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Vytautas Didysis Lietuvos valstybės 
sienas išplėtė iki Juodosios jūros. Lietuva 
tapo galinga valstybė. Pajėgi galutinai 
įveikti Vokiečių ordiną, beveik du 
šimtmečius puldinėjusį, plėšusį Lietuvą.

Pakankamai nuo jo prisikentėjo ir 
lenkai. Tačiau tiek lietuviams, tiek lenkams 
pavieniui atremti ordino puolimus buvo 
sunku, todėl Vytautas ir Jogaila sutarė 
veikti bendrai Vytauto pakviesti į pagalbą 
atvyko totoriai Jogaila pasamdė garsaus 
karvedžio Jano Žižkos vadovaujamą čekų 
pulką.

Vytautas surinko 40 vėliavų (pulkų). Jas 
sudarė ne vien lietuviai bet ir gudų, ukrai
niečių žemių, tuomet priklausiusių 
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei kariai 
Jogaila į sutartą susitikimo vietą atvedė 51 
vėliavą.

Viskas buvo daroma labai slaptai Iki 

paskutinės dienos kryžiuočiai manė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės veiks 
atskirai Kai susigriebė, buvo po laiko,- 
sutrukdyti susijungti sąjungininkų pulkams 
jau negalėjo.

Lemiamam mūšiui ruošėsi ir kryžiuo
čiai Buvo sukviesta daug riterių iš kitų 
kraštų: Prancūzijos, Anglijos, Šveicarijos. 
Ordinas surinko 51 vėliavą: 21 tūkstantį 
raitelių ir keletą tūkstančių pėstininkų. Vis 
dėlto jų priešininkų jėgos buvo didesnės - 
jie vien raitelių turėjo apie 29 tūkstančius.

1410m. liepos 9 dieną Vytauto ir Jogai
los kariuomenė peržengė ordino valstybės 
sieną ir žygiavo jo sostinės link. Kryžiuočiai 
pastojo žygiuojantiems kelią prie 
Tanenbergo miestelio, netoli Griunvaldo 
kaimo. Buvo aišku, kad susikauti teks 
būtent čia. Vytautas tuoj išrikiavo karius 
mūšiui: dešiniajame sparne - Lietuvos

Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė, o 
kairiajame - Ixnkijos.

Išaušo 1410 metų liepos penkioliktoji. 
Vytautas šuoliavo nuo vieno sparno prie 
kito, davinėjo paskutinius įsakymus, 
nurodymus. Pasakojama, kad tą dieną jis 
mirtinai nuvarė tris kovos žirgus.

Laikas bėgo. Vis karščiau kepino saulė, 
o kariuomenės nejudėjo iš vietos. 
Sąjungininkams, ypač Lietuvos pulkams, tai 
buvo paranku: jie stovėjo girios pavėsyje, 
o riteriai šuto po savo šarvais plyname 
lauke.

Staiga nuaidėjo trimitas. Tai pas Jogailą 
atvyko kryžiuočių pasiuntiniai. Prie 
karaliaus kojų jie padėjo du kalavijus:

- Šviesiausias karaliau, ordino didysis 
magistras siunčia šiuos kalavijus: vieną tau, 
kitą Vytautui. Matyt, jums trūksta ginklų, 
kad nepradedat mūšio.

Norėta įžeisti Bet Jogaila liko ramus.
-Ačiū Dievui, ginklų mums netrūksta. 

Bet priimam dovaną, matydami čia būsi
mos mūsų pergalės ženklą!

Mūšis prasidėjo vidurdienį. Vokiečiai 
ėmė šaudyti iš patrankų, bet kariuomenės 
suartėjo taip greitai kad patrankas naudoti 
nebetiko. Susirėmė vyras prieš vyrą. 
Grumtynės buvo žūtbūtinės, tik kritęs karys 
paleisdavo priešininką.

Praėjus valandai nuo mūšio pradžios, 
dauguma Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės karių pasitraukė, kovos lauke liko ir 
drauge su lenkais šešias valandas kovėsi tik 
nedidelė kariuomenės dalis (pasižymėjo 
trys Smolensko pulkai). Vieni kryžiuočiai 

nusivijo lietuvius, o kiti su baisia jėga 
užgriuvo Smolensko ir kairiame sparne 
stovėjusius lenkų pulkus. Mūšio sėkmė vis 
labiau sviro į vokiečių pusę. Kai grįžo 
lietuvių karius vijęsi riteriai ir įsijungė į 
kautynes, lenkų vėliavos jau buvo gerokai 
išblaškytos ir smolenskiečių gyvų mažai 
telikę. Vokiečiai jau užtraukė pergalės 
giesmę.

Staiga kaip viesulas jiems iš šono 
smogė persitvarkę ir sugrįžę į mūšį Vytauto 
vedami lietuvių pulkai. Kryžiuočiai buvo 
apsupti ir nors atkakliai gynėsi, bet pergalė 
vis labiau slydo iš jų rankų. Mūšis tęsėsi iki 
pavakarės. Kryžiuočių kariuomenė buvo 
visiškai sutriuškinta. Mūšio lauke krito 
ordino magistras Ulrichas fon Jungingenas, 
daug žymių riįerių, apie 18 000 eilinių 
karių. Sąjungininkai paėmė 51 (visų pulkų!) 
vėliavą, daug belaisvių, gurguolę, kur rado 
daugybę pančių belaisviams surakinti. { 
juos pateko patys kryžiuočiai.

Tai buvo didžiulis Ordino pralaimė
jimas. Žalgirio pergalė palaužė jo karinę 
galybę, suardė vokiečių riterių planus 
pavergti baltų ir slavų žemes, įkurti 
Pabaltijyje didelę savo valstybę ir įsigalėti 
Rytų Europoje.

Garsas apie šią pergalę greitai pasklido 
per plačias šalis. Labai padidėjo Uetuvos ir 
Lenkijos valstybių garbė ir galia. Kaip 
žymus kare vadas ir politikas ypač didelės 
šlovės susilaukė Uetuvos didysis kunigaikš
tis Vytautas.

Viktoras Jakimavičius 
pagal “Gimtoji šališ Lietuva”

Lietuvos
Prezidento susitikimas su 

A.Brazausku

Birželio 28 d. prezidentūros atstovų 
teigimu, Prezidentas Valdas Adamkus 
penktadienį paskelbs savo poziciją ir 
sprendimą dėl busimojo Vyriausybės 
vadovo.

Ketvirtadienį šalies vadovas V. 
Adamkus Prezidentūroje priėmė nau
josios Seimo daugumos pasiūlytą kandidatą 
į Premjerus socialdemokratų lyderį Algirdą 
Brazauską. Beveik dvi valandas trukusiame 
pokalbyje aptarta daugelis vidaus ir 
užsienio politikos klausimų, šalies vadovas 
aiškinosi A Brazausko pozicijas, išdėstė 
savo požiūrį.

"Ibi buvo išsiaiškinimo arba vienas kito 
požiūrių sulyginimas - Prezidento ir mano”, 
- sakė A.Brazauskas po susitikimo. Jis 
pareiškė, kad tame pokalbyje “kokių nors 
esminių skirtumų, vienas kito nesupratimų 
nebuvo”.

Socialdemokratų lyderis pripažino, kad 
V.Adamkus jam tiesiogiai nepasiūlė tapti 
Premjeru, nepasidomėjo, ar jis, A. 
Brazauskas, sutiktų eiti Ministro Pirmi
ninko pareigas. V.Adamkus nepasakė 
ABrazauskui, kada apsispręsdėl naujo 
Vyriausybės vadovo, praneša EITA

Pagal Konstitucib ^^ideritas Vyriau
sybei atsistato" fcaip per 15

■' ’ ’ naujo
■*. Šis

įvykių apžvalga
terminas baigiasi liepos 4 dieną.

Prezidentūros atstovai po šio susitikimo 
žurnalistams komentarų nepateikė. Kol kas 
nėra oficialios informacijos, ar Prezidentas 
dar susitiks su septynių dešiniųjų ir centro 
partijų pasiūlytu kandidatu į Ministro 
Pirmininko pareigas laikinuoju Premjeru 
Eugenijumi Gentvilu.

“Kalbėjomės įvairiomis mūsų valstybės 
gyvenimo temomis. Prezidentui buvo 
įdomus mano požiūris užsienio politikos, 
integracijos į NATO, ES klausimais, 
pasiruošimas šitiems reikalams, taip pat 
labai platus spektras vidinio mūsų 
gyvenimo klausimų - pradedant muitine, 
žemės ūkio padėtis, socialinės problemos, 
pensijų klausimas, kaupiamųjų fondų 
formavimas, mokesčių sistemos racio
nalizacija, švietimo sistemos tobulinimas ir 
daugelis kitų temų”,- žurnalistams sakė A 
Brazauskas.

Jeigu jis taptų Vyriausybės vadovu, tai 
pirmiausia siektų “sutvarkyti valdymo 
aparatą”. Apie tai kalbėta ir su Prezidentu 
V. Adamkumi. “Aš manau, ir Prezidentas 
pritarė, jog valdininkų A sluoksnis 
(politinio pasitikėjimo pareigūnai) turi būti 
gerokai mažesnis. Pavyzdžiui, viceministrai 
turi būti ne politinės figūros, o karjeros 
tarnautojai. Tūri būti sutvarkyta ir atlygi
nimų sistema”, - dėstė ABrazauskas.

Pasak jo, tarp kitų klausimų buvo 
kalbėta ir apie “Mažeikių naftos” reikalus. 
“Aš akcentavau, ir jis (V. Adamkus.- ELTA) 
sutiko, - vienas dalykas yra santykiai versle, 

finansuose ir kitas dalykas yra santykiai su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Mes 
turime labai gerų pavyzdžių Lietuvoje, kaip 
gerai dirba amerikiečių kompanijos, 
pavyzdžiui, “Philip Morris” Klaipėdoje, 
“Kraft Foods” valdo konditerijos fabriką 
Kaune - joms priekaištų neturime. 
Puikiausiai dirba, santykiai su Uetuvos 
organizacijomis, mokesčių mokėjimas - 
viskas skaidru, aišku, nėra jokių prob
lemų”,- pasakojo ABrazauskas. Jis tęsė: 
“Mes prisimename, kokia buvo visoje 
Uetuvoje reakcija, kai buvo pasirašinėjama 
sutartis su “Williams”, ir dauguma buvo 
teisi - daug klausimų šiandien liko 
neišspręstų, juos reikia spręsti”.

A. Brazauskas pareiškė, kad “niekas 
šito “Williams” neveja iš Uetuvos, ir tie 
žurnalistai, kurie bando taip formuluoti 
klausimą, labai neteisūs. Nei socialde
mokratai, nei aš, nei kiti nesiekia išvaryti 
tos kompanijos iš Uetuvos. Ji turi dirbti, 
bet efektyviai ir pelningai, todėl, kad ji turi 
grąžinti šimtus milijonų kreditų, už kuriuos 
garantavo mūsų valstybė. Štai kur pats 
jautriausias klausimas santykiuose su 
“Williams’’ Anot A. Brazausko, jeigu 
“Mažeikių nafta” dirbs pelningai, neatsiliks 
šioje srityje, kaip dabar techniškai atsilieka, 
tai - “jokių pretenzijų”.

