Sydney 
Lithuanian basketball watchers noticed a 
little five-year-old boy running up and down 
the sidelines of the basketball court 
expertly bouncing the ball with ability well 
beyond his years. At every time out there 
he was again springing onto the court 
driving towards the basket in a sometimes- 
vain effort to do a lay up. As he grew older 
and stronger his skilk continued to improve 
until finally at the age of seven he was 
helping Kovas win their first ever Under 
10 Basketball competition. In 1999 at the 
Lithuanian carnival in Melbourne he was 
an integral part of the Under 10 team that 
won its competition. I was fortunate 
enough to coach this team and his 
enthusiasm and energy rubbed off on all 
around him

Daniel Sepokas is the eldest son of 
Michael and Anna Sepokas and the older 
brother of Jarrod and Leah, who both now 
play basketball for the Kovas Under 10’s, 
and Emma, who is starting to bounce the 
baH around like her oldest brother.

Daniel has been playing representative 
basketballfor the Bankstown Bruins for the 
past three years where his skilk have even 
further improved. As well as representing 
his beloved Kovas he also has been an 
integral part of his school’s basketball team, 
Holy Family Primary School at Menai.

Daniel was recently chosen for the 
Endeavour Regional basketball team, 
which is the Primary Schools Catholic 
basketbaU team for the region that his 
school competes in. He was next selected 
in the Outer Area Sydney team and then 
for the MacKillop team, which is highest 
representative honour for Sydney Catholic 
Schools’ Primary School basketbailers.

The MacKillop team competed in the 
NSW Primary Schools’ Championships 
against teams, winch included State School

Musę mirusieji
Atsisveikinant su a a G.Narušiu mirusiu 14.06.0L

Mielas Gustavai,

Šį kartą Tii išgirdai vakariniam poilsiui 
trimito garsą, kuris atpalaidavo Tave nuo 
šios žemės vargų ir pašaukė amžinam 
miegui. Su skausmu ir liūdesiu palikai savo 
vaikus, gimines ir draugus, jei dar hko gyvų 
tavo dalinio karių, jie liks amžinai dėkingi 
už jų išgelbėjimą nuo raudonojo slibino.TU, 
rizikuodamas savo gyvybe, nukovei du 
politrukus ir apginklavai Lietuvos karius, 
kurie buvo vedami į Rusiją, nuginklavote 
raudonarmiečius ir atidavei juos vokiečių 
belaisvėm Thvo mirtis atėmė iš manęs tikrą 
draugą. Mes turėjome daug bendro, nes 
abu tarnavome Savisaugos batalionuose.

a.a. Liudui Krasauskui

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Mavis ir visiems artimiesiems reiškia

Gold Coast’© lietuviai

■ędaizun ■ LIETU VIŲLAIIIOJIMO BIURAS J
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Daniel Sepokas

regional teams as well as Independent 
Private School teams and finished in fourth 
position. At the conclusion of the carnival 
ten players were selected to represent NSW 
Primary Schook at the National Primary 
School Championships to be held at the 
Brisbane Entertainment Centre later on in 
the year, amongst them was the name 
DANIEL SEPOKAS. Daniel “couldn’t 
believe it” (according to his parents), but 
those who have seen him play would not 
be surprised.

He continues to play with the Kovas 
Under 14 team, the Bankstown Bruins and 
his “muck up” games with his neighbourhood 
friends and throughout them all his 
demeanour never changes - he still remains 
that happy go lucky, ever smiling, warm 
hearted boy that prowled the sidelines not 
so long ago.

Congratulations Daniel and we wish 
you all the best at this, the start, of your 
representative journey.

Jerry Brikus

Dažnai pasiguosdavome ir paklausdavome 
savęs kur dingo 25 savisaugos batalionai, 
kur yra tų apsišaukėlių sąžinės, kurie 
pasisavino kario vardą ir jokiame minėjime 
nei žodžio (su viena išimtimi) apie keturių 
metų mūsų kovas su raudonu okupantu ir 
lenkų Krajovos gaujomis. Gal netolimoje 
ateityje tiesą išgirs ir “kurti” ir “akli”, ir 
Tavo nuopelnas Tėvynei bus įvertintas.

“Iki pasimatymo, Tamsta, leitenante 
Naruši.” “Vis klausau” - puskarininkis 
Vytautas Mačys.