ABrazauskas sakė pateikęs Preziden
tui V.Adamkui savo požiūrį ir apie 
“Williams” ir “Jukos” sutartį dėl “Mažeikių 
naftos”, faktiškai neigdamas kaltinimus, 
kad darė spaudimą laikinajai Vyriausybei 
jos nepasirašyti. “Aš paaiškinau Preziden
tui, nes jis buvo suklaidintas”, sakė 

ABrazauskas. Jis patvirtino, kad laikinojo 
Premjero iniciatyva kalbėjęs su E. 
Gentvilu. “Mano supratimu, tokio turinio 
sutartis, kokia ten surašyta, yra mūsų 
valstybei nenaudinga. Yra keistų punktų, 
pavyzdžiui, Vyriausybė įsipareigoja 
pritaikyti įstatymus prie tos sutarties 
sąlygų. Bet klausimas: kaip Vyriausybė gali 
keisti įstatymus? Yra Seimas, 
Konstitucija”, - samprotavo ABrazauskas.

Jis sakė, kad apie neseną jo kelionę į 
Maskvą V.Adamkus neklausė.

{ klausimą, ar nenusivils, jeigu nebus 
paskirtas Premjeru, A Brazauskas atsakė 
teigiamai. Jis aiškino, kad į Premjero 
pareigas eitų ne dėl kaijeros. “Iš tiesų aš 
esu patekęs į situaciją, kurioje kaip pilietis 
kitaip negaliu pasielgti. Aš negaliu sėsti 
ant oranžinio dviračio ir važiuoti kur nors 
į krūmus. Esu pilietis, matau, kas darosi 
Uetuvoje. Ir aš, ir kiti piliečiai, kurie mato, 
kas darosi Lietuvoje, turi dalyvauti 
gerinant Uetuvos padėtį. Štai motyvas, 
kitų nėra”.

Liepos 2d. Prezidentas Valdas 
Adamkus seimui pateikė Lietuvos 
Socialdemokratų lyderio Algirdo 
Brazausko kandidatūrą, gan santūriai 
motyvuodamas savo pasirinkimą.

“Linkėčiau, kad busimajam ministrui 
pirmininkui pavyktų suburti pajėgų 
ministrų kabinetą, pajėgiantį įgyvendinti 
būtinas šiandien Uetuvai reformas”- teigė 
V.Adamkus.

Nukelta į 2 psL
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■ Birželio 25 d. Papua Naujosios 
Gvinėjos studentai suruošė didžiules protesto 
demonstracijas prieš PNG ministro pirmi
ninko Sir Mekere Morauta planuojamas 
finansų reformas bei reformas skatinančius 
Fhsauho Banką, Tarptautinį Valiutos Fondą 
ir prieš Australiją. Sekančią dieną demonstra
cijos įgavo riaušių pobūdį. Policija, 
sklaidydama studentus, nušovė tris studentus 
bei sužeidė kitus 18 studentų.

■ R) ilgos ligos, birželio 27 d. Los Ange
les ligoninėje mirė 76 metų amžiaus filmų 
artistas Jack Lemmon Jo atsiekimai filmų 
pasaulyje buvo įvertinti dviem “Oskarais” 
(aštuoniomis nominacijomis), gį daugeliui jo 
gerbėjų liks neužmirštamos jo suvaidintos 
rolės filmuose “Some like it hot”, “Irma la 
Douce” ar “The odd couple”.

■ Rusijos karinė vadovybė giriasi, kad 
jų kariai Čečėnijoje nukovė vieną iš garsiausių 
čečėnų sukilėlių vadų - Arbi Barajev, kuris 
žuvęs, gindamas savo gimtąjį kaimą.

■ Jungtinių Tautų generalinis sekreto
rius Kofi Annan buvo perrinktas savo pareigo
se sekančiai 5 metų kadencijai

■ Birželio 28 d. nuversto prezidento 
Slobodan Miiosevič šalininkų dominuojamas 
Jugoslavijos konstitucinis teismas įsakė 
Serbijos vyriausybei suspenduoti kaip nekon- 
stitucinį įstatymą, leidžiantį Jugoslavijos 
piliečius, kaltinamus karo nusikaltimais, 
išduoti Jungtinių Tautų Tribunolui Hagoje. 
Nesutikdamas su šiuo sprendimu atsistatydino 
šio teismo pirmininkas Milu tin Srdič.

Tą patį vakarą, Serbijos vyriausybės 
įsakymu, Slobodan Miiosevič išgabentas iš 
kalėjimo Belgrade į Olandiją, kur yra kalina
mas Jungtinių Tautų kalėjime Scheve-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Lito ir euro jungtuvės - vasarį

Euro glėbyje litas kitąmet pradės 
paskutinę savo kelionę. Prieš aštuonetą 
metų, 1993-jų metų birželio 25 dieną, 
atgaivintas litas pradeda naują ir galbūt 
paskutinį savo gyvavimo istorijos etapą. 
S.m birželio 28 d. Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarkinas paskelbė 
lito susiejimo su euru datą. Kitų metų 
vasario 2-ąją nutrūks lito sužadėtuvės su 
JAV doleriu ir įsitvirtins sąjunga su Europos 
Sąjungos euru.

Susiejant litą su euru oficialus lito 
kursas bus nustatomas pagal Europos 
banko 2002 metų vasario 1 dieną paskelbtą 
euro ir dolerio santykį.

Lito ir euro santykis bus apskai
čiuojamas padauginus 2002 metų vasario 
1 dienos euro ir dolerio santykį iš keturių. 
Tą dieną lito vertė nepasikeis.

Litas nebus devalvuotas. Nesikeis nei 
pinigų, nei fiskalinė valstybės politika, nei 
Lietuvos banko veiklos pobūdis. Tačiau 
pagerės sąlygos tiems, kas prekiauja su 
Europos Sąjungos šalimis.

“Euro ir dolerio santykiai yra sunkiai 
nuspėjami. Niekas negali tiksliai pasakyti, 
kuri valiuta bus stipresnė. Todėl būtų 
išmintinga padalyti pinigus ir laikyti juos 
skirtingomis valiutomis”, - tokį variantą 
siūlė Laisvosios rinkos instituto prezidentė 
Elena Leontjeva.

Ji buvo tarp tų, kurie atkakliausiai 
siekė, kad litas 1994 metais būtų susietas 
su JAV doleriu. Kai kurie finansų ekspertai
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iš visur
ningen'e. Jo išdavimas Jungtinių Tautų 
jurisdikcijai privedė prie vyriausybės krizės. 
Iš Jugoslavijos vyriausybės pasitraukė Monte
negro ministrai su ministru pirmininku Zoran 
Zizič priekyje.

Jugoslavijos prezidentas Vojislav 
Koštunica ūgi protestavo prieš šį Serbijos 
vyriausybės žingsnį. Jis pageidavo, kad S. 
Milosevic būtų buvęs teisiamas Belgrade.

Išduodamas S. Miiosevič Jungtinėms 
Tautoms Serbijos min. pirmininkas Zoran 
Djindjič užtikrino ekonominiai nualintam 
kraštui stambias užsienio subsidijas.

■ Liepos 1 d. iš pareigų atsistatydino 
Šiaurės Airijos asamblėjos pirmininkas David 
Trimble, Ulsterio Unijos lyderis, protestuo
damas prieš airių katalikų pogrindinės IRA 
organizacijos atsisakymą nusiginkluoti, 
laužant 1998 m. balandžio susitarimą. IRA 
bei ją remianti Sinn Fein partija reikalauja 
pagrindinai reformuoti Šiaurės Airijos 
policijos pajėgas, pašalinant K jų protestantus 
ekstremistus, o tik tada IRA nusiginkluotų.

■ Liepos 2d. į darbą grįžo JAV viceprezi
dentas Dick Cheney, po operacijos suregu
liuoti jo širdies plakimą.

■ Liepos 1 d Fidži sostinėje Suva neaiš
kiomis aplinkybėmis nužudytas Fidži Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas John Scott, 
pagarsėjęs per 56 dienas trukusį George 
Speightsukilimą Tb sukilimo metu jis rūpinosi 
parlamento rūmuose laikomais įkaitais, Fidži 
vyriausybės narių maitinimu bei tarpininkavo 
derybose su sukilėliais. John Scott artimieji 
spėlioja, kad jis nužudytas, kad neduotų 
parodymų George Speight byloje.

■ Tfebesitęsia Izraelio ir palestiniečių 
susidūrimai. Hezbolah organizacija raketomis 
apšaudė Izraelio teritoriją iš Libano, gi liepos 
pirmomis dienomis Izraelio karo aviacija į tai 
atsakė bombarduodama Sirijos radaro stotis 
Libano Bekaa slėnyje. Izraelis sustiprino savo 
karines pajėgas Golan aukštumose Sirijos 
pašonėje.

teigė, kad pinigus geriausiai laikyti ta 
valiuta, kuria planuojama juos išleisti. Jeigu 
rengiamasi, pvz., išvykti atostogų į JAV, 
pravartu sukaupti šios šalies valiutos 
atsargų.

Finansininkų teigimu, bankų indėliai - 
netinkamas instrumentas lošti iš valiutos 
kursų. Todėl nesiūlo sukti dėl to galvos. 
Laikant indėlį banke pirmiausiai reikia 
galvoti apie palūkanas. Siekiant uždirbti iš 
įžvelgiamų valiutos kursų svyravimų, geriau 
naudotis Specialiais išvestiniais finansiniais 
instrumentais. Tiems, kurie bijo arba yra 
iš principo nusiteikę prieš santaupas litais, 
patariama iki kitų metų vasario laikyti 
santaupas JAV doleriais, vėliau konvertuoti 
juos į eurus.

Finansų ekspertų nuomone, imdami 
paskolas žmonės turėtų vadovautis taisykle: 
įsipareigojimai turi būti numatyti ta pačia 
valiuta, kokia yra gaunamos pajamos. Jeigu 
alga gaunama litais, po lito susiejimo su 
euru paskolos grąžinimo sumas reikėtų 
išreikšti eurais. įmonėms reikėtų iš anksto 
galvoti apie pajamų ir išlaidų struktūros 
pertvarkymus, sutarčių su partneriais 
patikslinimus. Šalies pramonės šakos turi 
skirtingas eksporto rinkas. Todėl lito 
perorientavimas paveiks jas skirtingai. 
Apie 88 proc viso tekstilės eksporto tenka 
ES. Pasak eksperto, yra didelė tikimybė, 
kad šis sektorius laimės - sumažės valiutos 
kurso rizika. Maisto pramonė turėtų 
nepatirti pokyčių. Į užsienio rinką patenka 
ketvirtadalis jos pagamintos produkcijos. 
Apie 30 proc. išgabenama į ES, 25 proc - 
NSV šalis.

Lito perorientavimas gali pakoreguoti 
naftos perdirbimo pramonės pelną.

SKAIČIUS “13” LIETUVOS ISTORIJOJE

Namas Nr. 13 Kauno senamiesčio gatvėje

Daugelyje pasaulio šalių paplitęs prietaras 
apie skaičių “13”. Lietuva-ne išimtis. Šiaurės 
Rytų Lietuvos pakraštyje sakydavo, kad 
mėnesio 13-tą dieną Belzebubas S pragaro į

jie įvairiais pavidalais. Vieni pasiverčia 
vanagais ir peša vištas, kiti vilkais-grobia avis, 
treti-saldžialiežuviais ir gundo paneles. Jei 
tryliktoji diena turgus-geriau nevažiuok, bus 
nuostoliai

Pateikiu keletą visiems žinomų faktų 2 
Lietuvos ir su ja glaudžius ryšius turėjusios 
šalies istorijos.

Tryliktasis amžius Lietuvai buvo 
ypatingas. Šiame amžiuje ypač daug intrigų 
dėl valstybės aukščiausių postų. Išžudomi arba 
ištremiami iš šalies visi realūs didžiojo 
kunigaikščio konkurentai. Nužudomas 
pirmasis ir vienintelis karūnuotas Lietuvos 
karalius Mindaugas.

Slavų kronikos liudija, kad XIII a. įvyko 
smarkus žemės drebėjimas Rytų Lietuvoje, 
kurio metu sugriuvo visos pilys ir kiti statiniai

Lapkričio 13 <L (1918 m) prie Merkio 

“Mažeikių nafta” didžiausią dalį 
produkcijos parduoda vidaus rinkoje, o 
žaliavą perka už dolerius. Kai lito ir dolerio 
santykis taps nepastovus, įmonei teks 
susitaikyti su valiutos kurso rizika. Tokia 
rizika taip pat prislėgs ir kitas įmones, kur 
žaliavas perka mokėdamos JAV doleriais, 
o produktus parduoda vidaus rinkoje už 
litus. Poveikis verslui priklauso nuo 
daugelio veiksnių. Svarbiausia - įmonės iš 
anksto apie tai turi galvoti Tačiau kone visi 
ekspertai sutaria, kad bendras efektas bus 
palankus šaliai Eksportas į ES auga. Euras 
yra populiariausia atsiskaitymo valiuta 
užsienio prekyboje. Ilgas euro pigimo 
tarpsnis buvo nenaudingas eksportuo
tojams. Lito giminystė su JAV doleriu 
daugeliu atvejų tapo kliūtimi didinti 
eksportą į Vakarų Europą.

“Dabar būtų nesunku kaltinti pirmuo
sius sprendimus dėl lito. Bet tuomet net ir 
ES šalyse mažai kas tikėjo, kad Europos 
pinigų sąjunga gali atsirasti taip greitai

Nemanau, kad buvo galima iŠ anksto 
numatyti, jog jau šįmet galėsime kalbėti 
apie įstojimą į ES ar eurą”, - sakė G. 
Nausėda. Valiutų valdybos modelio ini
ciatorė E.Leontjeva apibendrino, kad 
susiejus litą su JAV doleriu buvo sudarytos 
sąlygos naudotis tvirta ir konvertuojama 
valiuta, pažabotas manipuliavimas pinigų 
politika. “Tai buvo teisingas sprendimas. 
TUomet užsienio prekyba vyko atsiskaitant 
daugiausia JAV doleriais. Įvedus litą jis 
buvo orientuojamas būtent į šią valiutą”, - 
sakė R. Visokavičius.

Mėnesiu anksčiau - sausio 1-ąją - 
Europoje pasirodys grynieji eurai, kurie 
pakeis 12 šalių, kurios priklauso Europos 
pinigų sąjungai, nacionalines valiutas. 
Tokia perspektyva laukia ir lito. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą ir atlaikius visus

\ 

upės Perlojos gyvenvietės žmonės pasis kelbė 
Fėriojos respublika. Respublika turėjo daug 
tikros valstybės atributų. Gyvavo ir kentėjo 
trejus metus nuo visų valdžių.

Vasario 13d. (1944 m.) įkurta P. 
Plechavičiaus armija, kuri jau gegužės mėnesį 
pradėta išformuoti Irgi niekam neįtiko.

Balandžio 13 d. (1990m.) TSRS paskelbė 
ekonominę blokadą Lietuvos respublikai 
Blokada buvo neveiksminga.

Gruodžio 13 d. (1990 m.) TSRS Ministrų 
Thrybos pirmininko Ryžkovo pavaduotojas 
Dobažejevas pasirašė telegramą dėl TSRS ir 
Lietuvos Respublikos derybų nutraukimo 
neribotam laikui

Sausio 13 d. (1991 m.) prasidėjęs Lietuvos

Neeilinis TSRS CK plenumas, įvykęs 1984 
m vasario 13 d. išrinko Černenką generaliniu 
sekretoriumi R) 13 mėnesių, 1985 m kovo 
13 d. 13 vai jį palaidojo ir atvėrė kebą j TSRS 
valdžią jaunam M. Gorbačiovui, kuris 

“palaidojo” visą “blogio” imperiją.

Lietuvos Respublikos pinigai - litai

monetarinės sąjungos skaistyklos išban
dymus, litas turėtų ižnykti užleisdamas vietą 
eurui.

Ar litas laikina valiuta?
“Matyt taip ir bus. Tai - tarpinis žingsnis 

į lito išnykimą. Susinaikinimo planas. 
Tačiau tas laikotarpis gali būti ilgas”, - sakė 
G. Nausėda. Po to Lietuvos valiutai gresia 
dar dveji metai Europos pinigų sistemos 
skaistykloje, kur paaiškės, ar šalis yra 
pasirengusi pereiti prie euro. Teoriškai 
įmanoma pakeisti litą euru 2007 metais, bet 
praktiškai reikėtų pridėti dar bent porą 
metų. Kita vertus, yra ekspertų, manančių, 
kad nereikėtų iš anksto laidoti lito. Jų 
teigimu, litas galėtų funkcionuoti drauge 
su euru. “Jau kitąmet pradėsime naudoti 
eurą, kuris bus nudažytas lito spalvomis. 
Iki šiol neturėjome tautinio lito, neturėsime 
jo ir ateityje . Lietuva - per maža šalis, ji 
siekia integruotis į tarptautinę rinką, o 
grynai tautinė valiuta tam trukdytų”, - 
kalbėjo E-lz.
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Sunkus dievams kelias į Lietuvą

Protėvis K paukščio ir krokodilo genties. 
Snapas paukščio, nugara krokodilo. 
N.Gvinėja

Nors kolekcijos yra sudaromos įvairių 
žmonių: mėgėjų, mokslininkų, menininkų, 

kultūrininkų, bet juos visus ženklina 
viena ypatybė - didelis entuziazmas ir 
rūpestis kam tą kolekciją reikės palikti. 
Žmonės renka meno kūrinius, monetas, 
pašto ženklus, senas nuotraukas, dėžutes, 
bonkutes, vabzdžius, akmenis, sėklas, gėles, 
grūdus, papuošalus, medalius - visko ir 
neišvardysi, nes žmonių pomėgiai labai 
skiriasi Rinkėjus vadina istorijos ar gamtos 
tyrinėtojais, meno kūrinių {vertintojais, bet 
dažniausiai - sirgaliais. Sako, kad tai esanti 
pavojinga liga, sunkiai išgydoma. Mane 
susargdino primityvusis menas. Bet toks 
pavadinimas yra klaidingas, nes 
“primityvusis” menas iš tikrųjų yra labai 
sudėtingas, turįs daug prasmių ir tikslų. 
Vakarų kultūrų meno kūriniuose viskas 
aišku, o “primityviajame” mene yra sudėta 
visa istorija, religija bei papročiai

Trumpai paminėsiu tik N. Gvinėjos 
skulptūras, kurios paprastai skiriamos 
protėvių arba kelių kartų protėvių 
pagerbimui, savo kilties pirmykščiam 
protėviui -kilties totemui - kuris gali būti 
krokodilas, paukštis, medis, vėjas ir 1.1. 
Šiom sąvokom atvaizduoti yra sukurtos 
įvairiausios formos, pv. žmogaus figūra 
baigiasi paukščio galva ir krokodilo nugara. 
Tai reiškia, kad čia yra išreikštas kilmės 
priklausomumas dviem giminėm, tėvo ir 
motinos. Panašiai užslaptinta reikšmė yra 

Eglė Melinytė, Antanas Menais ir Kajus Kazokas pakrauna dėžes

ir Australijos aborigenų kultūroj. Iki 
baltųjų atėjimo bet koks drožinėjimas bei 
tapyba ant žievės buvo griežtai vyrų 
užsiėmimas, nes kiekvienas įbrėžtas 
brūkšnelis, nutapytas taškelis ką nors 
reiškė: savo gentį, savo genties kilmę, 
pirmykštį protėvį, genties valdas ir 
keliones, kur nurodoma ne tik kebai, bet 
ir vandens telkiniai, medžiojimo, 
žuvavimo ar susirinkimo vietos. Nei 
moterys nei vaikai neturi teisės tų 
paslapčių žinoti. Prasmė yra atskleidžiama 
palaipsniui tik per apeigas, (“initiation”) 
skirtas pakėlimui į aukštesnę socialinę 
terpę.

Buvau Australijos aborigenų gyvenvie
tėse, N. Gvinėjos džiunglėse, Ramiojo 
vandenyno salose ir visur ieškojau vietinių 
meno kūrinių. Bet taip tuos kūrinius tik 
mes vadiname, nes nei Australijos 
aborigenų, nei N. Gvinėjos papuasų 
kalbose tokio žodžio kaip “menas”iš viso 
nėra, nes nėra tos sampratos. Viskas, ką 
jie drožia ar tapo yra arba malda, arba 
protėvių pagerbimas, arba prašymas 
pagalbos, pasisekimo, sveikatos.

1966 m visa mūsų šeima pirmą kartą 
keliavome aplink Australiją ir nuo tada 
prie manęs prilipo ši rinkimo liga. Visada 
turėjau galutinį tikslą -savo rinkinį nuvežti 
į Lietuvą, kad žmonės galėtų bent 
paviršutiniškai susipažinti su tolimom 
kultūrom Pirmoji siunta pasiekė Lietuvą 
1994 m. ir buvo eksponuota Radvilų 
rūmuose, Vilniuje. Po to maniau, kad jau 
užteks to rinkimo, bet matyt, kad iš tikrųjų 
liga sunkiai pagydoma, ypač kai jau turėjau 
progos pastudijuoti šias kultūras ir 
pradėjau suprasti, kas jų kūriniuose 
išreiškiama. Taip ir vėl, visai nejučiom, 
prisipildė spintos, visi kampai, paloviai, 
lentynos. Mane labiausiai traukė N. 
Gvinėjos dievų, protėvių skulptūros, laivai 
ir laiveliai, plaukiantys su mirusių žmonių 
sielom į vakarų šalį, kur saulė nueina 
poilsiui ir iš kur niekas nebegrįžta. Ir kuo 
didesnė skulptūra, tuo labiau jos troškau. 
Taip įsigijau 3 metrų dievą ir 4 metrų 
dvasių laivą. Į namus jie netilpo, tai 
laikinai “apgyvendinau” kaimynų garaže.