Ilsėkis ramybėje, senas Lietuvos kary.
Atleisk man, kad negaliu asmeniškai 

atsisveikinti
VVt Mačys
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“Dainos” choro valdybaBirutė Aleknaitė

Įvertindami Birutės Aleknaitės ilgametį darbą ir 
labai svarbų įnašą atliekant chorvedės pareigas 

Sydney Lietuvių “Dainos” choras rengia jai 
PAGERBIMO IR ATSISVEIKINIMO 

VAKARIENĘ,
kuri įvyks š.m. liepos mėn 6 d., 19.30 vaL 

Sydney Lietuvių klube, Bankstown.
Organizacijos ir pavieniai asmenys kviečiami dalyvauti. 
Vakarienės kaina $ 20.
Bilietus prašome užsisakyti klube tel. 9708 1414 ne 
vėliau kaip iki birželio 29 d.
Dėl smulkesnės informacijos prašau skambinti 
Giedriui Dryžai teL 9869 1636 arba Kęstučiui Protui 
teL 9649 7314

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW 2200 

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 9708 1414 Fax: 97964962 

www.lithuaniandub.orq.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Valstybės šventė Sydnejuje
Pranešame, kad Valstybės šventės minėjimas Sydnejuje įvyks š.m. liepos mėn. 8 

d. šia tvarka:
1130 pamaldos Lidcombe bažnyčioje. Organizacijos prašomos dalyvauti 

organizuotai su savo vėliavomis.
200 vaL p.p. Sydnėjaus Lietuvių klubo auditorijoje įvyks minėjimas.
Programoje poeto Juozo Almio Jūragįo paskaita ir meninė dalis, kurioje dalyvaus 

jaunimas, vyresnieji ir Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

“Pynimėlio” koncertai Australijoje

Sydnejuje - sekmadienį, liepos 1 <L, 230 vai. p. p. 
Lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Adelaidėje - sekmadienį, liepos 8 d. 2.00 vaL p. p.
Lietuvių namuose, 6 Eastry St, Norwood.
Geelonge - šeštadienį, liepos 14 d. 3.00 vai. p. p. 
Lietuvių namuose, Beauford Avė, Bell Ftost Hill 
Mebourne - sekmadienį, liepos 15 d. 130 vaL p. p. 
Lietuvių namuose, 44 Errol St, North Melbourne.

UEPOS15 d. 1.00 vai.

KERMOŠIUS
Organizacijos ir pavieniai prekiautojai 

Iš anksto pradėkite ruoštis tos dienos prekybai 
UŽSISAKYKITE KLUBE PREKYSTALIUS

UEPOS 19 d. 12.30 vai. Švediškas Stalas

PENSININKŲ POPIETĖ

Rugpiūčio 12 d
LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Narių Ir svečių informacijai.

2001 Valstybės dienos minėjimas Adelaidėje
įvyks sekmadienį, liepos 8 <L, sekančia tvarka:

Vėliavų pakėlimas Lietuvių namuose 10.00 vaL
Lietuvių Katalikų centre 10.45 vaL
Pamaldos šv. Kazimiero bažnyčioje 11.00 vaL

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
Minėjimas Lietuvių namuose 200 vaL po pietų.
Programa: Pirmininkės sveikinimas Valstybės dienos proga.
Koncertas: Šokių ir muzikos ansamblio “Pynimėlis” iš Lietuvos! Atvyksta gražus 
jaunimas iš Lietuvos. Alsivežkime ir savo gražų jaunimą į koncertą!
Bilietai: $15, vaikams iki 15 m veltui
Po koncerto - vėliavų nuleidimas Lietuvių namų sodelyje.
Vėliavų pakėlimą ir nuleidimą praveda LKVS “Ramovė”.
ft> minėjimo - pabendravimas su “Pynimėliu”, suneštinės vaišės.
Tautiečiai labai laukiami!

ALB Adelaidės Apylinkės valdyba

AR JAU 
SUMOKĖJAI 

MŪSŲ PASTOGĖS” / 
PRENUMERATĄ?

Pranešimas
Melboumo Pensininkų sąjungos 

nariams.
Sekantis susirinkimas įvyks 

liepos mėn. 10 dieną, 11 vai. 
Lietuvių namuose.

KOVAS 
FVN Hm

Join us for a great night 
7th July 2001 

Starting at 7pm 
Entry $10.00

At
40B Fiddens Wharf Road, 

Killara, 2071
lilbt aittrtaiiHiit will b«

Pravijai by tba Ctwwittae leys
There will be two lucky door prizes. 
Food and Drinks will be available.

Special activities will also be run on the night
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• Melbourne susipažinimo popietė su “Pynimėliu”
Visus kviečiame į susipažinti su “Pynimėliu” liepos 6 <L, penkiadienį, 2 vaL po

• pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 44 Errol St, N. Melbourne.
• Ruošiama labai įdomi popietė. “Pynimėlis” prisistatys šokiais, dainomis, muzika.
• Savo šokiais prisijungi Melboumo “Gintariečiai”, “Malūnėlis” ir mažieji “Gintarėliai”.
• Įėjimas - tik $ 10,- vaikams, jaunesniems 13 metų - $5,-
• Būsite pavaišinti užkandžiais, kava, pyragais.

Atvykite, laukiame visų. •

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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