Bet atėjo laikas pagalvoti apie surinktų 
meno kūrinių išgabenimą j Lietuvą. Į 
pagalbą atskubėjo senas bičiulis Vytautas 
Tarvydas, kuris kelias savaites kalė 
reikiamas dėžes. Po to mes vyniojom, 
vystėm, kamšėm visus eksponatus, kad tik 
jie kelionėje nesitrintų, ir nenukentėtų. 
Meistras dar apkaustė kampus, prikalė 
metalinius sustiprinimus ir dėžės atrodė 
lyg būtų skirtos kokia parodai. Kaimynai 
užeidavo į garažą dėžėm pasigėrėti, taip 
jos įspūdingai atrodė.

Bet deja, ne visiem. Atvažiavo 
transporto vairuotojas ir pamatęs garaže 
mano puikias dėžes, suriko “Not this

Ar tikrai reikės važiuoti į Egiptą?

bloody lot” Bakstelėjęs pirštu į dėžę 
paskelbė: dvi tonos. Išvažiavo. Kviečiau kitą 
firmą. Vairuotojas įsirėmęs į šonus klausia: 
“koks čia velnias sukištas?” “Ne, sakau, čia 
ne velnias, čia dievai” Jis pakėlė akis į viršų 
ir pareiškė: “garažo lubos per žemos, kranas 
neįvažiuos, o iš čia nė pats velnias 
neištrauks. Kirsk dėžes per pusę”. Nenoriai 
priėjo prie vienos dėžės, pajudino ją ir sako: 
“Bus kokia tona. Ne, nieko neišeina”. 
Bandžiau aiškinti, kad egiptiečiai piramides 
pastatė be kranų, o jis atšovė: “važiuok į 
Egiptą”. Taip reikalą užbaigė profesionali 
firma.

Likau visai nusiminusi. Kuo didesni 
dievai tuo didesni vargai. Prisiminiau kitą 
sumanų bičiulį Argentinos lietuvį Antaną 
Melinį. Skambinu, prašydama pirma proga 
atvažiuoti ir patarti, gal galima būtų kokią 
išeitį atrasti Atvažiavo žaibo greitumu su 
savo dukra Egle (jau trečios kartos 
lietuvaite), pasižiūrėjo į dėžes ir sako: 
“Jokia problema. Atsivešim dalbas, 
vamzdžius ir ant jų išridensiu! dėžes. Kiek 
užtruks kol išridensimi iš garažo. Pati 
didžiausia dėžė nesveria nė tonos”. Eglė 
tvirtino, kad tai visai nesunku ir jokios 
pagalbos nereikia.

Meliniai atvažiavo jau pasidarę 
specialius ratelius, dalbas, vamzdžius. Man 
iš šono žiūrint darbas atrodė tikrai 
nesunkus ir kai pamačiau kaip tiksliai ir 
įgudusiai jis koordinuojamas (ispaniškai), 
supratau, kodėl jie nenorėjo jokių 
pagalbininkų, negalinčių sekti jų ispaniškos 
komandos. Dėžės išgabentos į kiemą, 
prasidėjo krovimas į didįjį sunkvežimį Ir 
nors sūnus Kajus buvo atsivežęs sudėtingus 
prietaisus, įkėlimas nebuvo juokai.

Naktį mane kamavo sunkūs sapnai: 
sudužo sunkvežimis, kažkas nuvežė 
sunkvežimį ir viskas dingo be žinios. 
Nusiraminau tik kai iš ryto suskambo 
telefonas ir sūnus pranešė, kad visa siunta 
jau yra uoste.

Atsidususi pagalvojau: kaip čia yra, kad 
profesionalios firmos nepajėgia padaryti to, 
ką protingas geravalis žmogus gali vienas 
padaryti. Ir kaip čia yra, kad tokiem 
galingiem dievam toks sunkus kelias į 
Lietuvą.

Genovaitė Kazokienė

Laiškas iš Lietuvos

Gerbiamieji

Vilniuje, buvusiose rusų mokyklos 
patalpose, kuriama nauja lietuviška Petro 
Vileišio vardo mokykla.

Mokykla įsikeKa į kapitalinio remonto 
reikalaujančias patalpas. Jai trūksta 
mokymo priemonių bei inventoriaus: 
plastikinių ar metalinių sieninių rašymo 
lentų, sportinio inventoriaus, vadovėlių 
anglų ar vokiečių kalbos mokymui, 
krikščioniškos literatūros, mokyklinių 
žemėlapių, gaublių, elementariausių 
naujųjų technologijos priemonių (fakso, 
kopijavimo aparato, kompiuterių, ir kt).

Todėl kreipiamės į Jus, Amerikos 
lietuvius, Anglijos lietuvius, Australijos 
lietuvius ir Kanados lietuvius, prašydami 
bet kokios materialinės, ar finansinės 
paramos naujai besikuriančiai mokyklai. 
Būsime dėkingi už kiekvieną, kad ir 
mažiausią Jūsų pagalbą. Thi parems mus 
ne tik materialiai, bet ir moraliai . Tlio 
pačiu mes įsipareigojame apie savo rėmėjų 
labdaringus darbus pranešti Lietuvos 
žmonėms, mokyklos svečiams, įrašyti į 
mokyklos istorijos metraštį
Mokyklos ardesas:

P. Vileišio pagrindinė mokykla 
Filaretų 3,2001 Vilnius, Lietuva 
Tfel + 370 2 25 46 57
EI. Paštas danute.k@ takas.lt 
Pagarbiai

Mokyklos vadovybė

Visi užsienio lietuvių tautiniai 
ansambliai, chorai ir šokių grupės 

kviečiami dalyvauti 
lll-£loje Pasaulio 

lietuvių dainų 
šventėje 

2002 m. liepos 4-7 dienomis. 
Vilniuje.

Informaciją teikia Darius 
Polikaitis, 7318 Ticonderoga Rd., 
Downers Grove, IL 60516 USA, 
tel.: 1 630 241 0074; fax: 1 630 241 
0075,

e-mail: ldpolikaitis@ att.net
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/ % lietuvį kultūrinės veidas tęstinumas AusMjoįe
/ mūšy visų rmkabs

“■s Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo ■
pajamų mokesčio (Tax deductable)

I Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.
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LIETUVOJE

Inu lietuvnie

Rimas Kurtinaitis įteikia “Už nuopelnus Lietuvos sportui” Il-ro laipsnio ordiną. 
Kairėje V.Šliteris, o dešinėje Lietuvos Olimpinio komiteto prezidentas A.Poviliūnas.

t

Po gana sėkmingos kelionės gegužės 31 
dieną atsiradau Vilniuje, Austrų linijos 
lėktuve buvo gana smagu. Gražios jaunos 
austraitės aptarnavo labai gerai, taip kad 
skaniai pavalgius, skočiuku gerklytę 
praplovus, pasikalbant su kitais kartu 
skridusiais Juta ir Viktoru Šliteriais, Marija 
Atkinson, Dalia Donieliene ir Robiu 
Liniausku, laikas prabėgo labai greitai ir 
tik Vienoje, ko anksčiau nebūdavo, teko 
keturias valandas palaukti. Ir pagaliau 
gražusis Vilnius. Niekas nieko netikrino, 
laukiamajam su gražiausiomis gėlėmis jau 
laukė mūsų daug artimųjų. Gėlės, bučiniai, 
sveikinimai ir pirmieji įspūdžiai. Kai visų 
kitų laukė giminės ir artimieji, mūsų su 
Viktoru ir Juta pasitikti atėjo ir olimpiniai 
bei sporto vadovai, tarp jų ir olimpinė 
auksinė Daiva Gudzenavičiūtė, kuri ir 
dabar negali pamiršti svetingų Sydnėjaus 
lietuvių. Buvo ir svetingas pirmasis čia 
priėmimas su tostais ir olimpiniais 
palinkėjimais. Pradžia tikrai graži

PO visų vaišių mane sesuo su savo 
sūnum dr. A. Pužu išsivežė į Kauną, kur 
visą laiką ir bus mano pagrindinė gyvenama 
vieta. Kaunas kaip ir anksčiau man visą 
laiką buvo ir yra labai gražus. Laisvės alėja 
daug kuo per tuos dvejus metus, kai čia 
nebuvau, nepasikeitė. Tik atsirado daugiau 
naujų kavinių, restoranų, o kiti užsidarė. 
Dabar jau panaikintas ir tas kvailas buvęs 
įstatymas, kad Laisvės alėjoj negalima 
rūkyti

Kampe teatro sodo, kur seniau buvo

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Ligoninėn aplankyti, 
Pijus per vėlai atėjo. 
Sprandas jau atitaisytas, 
Našlelė namo išėjo. 
Dulkė nutarė iš lėto - 
Eisim tiesiai pas Loretą.

Mūsų Pastogė Nr. 27, 2001.07.09, psl. 4 

bendras visiems tualetas, dabar jau įrengtas 
puikus restoranas su staliukais lauke ir 
viduje. Ir kada ten užsukau ir paprašiau 
užvalgyti ko nors lietuviško, kelneris man 
paaiškino, kad čia yra kanadiečių virtuvė 
ir lietuviškų valgių jie negamina. Ką 
padarysi, taip jau yra daugumoje gerų 
restoranų Lietuvoje, kad lietuviškų 
patiekalų ir net lietuviškos muzikos nerasi. 
Juokdamiesi žmonės sako, kad taip jau 
sparčiai žengiama Europos Sąjungos keliu.

Tačiau parduotuvės niekuo neatsilieka 
nuo mūsų Australijos. Neseniai atsidariusi 
“Maxima” milžiniška parduotuvė yra 
neprastesnė ir už mūsų Sydnėjaus didžiąsias 
krautuves, o Vilniuje irgi yra labai didelių 
ir puikių parduotuvių, kur vienoje vietoje 
gali rasti nusipirkti visko, ko tik reikia. 
Žinoma, reikia tik pinigų turėti, o jų pas 
žmones 6a labai trūksta. Kainos - gana 
įvairios. Rūkoriams ir mėgstantiems 
daugiau išgerti reikia paminėti, kad 
cigarečių ir gėrimų kainos čia daug 
mažesnės negu pas mus, išskyrus 
importuotus gėrimus. O alus Lietuvoje 
dabar yra tikrai labai geras, nors gamina
mas ilgiau, bet be jokių chemikalų. Man 
su Viktoru teko būti Vilniuje tada, kada 
alaus bravoras “Tauras” pasirašė rėmimo 
sutartį su Lietuvos olimpiniu komitetu ir 
tą dieną buvo išleistas naujas šio bravoro 
“Taurinis” alus, kur dalyvaujant televizijos 
ir spaudos atstovams bei kitiems 
kviestiniams svečiams, buvo aplaistyta ši 
olimpiečių rėmimo sutartis.

Po poros metų nebuvimo Lietuvoje ir 
Kaune, maniau, kad jau ir pažįstamų

Pijus Dulkė - diplomatas: 
Gėlėmis ir saldumynais, 
Vėl iš naujo kilpą meta, 
Taip simpatiškai kamynei; 
Meiliai prašo atleidimo 
Už jos sprando persukimą.

Laisvės alėjoje nebesutiksiu. Tačiau 
apsirikau. Sėdint “Astros” lauko kavinėj 
pažino mane keletas Australijoje buvusių 
olimpiečių ir “Kamertono” dainininkų, 
anksčiau buvusių mano draugų. Taigi 
pailsėti ir čia neįmanoma, o sesers namų 
telefonas pasidarė kaip gera įstaiga.

Po kelių dienų Kaune, Lietuvos sporto 
departamento direktorius, čia vadinamas 
Sporto ministru, Romas Kurtinaitis 
iškviečia mane į Vilnių, nurodydamas kurią 
valandą prisistatyti jo departamente. 
Nežinodamas kas ten bus, vis tiek 
prisistatau, o ten jau visas olimpinis 
komitetas, sporto vadovai, olimpiečiai ir 
nemažas būrys mano pažįstamų. Matau ir 
mūsų Australijos draugą, televizijos 
komentatorę Laimą Janušonytę su 
televizijos operatorium Suėjus visiems į 
didelį posėdžių kambarį, R. Kurtinaitis 
pasako, kad aš būsiu apdovanojamas už 
nuopelnus Lietuvos sportui. Po gražaus 
savo žodžio jis įteikia man Il-ro laipsnio 
ordiną - žvaigždę. Tikrai puikus ir gražus 
šis ordinas ir per visą Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmetį aš esu 
septintas gavęs šį apdovanojimą. Kaip jau 
įprasta Lietuvoje, gaunu labai gražių gėlių 
puokštę, toliau seka kitų žmonių 
sveikinimai, o viską užbaigiant ir aš tariu 
padėkos žodžius.

Vakare per “Panoramą” buvo rodomas 
šis apdovanojimas televizijoje. Taip 
dauguma draugų sužinojo, kad ir vėl esu 
Lietuvoje. Po visos oficialiosios dalies, jau 
tradicinis ordino “aplaistymas” departa
mento svetainėje. Tikrai to visai 
nesitikėjau, bet žinau, kad kitą mėnesį jau 
prezidentūroje iš Prezidento gausiu 
Gedimino ordiną. Tad ir vėl teks jį laistyti

Vilniuje, kartu su Juta ir Viktoru 
Šliteriais esame Olimpinio komiteto 
svečiais ir apgyvendinti “Lietuvos” 
viešbutyje. Tai vienas iš gražiausių šio 
miesto viešbudų, kuriame dar sovietiniais 
laikais atvykus į Vilnių tekdavo gyventi ir 
saugotis saugumiečių, nes čia kambariuose 
buvo įtaisyti klausymo aparatai, o pats 
viešbutis knibždėdavo pilnas nuo 
saugumiečių. Dabar šis viešbutis parduotas 
užsieniečiams, keli aukštai gražiai 
atremontuoti, o vėliau jis bus uždarytas 
pagrindiniam pertvarkymui, nes norima jį 
padaryti keturių žvaigždžių viešbučiu. Šiuo 
metu 6a nebėra tiek daug barų, nebėra 
garsaus 22-jo aukšto, kur vykdavo naktinis 
įdomus gyvenimas. Rytais gaunam 6a gerus 
pusryčius, o pietus ir vakarienę jau reikia 
valgyti kitoje vietoje ir už tai mokėti. Tačiau 
visą laiką veikia pagrindinis baras -kavinė. 
Vakarais čia ir dabar dar labai įdomu. 
Padame viešbutyje gyvena daug mažiau 
žmonių nei būdavo anksdau. Daugiausiai

"O pyau!” Loreta tarė: 
“Esam artimi tautiečiai, 
Esi gero man padaręs, 
Sėsk prie manęs dabar - kviečiu!” 
Ir abu jie atsidavę, 
Iki paryčių bučiavos.- 

apsistoja 6a nirisiai ar pravažiuojantys 
biznieriai. Vakarais bare, o ypatingai 
savaitgaliais yra nemažai žmonių. Kaip ir 
anksčiau taip ir dabar 6a yra nuolatinė 
būstinė gražuolių, besirūpinančių tave 
pralinksminti ir pabūti tavo meilės 
partnere. Sėdint prie staliuko akių 
žvilgsniais tave šaudo iš visų pusių ir ateina 
paklausti ar tau nenuobodu ir ar 
nenorėtum pabūti su ja. Vieną vakarą taip 
prie manęs prieina labai graži gal 22 metų 
blondinukė ir vokiškai klausia to paties. Aš 
vokiškai (dar ne visai šią kalbą pamiršau) 
jos paklausiau ar ji vokietaitė, o ji sako, kad 
ne, ji lietuvaitė, bet angliškai nemoka ir 
maniusi, kad aš svetimtautis. Pakvie6au ją 
atsisėsti prie staliuko, nupirkau taurę vyno 
ir pradėjau klausinėti Pasirodo, ji du metus 
dirbo aukle Vokietijoje, ten vokietis žadėjo 
vesti, padarė ją nėš6a ir paskui pabėgo. 
Taip su vaiku grįžo į Vilnių ir gyvena pas 
tėvus. Ta6au darbo negavo ir pradėjo 
pinigus uždirbti savo gražiu kūnu, nors tėvai 
apie tai nežino, sakanti jiems, kad dirba 
kitur. Paklausiau, o kiek gi kainuoja 
pasimylėti su ja. Keturi šimtai litų už 
valandą, iš kurių du šimtai eina jos 
“globėjai”. Parodė ji man ją, kampe sėdin- 
6ą stambią, jau vyresnę moterį, kuri visą 
laiką stebėjo mus. Taip ji prabuvo prie 
mano staliuko apie pusvalandį 
pasakodama, kad tas jos “darbas” nėra 
malonus, nes pasitaiko ir girtų, ir blogų 
vyrų, kurie kartais jas net primuša. 
Paklausiau, tai kodėl ji dirba tai? O ką gi 
reikią daryti, kad kito darbo nėra, o vaiką 
ir tėvus reikia prižiūrėti, pasakė ji ir 
paklausė, ar aš norėčiau su ja pabūti, nes 
jos ta “madam” jau pradėjo į ją smarkiau 
žiūrėti ir parodė baigti tą pokalbį be 
rezultatų. Atsiprašiau už sutrukdytą laiką 
ir atsisakiau “meilės už pinigus”.

Nors ofidaliai Lietuvoje - šioje, taip 
vadinamoje “Marijos žemėje” prostitudjos 
ir nėra, tačiau ne tik “Lietuvos” viešbutyje, 
bet nemažai ir kitų vietų parsidavinėjančių 
merginų yra gana daug

Mūsų garsioji aukso medalininkė Daina 
Gudzenavičiūtė yra policijos kapitonė ir 
dirba spedaliame dalinyje, kuris daro 
įvairias pavojingas operacijas prieš 
nusikaltėlius, mafijozus ir dabar 
daugėjandus narkomanus. Ji sakė, kad 
parūpins man, kaip žurnalistui, leidimą ir 
aš galėsiu su jais dalyvauti kada nors 
tokiame naktiniame žygyje.

Vilnius nemažai pasikeitė po mano 
paskutinio buvimo. Katedros aikštė labai 
gražiai sutvarkyta, daug naujų restoranų bei 
kavinių ir labai keista, kad žmonės 
skundžiasi jog gyvenimas yra sunkus, nėra 
darbo, nėra pinigų, tačiau tiek Kaune, tiek

NakeKaįSpsL

Apturėjus atleidimą, 
Didis džiaugsmas Dulkę ima, 
Dvasioje toks kilnus ūpas, 
Tik kažkas ne taip su lūpom? 
Taip sutino, kad Dulkelė, 
Net sušvilpi garsiau negali

Stasio Montvidoeiės ir piešiniai
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’Tynimėlio” Pasirodymas Sydnėjuje Ačiū “Pynimėliui”

“Panevėžio damų ir šokių ansamblio “Pynimėlis” muzikantai VJDeikaus nuotr.

Jau nusėdo dulkės po Panevėžio 
“ Pynimėlio” koncertų Australijos sosti
nėje Canberroje birželio 30 d. ir Sydnėjuje 
liepos 1 d. Tai gražiausias Lietuvos jauni
mas ir jis atvažiavo iš Panevėžio. Jei tikėti 
spauda, tai Panevėžyje gyvena tik mafija. 
Tikrovėje matėme savo akimis ir 
parūpinėjome tą gražų Lietuvos atžalyną 
iš Panevėžio, kuris tikrai nekaltas, gražiai 
auklėjamas savo tėvelių ir vadovų: Ritos ir 
Ričardo Bakanauskų, kapelos vadovo 
Vilimo Malinausko. Negalima nepastebėti 
tos, gražaus veiduko ir šypsnio smui
kininkės, Jūratės Petrauskienės. Prie šios 
linksmos kapelos kilo kaip plaštakės j orą 
linksmos, lieknos Panevėžio mergaitės, 
bildėjo sutartinai berniukų medinės 
klumpės. Kai šokėjai keitė rūbus, kapela 
grojo, o jaunos dainininkės linksmino mus 
be pertraukos. Nelaukėme koncerto 
pabaigos, nes buvo taip miela pabūti su 
gyva ir nekalta jauna Lietuva.

Pynimėlio programoje 28 šokiai ir 
dainos su kapela. Nesu kritikas, ar specialis
tas šokių ir dainų, bet mačiau ir jaučiau kas 
yra gražu. Tai profesionaliai paruošta 
grupė. Matėme šokių vadovą scenoje 
gaidžio rolėje su gaidžiukais. Jaunieji 
gaidžiukai, mokykitės iš to jauno - seno 
gaidžio, jeigu norite ką nors padaryti kaip 
jis. Nevardinsiu visų išpildytų šokių ir dainų, 
bet Panevėžys gali didžiuotis savo 
lietuvaičiais. Nuoširdus ačiū visiems 
dalyviams, tėveliams, auklėtojams, 
rėmėjams ir visiems kas įgalino atsiųsti j

Atkelta iš 4psl

ir Vilniuje, kituose miestuose dar nebuvau, 
gatvėse žmonės, ypatingai merginos yra ne 
tik labai gražios, bet ir puikiai, skoningai 
apsirengusios, daug gražiau negu pas mus 
Australijoje. Ir jeigu pas mus, kad ir 
Sydnėjuje restoranuose, baruose ar net 
klubuose susirenka daugiau žmonių antroje 
savaitės pusėje, tai čia Lietuvoj ar tu eisi 
pirmadienį, ar sekmadienį, ar antradienį 
kavinės ir restoranai beveik visada pilni. 
Nežinau iš kur žmonės ima tiek pinigų ir 
gali taip vaišintis. Tikrai tiek daug čia nėra 
nei mafijozų, nei labai turtingų žmonių. Tas 
pats ir su automobiliais. Benzinas yra 
brangesnis nei pas mus, bet keliai pilni 
automobilių, judėjimas užsikimšęs, o 
vairuotojai, ypatingai jaunimas, yra 
nemandagūs ir važinėja tikrai pavojingai

Su prasidėjusia vasara, labai padaugėjo 
ir kultūrinių bei sportinių parengimų. 
Vilniuje dalyvavau Lietuvos “Žalgirio” 
lauko teniso vyresniųjų varžybose, kuriose 
buvo virš 100 tenisininkų. O Kaune, kartu 
su Marija Atkinson stebėjome dvi dienas 
trukusias jaunių lengvosios atletikos 
pirmenybes ir žavėjomės tokiu gražiu 
beaugančiu Lietuvos sportiniu jaunimu.

Antanas Laukaitis 

pasaulio kraštą po Pietų kryžiumi tokius 
puikius Panevėžio jaunimo atstovus.

Porą dienų svečiai dairysis pro autobusų 
langus į Sydnėjaus apylinkes ir miestą. 
Sėkmes jiems ku; daugiau pamatyti.

Girdėjau, kad Canberroje “Pynimėlio” 
koncerto klausėsi virš 100 tautiečių, o 
Sydnėjaus Lietuvių klubo Auditorijoje jų 
buvo virš 300 ir pritrūko kėdžių. Po 
koncerto gražiai su svečiais visi 
pabendravome prie vaišių stalo kur 
susirinko 80 bendruomenės narių. 
Džiaukitės tėveliai ir visi likę Lietuvoje, nes 
jūsų atstovai neapvylė nei jūsų nei mūsų. 
Garbė ir padėka už drąsą ir pasiryžimą 
atvykti į tokią tolimą šalį pačiame pasaulio 
krašte. Sėkmės Adelaidėje, Geelonge, 
Melbourne ir laimingos kelionės atgal į 
namus.

Antanas V Kramilius
Sydney, Australija

Australijos Lietuvių Dienos

Ponas Algis Šimkus, Australijos 

Lietuvių Fondo pirmininkas, savo ilgame 
straipsny vardu “Australijos Lietuvių 
Dienos - kam, kodėl ir kokia kaina?” (M.P 
Nr.25) išreiškė didelį nusivylimą. Jis labai 
skundžiasi dėl Sydney lietuvių visuomenės 
menkutėlio dalyvavimo kultūriniuose 
parengimuose, dėl sportininkų 
neorganizuotume, dėl pasakiškų išlaidų 
(apie 11,000 deficito) ir visai rimtai kelia 
klausimą: Dėl ko?

Pasirodo, kad bilietų parduota 
sekančiai:

(a) Naujųjų Metų Balius - 480. 
Nuostolis nerašomas.

(b) Tautinių Šokių Šventė - 340. 
Nuostolis $2480.

(c) Dainų Šventė - 194! Nuostolis 
$1700 ar panašiai

(d) Teatro spektaklis - 44! Nuostolis 
$1700 ar panašiai

Išvada gaunasi labai ryški, kad mums 
kultūra nepatinka! Kodėl? Todėl, kad mes 
Sydnėjiškiai jau pasenome, surambėjome, 
suaižėjome, apkurtame ir apakome, ir 
mažai kas gali mus dabar sujaudinti! Pagal 
poeto žodžius - viskam pasidarėme šalti ir 
abejingi. Mes ne tokie, kaip jūs ten 
Melburne, Geelonge ir Adelaidėje. Jūs dar 
gyvi! O mūsų vaikai apsivedė kengūras, 
suanglėjo ir prie mūsų mažai teprisideda, 
nes nesupranta nei kalbos, nei dainos. Gal 
dar mus išgelbės naujai atvykę iš Lietuvos, 
naujas kraujas, o gal ir ne.

Tad siūlau ateityje Australijos Lietuvių 
Dienų neberengti Sydnėjuje, nes nėra 
klausytojų. Tariau Naujųjų Metų balių tai 
galima rengti vis ir vis, nes baliavoti mes 
dar po truputį įstengiame.

Su pagarba,
Jonas Šatkauskas

Džiaugiuosi, kad galėjau pamatyti iš 
mūsų brangios tėvynės Lietuvos - šokių ir 
dainų ansamblio “Pynimėlis” - jaunimo 
koncertą, kuris buvo pripažintas kaip 
geriausias jaunimo liaudies šokių ir dainų 
ansamblis Lietuvoje 2000 -taisiais metais.

Džiugu, kad jis toks yra, koncertuoja ir 
atstovauja Panevėžio miestą. Šis gražus 
ansamblis garsus ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Ir mes, gyvendami čia Sydnėjuje 
galėjome pasiklausyti ir pasidžiaugti jų 
gražiais šokiais, kaimo muzika, dainomis.

Mergaitės šokėjos parinktos kaip 
“liepaitės” - lieknos, grakščios, visos labai 
jaunos ir dailios. Berniukai tikri “ožiukai”, 
kurie neatsilieka nuo mergaičių. Dainos 
taip pat skambėjo švelniai, melodingai, 
kurias atliko jaunuolės - dainos mylėtojos.

Šokam tryptam “Klumpakojį” V. Delkaus nuotr.

Rūbai parinkti šokimui lengvi, pagal 
tautinius motyvus, nerėžiantys akies, 
švelnių atspalvių, pritaikyti koncerto 
šokėjams. Šokiai vis gražūs. Judesiai visų 
kruopščiai atidirbti. Man visada patiko 
šokis su klumpėmis - “Klumpakojis” ir 
“Kepurinė”, ir “Gaidys” ir, žinoma, visi 
kiti...

Muzikantai man priminė seniau 
Lietuvoje garsią Gaižausko kaimo kapelą, 
o smuikas tiesiog “verkė” smuikininkės 
rankose. Norėjosi klausytis jų muzikos ilgai, 
ilgai.. Negalėjome atsidžiaugti jais, 
plojome kiek iėcos icino ir kari;: 
dainavome. Esame labai dėkingi, kad

Hobarto lietuviai mini birželio traminus

Saulei šviečiant žiemos dieną, 16-to 
birželio, apie 80 Hobarto pabaltiečių 
susirinko šv. Teresės bažnyčioje, Moonah 
priemiestyje, pasimelsti už didžiųjų 
trėmimų aukas. Kadangi minėjome 60-ies 
metų sukaktį nuo pirmųjų trėmimų, darėm 
pastangas suruošti ką nors ypatingesnio. 
Dieninis laikraštis” The Mercury”, pora 
dienų prieš, patalpino tinkamą straipsnį su 
antrašu “Baltic Reflection on Sad Rast”. 
Pridėjo gražią spalvotą fotografiją esčių, 
latvių ir lietuvių mergaičių bei moterų 
apsirengusių tautiniais rūbais.

Pamaldas pravedė salezietis kunigas 
Pster Huong Pirmąjį skaitymą atliko estų 
pirmininkas dr Kalev Kruup. Psalmę 
pagiedojo dr. Jūratė Flanagan-Kantvilaitė, 
o tikinčiųjų maldas perskaitė latvių

Tėvas Huong gimė Vietname, ir po 
komunistų perėmimo pabėgo iš savo 
tėvynės. Pamoksle sulygino Pabaltijo kančią 
su savo krašto kančiomis. Pabrėžė kad 
laisvės trokšti yra natūralu, nes žmogaus 

atvažiavo pas mus, palinksmino, 
praskaidrino mūsų vienodą nusistovėjusį 
gyvenimą, įnešdami savo lietuviškos 
saulėtos šilumos, ką sugebėjo perduoti savo 
koncerto metu.

Iš visos širdies išreiškiu didelį 
dėkingumą “Pynimėlio” jaunimui, 
vadovams, organizatoriams, visiems kurie 
nesigailėdami laiko ir jėgų, laisvalaikiu nuo 
darbo aukojasi šiam kilniam darbui, o 
rezultatai akivaizdžiai matosi

Taip pat labai malonu ir smagu, kad šį 
gražų Lietuvos jaunimą skatina ir remia 
finansiniai žmonės, kurie atranda tam 
reikalui kažkiek tai pinigų, kad galėtų 
išvežti jaunimą už Lietuvos ribų, parodyti 
šiek tiek kito pasaulio kraštų, jų kultūrų ir 
skirtingo nuo Lietuvos gyvenimo. Todėl

lietuviškas jaunimas veržte veržiasi j 
kultūrinį gyvenimą, garsina mūsų mažą 
Lietuvą savo pasirodymais.

Suprantama ir tai, kad šis dainuojantis 
ir šokantis jaunimas dar ir mokosi. Jiems 
stoka laiko. Daugumoje esti nelengvose 
gyvenimo sąlygose, tariau iš paskutiniųjų 
galimybių skiria tam laiko ir reikia nemažo 
atsidavimo šiam darbui. Aš labai tai 
įvertinu ir išreiškiu jiems didelį dėkingumą, 
linkiu visiems geros sveikatos, sėkmės 
nepailsti darbe, laimės asmeniniame 
gyvenime ir gyvuoti “Pynimėliui” daug 
daug metų, garsinti šokiais, muzika, 
dainomis mūsų gimtinę Lietuvą.

MJ).S.
Blakehurst, NSW

dvasia negali gyvuoti be laisvės.
Po pamaldų, susirinkome šv. Teresės 

salėje, kurią paruošė ir gražiai papuošė 
Rožė Vaičiuleviriūtė ir Ieva Saulis. Dalyviai 
sunešė tiek daug maisto kad negalėjome 
visko suvalgyti. Tėvas Houng buvo 
pristatytas visuomenei. Visi smagiai 
praleido laiką.

Paskutiniomis dienomis sužinojome, 
kad 22-rą birželio Queenslande mirė 
Liudas Krasauskas, pradėjęs savo 
Australijos gyvenimą Tasmanijoje. 1948 ir 
49 metais atidirbo prievolę popieriaus 
fabrike Boyer, netoli New Norfolk 
miestelio. 1953 metais pasistatė turistų 
stovyklą ant Derwent upės kranto, bet 
sekančiais metais potvyniai pastatus 
nunešė. 1963 pasistatė naują motelį” The 
Amaroo Motei”, ant aukštesnės vietos 
tame miestelyje, ir ten išgyveno iki 1968. 
Tada išvyko į Australijos žemyną.

_____________________ Ramūnas Tarvydas
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SPORTAS ir SPORTININKAI
Rašo iš Kelmės^.

Australijos lietuvis bėgimo take

Kyboti sporto žvaigždė Clinton Mickevidus apšilimo take Glendale atletikos centre.

“Mūsų Pastogės” skaitytoja pastebėjo 
aprašymą Newcastle dienraštyje “Herald” 
apie Australijoje kylantį vidutinių distancijų 
bėgiką Clinton Mackevičių.

Šis tarptautinių pasiekimų 1500 m. 
distancijoje bėgikas lankėsi gimimo vietose 
ir susitiko su draugais iš “Newcastle and 
Hunter Thick Field” klubo.

Clinton Mackevičius, 24 metų amžiaus, 
įsikūrė Melbourne, dirba ten sodų 
tvarkyme ir jau baigia arcbitekto laipsniui 
studijas “Royal Melbourne” universitete.

Šiuo metu jis intensyviai treniruojasi 
dalyvavimui Europian Grand Prix 1500

Ron Bell nuotr.

metrų bėgimuose.
Šių metų kovo mėnesį Clinton 

Mackevičius tapo Australijos 1500 m 
bėgimo čempionu. Truputį anksčiau 
laimėjo Hong Kong Invitation bėgimą, o 
birželio mėnesyje Osaka mieste, Japonijoje 
jis tapo 1500 m bėgimo laimėtoju East 
Asian Games. Šio bėgimo laikas 3 min. 44. 
00 sek.

Clinton Mackevičius po varžybų 
Europoje stengeis patekti į Commonwealth 
Games sekančiais metais.

Linkime jam sėkmės.

Kiekvienais metais moksleiviai 
dalyvauja įvairiuose konkursuose ir 
olimpiadose. Čia atskleidžia savo gabumus 
ir parodo žinias, kurias sukaupia 
mokyklose. Šių metų sausio 26 d. vyko 
tradicinis Isoldos Poželaitės - Davis, AM 
sumanytas ir finansuojamas anglų kalbos 
rašinio konkursas. Jis yra rengiamas kasmet 
jau nuo 1992-ųjų. Šis konkursas yra 
organizuojamas vienoje iš Kelmės vidurinių 
mokyklų. Šiemet jis vyko Jono Graičiūno 
gimnazijoje. Nors dalyvių tądien susirinko 
ir ne itin daug, tačiau visi nuoširdžiai 
džiaugėmės, jog šiandien dar yra žmonių, 
kuriems rūpi jaunimo nuomonė, jų idėjos, 
kurias puikiai galėjome išdėstyti rašydami 
rašinius, laiškus, dienoraščio puslapius.

Man taip pat teko patirti jaudulį prieš 
šį renginį, stebėti profesionalų ir sąžiningą 
konkurso organizatorių ir kompetentingos 
vertinimo komisijos darbą bei dalintis 
įspūdžiais su draugais po įtempto dviejų 
valandų darbo. Praėjus kelioms dienoms 
po konkurso, mes jau žinojome rezultatus. 
Ir labai džiugu, kad visas tris pirmas vietas 
laimėjo J. Graičiūno gimnazijos 
abiturientai. Premijos laureatams buvo 
įteiktos Kelmės kultūros rūmuose Vasario 
16 d. minėjime, iškilmingoje aplinkoje. Visi 
dalyvavusieji šiame kasmetiniame 
konkurse labai laimingi, kad jiems buvo 
suteikta galimybė išbandyti savo anglų 
kalbos žinias, nuovokumą ir sugebėjimą 
rašyti

Nors mes jau abiturientai ir kitais 
metais čia jau nebebūsime, tačiau norime 
palinkėti, kad ir toliau šis konkursas 
gyvuotų ir suteiktų mūsų jauniesiems 
draugams galimybę išreikšti savo mintis ir 

idėjas, kurių širdyse ir mintyse tikrai 
nestinga.

Elena Ramonaitė
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 

4R klasės mokinė, 
I-os premijos laureatė

Padėka

Prisimenant prieš 60 metų pradėtas 
Lietuvos gyventojų deportacijas į Sovietų 
Sąjungą, Sydnejaus Lietuvių klube visą 
birželio mėnesį vyko trėmimų paroda. 
Birželio 16 d. buvo rodomas filmas, 
kuriame matėme Lietuvos jaunimą, 
ieškantį Rusijos platybėse lietuvių 
tremtinių

Šiuos renginius organizavo Apylinkės 
valdybos paprašyta Martina Reisgienė su 
padėjėjomis: Zita Andriukaitiene, Jadvyga 
Dambrauskiene, Danute Jancy, Onute 
Kapočiene, Isolda Poželaite-Davis, AM, 
Aleksandra Storpirštiene, Birute Vaitkie
ne, Pranu Andriukaičiu ir Anskiu Reisgįu. 
Visiems prie šio renginio prisidėjusiems 
Sydnejaus Apylinkės valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką.

Taip pat ačiū Antanui Kramiliui, OAM, 
atstovaujančiam Sydnejaus lietuvių 
bendruomenę Jungtinių Baltų komitete, 
kuris birželio 17 d. organizavo Baltų tautų 
deportacijų prisiminimą Sydnejuje.

ALB Sydnėjsus Apylinkės Valdyba

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

bėgančius kaimus ir miestelius, spėliodamiTęsinys, pradžia MP Nr 1-24
Snaigės skrajojo virš galvų, krisdamos 

ant mūsų. “Vaikai.. Žiūrėkit į tas baltas 
snaiges... Kokios jos gražios...” bobutė 
kalbino, bandydama mus užimti. Bet kai 
nei vienas iš mūsų jai nieko neatsakė, ji tęsė 
toliau: “Žinokit, juk būtų galėję ir lyti Tas 
būtų buvę dar blogiau.” “Koks skirtumas, 
bobute? Sniegas ištirps ir mes vis tiek 
sušlapsim,” aš sumurmėjau, nepatenkinta.

Braškėdamas, traukinys riedėjo bėgiais, 
o virš mūsų nenustodamos šoko snaigės, 
pagautos vėjo sūkuryje. Stebėdama jas 
nusileidžiant ant manęs, prisiminiau kaip 
kadaise mama mane mokino daryti cukrų 
iš sniego. “Pripildyk pilną puodelį su 
sniegu, padėk jį ant pečiaus ir burtų keliu 
sniegas pavirs į cukrų,” ji man aiškino tada. 
Tą žiemą aš vis nešiau pilnus puodelius 
sniego į virtuvę ir dėjau juos ant krosnies, 
norėdama padaryti cukrų. Bet man niekaip 
tas nepasisekė. “Mama... Man niekas 
neišeina... Aš vis randu vandenį puodelyje, 
o ne cukrų,” skundžiausi jai, vaikščiodama 
iš paskos nusiminus.. “Aš žinau kodėl tie 
burtai tau neveikia,” ji nusijuokė, 
žiūrėdama į mane. “Kodėl? Kodėl ne?” 
“Dėl to, kad tu tą puodelį nepalieki vieną, 
ir vis bėgi į jį žiūrėti. Vietoj to, padėjus 
sniegą ant krosnies bėk žaisti į lauką. O 
kai grįši, pamatysim ką rasi tada.”

Sekančią dieną taip ir padariau. Grįžus 
iš lauko radau ant puodelio dugno cukraus. 
“Aš padariau cukrų... Padariau cukrų...” 
lakščiau iš džiaugsmo aplinkui, rodydama 
visiems. Staiga, po tokių malonių 
prisiminimų, panorau gįžti atgal į tėviškę 
ir vėl daryti cukrų iš sniego.

Išaušus rytui, pasistiebę virš vagono 
krašto, tėvai ir Stankai stebėjo pro šalį
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kur mus dabar vežė. Visi buvom išalkę. 
Mama, pasirausus į pundelius, ištraukė 
kiekvienam po gabaliuką sausos duonos ir 
dešros. “Mes norim pieno... Mums 
nepatinka sausa duona... Kodėl tu mums 
neduodi pieno?” mes visi zirzėm jai. 
“Nustokit erzinti tėvus. Jūs žinot, kad 
neturim pieno ir todėl jūs negalit gauti to, 
ko tėvai neturi,” bobutė nutildė mus. 
Thiputį pasisotinęs, Stankus nuėjo vėl prie 
krašto vagono. “O, Viešpatie... Ateikit 
pasižiūrėkit į tuos griuvėsius... Nei vieno 
stovinčio namo...” Mano tėvas irgi pašoko, 
bet vėl atsisėdo žodžio neištaręs. Moterys 
pakilo paskui ji, norėdamos pamatyti kas 
ten darosi. “Rusai turbūt stengiasi 
sunaikinti traukinio bėgius ir stotis, kad 
vokiečiai negalėtų pristatyti maistą ir 
amuniciją į frontą,” Stankienė garsiai 
pagalvojo. “Bet kodėl taip skaudžiai turi 
kentėti nekalti gyventojai? Kaip baisu.. O 
kaip su traukiniais? Ar mes tikrai esam 
saugūs?” bobutė susirūpinus sudejavo. 
Važiuojant toliau, mes matėme dar daugiau 
griuvėsių. Suaugę pasidarė dar daugiau 
susirūpinę, nes nežinojo kur mes buvom ir 
kur mus vežė.

Sekančią naktį traukinys sustojo mažoje 
stotelėje. Staiga pasigirdo garsios alarmo 
sirenos. Mano tėvai sumišo. ”Kur mes 
esam? Ką dabar darysim?” Vaikai irgi 
pradėjom verkti. “Ar mus dabar užmuš 
čia?” aš užblioviau. “Šiuš... Negąsdink 
mažųjų ... Tylėk,” tėvas užriko ant manęs. 
Per sirenų garsą garsėjo atskrendančių 
lėktuvų ūžimas. Priešlėktuvinė artilerija 
šaudė aplink mus. Prožektorių šviesos 
danguje pavertė naktį į dieną. Be sustojimo, 
baisius cypiančius garsus sekė sprogimai 

Aš užsikišau savo ausis pirštais, bet to 
neužteko. Tada užsitraukiau patalus ant 
galvos, bet ir tas nepadėjo. Vagonas 
nenustojo drebėjęs. Arkliai pasibaidė ir 
pradėjo šokinėti ir spardytis. Tėvas mėgino 
juos nuraminti, nes bijojo, kad jie mus 
nesutryptų negyvai Kai bombardavimas 
pasibaigė, kvapas parako, dulkių ir dūmų 
buvo neišpasakytas. Vyrai išdrįso pažiūrėti 
per vagono kraštą"Jėzau Kristau... Kokia 
maišatis... Tik pasižiūrėk į naujas bombų 
duobes ir degančius pastatus. O 
Švenčiausia Panele Marija... Kokie mes 
esam laimingi išlikę gyvi... Galėjom čia 
pražūti...” tėvas garsiai šaukė baimėje 
pasimętes, o jo veidas išbalo kaip 
vaiduoklio. “Tik pažiūrėk į tuos degančius 
namus... Dega visur... Vargšai žmonės 
bėgioja į visas puses, nežinodami kur 
pasidėti,” Stankus šaukė iš paskos, 
trindamas akis nuo dulkių ir dūmų. Mano 
širdis plakė kaip pašėlus. Aš puoliau į 
paniką ir negalėjau sulaukti kol išvažiuosim 
iš čia. Pažvelgiau į arklius. Jie irgi drebėjo 
iš baimės. Iki šiol aš niekada nebuvau 
mačius arklius drebant ir, iš sumišimo, 
pasileidau į nesuvaldomą kvatojimą “Ale, 
ar tu išprotėjai? Sustok.. Čia nėra iš ko 
juoktis... Nusiramink..” mama užvožė 
man, norėdama grąžinti mane į tikrenybę.

Kai garvežys pradėjo judėti, mes 
palikome miestą degti. Važiuojant toliau, 
pamažu atsipeikėjau nuo išgąsčio. Keletą 
dienų vėliau traukinys sustojo dideliam 
mieste. Perskaičiau užrašą "Halle an der 
Saale”. Dabar nebeturėjom vandens nei 
arkliams nei sau. Mes visi buvome išvargę, 
sušalę ir sustingę nuo dienų dienom 
sėdėjimo susirietę ankštam kampe. Aš 
apsidžiaugiau kai geležinkelio tarnautojas 
atidarė mūsų vagoną. “Herren... Čia yra 
galas jūsų kelionės. Tuojau pradėkit 
kraustyt savo daiktus lauk,” Stankus išvertė 
tėvui. Mūsų nustebimui, pastatai aplink 

stotį stovėjo nepaliesti karo ir oras buvo 
tyras. Kol tėvas su Stankum sustatė atgal 
vežimą, mes nešėm ryšulius. Kai viskas 
buvo sudėta į vežimą, aš šūktelė- 
jau.”Mamą kaip tai yra, kad viskas dabar 
sutilpo į vieną vežimą?” “Gal ir gerai buvo, 
Ale, kad neturėjom užtenkamai vietos 
antriem ratam, nes mūsų pašaras arkliam 
ir vanduo užsibaigė ir taip,” mama 
nusišypsojo, atsakydama man. Sunkiausia 
buvo išlaipinti arklius. Jie buvo sustingę, 
persigandę ir atsisakė šokti iš vagono. 
Vyrams užtruko ilgą laiką, kol juos 
nuramino ir išlaipino. Sykį arkliai buvo 
pakinkyti, tėtis ir Stankus pradėjo galvoti 
apie ieškojimą to valdininko, kuriam stoties 
viršininkas buvo parašęs laišką

Mama, nuėjus prie vežimo, išsitraukė 
paskutinę samagono bonką ir nupjovus 
skiltį lašinių iš atsivežto besibaigiančio 
kumpio, padavė tėvui Su tokiu turtu po jų 
švarkais, vyrai vėl iškeliavo. Mes laukėm ir 
laukėmjų sugrįžtant, bet vyrų vis nesimatė. 
“Gal mum reikia eiti jų ieškoti?” 
nerimaudama mama paklausė Stankienės. 
“Bet mes nepažįstam šio miesto... Ir 
nesuprantam vokiečių kalbos... Kaip mes 
galim juos rasti?” ji abejojo. Ir taip jos grįžo 
vėl ieškoti utėlių, blusų ir blakių mūsų 
galvose ir rūbuose, kurios dabar buvo ant 
mūsų ponios ir karalienės. ft> ilgo laiko, 
vyrai grįžo su gerom žiniom. “Samagonas 
ir lašiniai vėl laimėjo valdininko malonę. 
Jis mums įdavė antrašus ir parašė du naujus 
laiškus, nuvežti vietiniams ūkininkams,” 
Stankus patenkintas šypsojosi. “Ką tu 
pasakoji mums, brangusis?” jo žmona 
nesuprasdama paklausė. “Mūsų bėgimas 
pakol kas pasibaigė. Aš turiu ūkininkui 
laišką kuris mums duos kambarį, o už tai 
aš turėsiu atidirbti.” “O kaip su mumis, 
tėti?” aš nekantriai paklausiau., vietą bet 
pas kitą ūkininką gerokai toliau nuo 
Stankų.” (Ihk daugiau)
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Gedulo ir vilties dienos minėjimas Melbourne

Mebourno bendruomenės pirmininkas 
Prot Ratilius Kabaib

ZAngaičio nuotr.

Birželio 14 - 15 dienos kiekvienam 
lietuviui primena siaubingus, prieš 60 metų 
vykusius nekaltų Lietuvos žmonių masinius 
trėmimus į Sibirą.

Mažai pasaulyje yra tautų, patyrusių 
skaudžią vergiją, tokią ilgą ir slogią svetimųjų 
priespaudą kaip lietuviai Lietuva yra kankinių 
šalis Europoje.

Melbourne lietuviai Gedulo ir Vilties 
dienos minėjimą pradėjo šv. Mišiomis Švč

Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, kurias 
atnašavo Melboumo lietuvių parapijos 
klebonas, kun. Egidijus Amašius, pasakyda
mas nuostabiai gražų ir įdomų šiai progai 
pritaikytą pamokslą. Giedojo Melboumo 
lietuvių parapijos choras, sumaniai chorvedės 
parinktas giesmes šiai dienai Chorui dirigavo 
Zita Prašmutaitė, vargonais pritarė Rita 
Mačiulaitienė. Pamaldose dalyvavo daug 
parapijiečių ir beveik visi priėmė šv. 
Komuniją

Po pamaldų visi skubėjo į Lietuvių namus 
papietauti Tboj po pietų, 1 vai 30 min. 
prasidėjo minėjimas.

Programos oficialioji dalis - vėliavų 
įnešimas: Lietuvos trispalvė ir Australijos 
vėliavos garbingai įneštos ir pastatytos scenoje

Australijos himnas: scenoje pasirodė trys 
autiniuose rūbuose jaunos “Sambūrio” 
choristės: Gražina Kymantaitė, Raminta 
Kymantaitė, Stefutė Mačiulaitytė, jos savo 
jaunais, skambiais balsais giedojo Australuos 
himną, pritariant publikai Akompanavo Rita 
Mačiulaitienė. Invokaciją perskaitė kun. 
Egidijus Amašius, kuris savo gražia, aiškia 
lietuvių kalba nuostabiai skardžiu, bet ausiai 
maloniu baku nustebino ne vieną publikos 
dalyvį žinojimu tos tragiškos dienos istoriją ir 
jos reikšmę, juk būdamas dar jaunas ir užaugęs 
prie komunistinės valdžios, kurjaunūnri buvo 
plaunami smegenys ir jie apie Lietuvos istoriją 
ir tautos kančias nieko nežinojo. Bet štai yra 

pavyzdys, kad bolševikai ne visiems pajėgė tai 
puuaryą ako jaunuolių -patriotų, kurie tam 
nepasidavė. Bravo! Melboumo lietuvių 
parapijos klebonui, kun. Egidijui Amašiul Fto 
to visus susirinkusius pasveikino IK Garbės 
konsulas Andrius Žilinskas, trumpai apibū
dinęs šios dienos reikšmę, būtinumą ją minėti 
ir niekuomet nepamiršti to, ką lietuvių tauta 
patyrė per tą 60-ties metų tragišką laikotarpį.

Sekė paskaita anglų kaboje, kurią skaitė 
prof. Paulius Kabaila - ALB Melboumo 
Apylinkės valdybos pirmininkas. Jis plačia ir 
vaizdžiai apibūdino tą skausmingą tautos 
pergyvenimą kuris vyko prieš 60 metą kai 
raudonasis slibinas be žmogiškų jausmų 
masiškai trėmė mūsų tautiečius. Po paskaitos 
savo prisiminimus ir pergyvenimus skaitė 
Marija Geštautienė. “Už ką iš manęs atėmė 
tėvus?” Sibire gimusi ir iki aštuonių metų 
amžiaus augusi rusų šeimoje, kol pagaliau su 
motina grįžo atgal į Lietuvą. Prisiminė 
skaudžius vaikystės išgyvenimus ir begalinį 
tėvo ilgesį, kurio nematė iki 16-kos metą kol 
tėvas nesugrįžo iš Sibiro. Jos pasakojimas 
skatina susimąstyti ir pagalvoti apie Tėvynės 

A.A.
Abiems tėveliams

staiga mirus Lietuvoje, mielai sesei Jovitai Starinskienei nuoširdžią ir gilią 
užuojautą reiškia

Geekmgo lietuvių senjorų skautų Židinio vadovybė,
broliai ir sesės židinietės

praeitį ir nekaltų žmonių neapsakomas 
kančias, ir net nejaučiant pakyla ranka 
nubraukti ašarą nuo skruosto.

Šiai dienai skirtus eilėraščius skaitė 
Ramina Sadauskaitė - Sibiro tremtinės Onos 
Skurvydaitės eilėraštį “Be pavadinimo”, 
Mantas Vaitkus skaitė Antano Miškinio 
eilėraštį “Sibire”. Monika Sodaitienė - “Ausk, 
miela sese” -Juozo Mikšto eilėrašti R> gražių 
poezijos žodžių pasirodė Dainos Sambūris, 
kuris padainavo kompozitoriaus J. 
Gudavičiaus “Kur giria žaliuoja”, G. Verdi - 
“Vergų choras” iš operos “Nabucco” ir 
kompozitorės R. Čyvaitės-Kliorienės “Viena 
šeimą viena tauta”. Chorui dirigavo Birutė 
Prašmutaitė, akompanavo Zita Prašmutaitė.

Minėjimas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Pranešėja: Kristina Baškytė.

Buvo rodomas dokumentinis filmas “Mes 
nemirę”.

Sujaudintomis širdimis publika skirstėsi į 
namus. Taip kilniai minėjo Gedulo ir Vilties 
dieną Melboumo lietuviai, rašo

Marytė Šidlauskienė

Mūsų mirusieji
Atsisveikinant su a. a. su Gustavu Naručiu

Prisimenant a.a. Antaną Lėverį

Prieš dešimt metų, liepos mėnesio 5 
dieną širdies priepuolio ištiktas, staiga mirė 
a.a. Antanas Lėvens.

Velionis buvo kilęs iš Kudirkos 
Naumiesčio. Tėvai Jonas ir Ona Lėveriai 
- Suvalkijos ūkininkai Augo brolių Juozo, 
Vytauto ir Jono draugystėje. Vėliau broliai 
emigravo į Kanadą ir visi ten mirė. Tūrėjo 
Antanas ir dvi seseris: Petronėlė mirė 
Lietuvoje, Elena gyvena Amerikoje.

Antanas Lėveris karinę tarnybą atliko 
artilerijos pulke Seredžiuje.Tamybą baigė 
I inžinerijos bataliono mokomojoje 
kuopoje puskarininkio laipsniu. Vilnių 
sugrąžinus Lietuvai, Antanui teko garbė su 
Lietuvos kariuomenės rinktine įžygiuoti į 
Vilnių.

Išėjęs į atsargą pradėjo ūkininkauti 
1943 metais vedė ūkininkaitę Onutę 
Grigaitę. Vi gerą ūkininkavimą ir karinę 
tarnybą bolševikai trims mėnesiams buvo 
uždarę Antaną kalėjimam Raudoniesiems 
į Lietuvą artėjant antrą kartą, jauna 
Lėverių šeima su trijų savaičių sūneliu 
Antanuku pasitraukė į Vokietiją Besi
traukiant miršta Lėverių naujagimis, šeima 
karo sūkuryje pasimeta ir tik laimingas 

sutapimas juos suveda.
Prasidėjus emigracijai, Antanas nauja 

tėvyne pasirenka Australiją ir atvyksta čia 
1948 metais. Šeimų tais metais čia dar 
nepriėmė, žmona atvyksta tik po metų ir 
jie pradeda vargingą naują gyvenimą 
miškuose, kur Antanas atliko privalomo 
darbo sutartį. Po to persikelia į St. Marys 
miestelį ir čia jau ima pastoviai kurtis. 
Atidaro nedidelę lentpjūvę ir savistoviai 
pelnosi pragyvenimą Nors Lėverių šeima 
gyvena nearti Sydnėjaus, tačiau netrunka 
remti pirmųjų Lietuvių namų statybos. 
Auga graži Lėverių šeima: dukra Birutė, 
sūnus Gediminas ir dvyniai Romualdas su 
Vytautu. Darvienas Lėverių sūnus, susirgęs 
tymais, mirė Neapolyje, pakeliui į 
AustraKją. Sūneliui susirgus, šeima buvo 
uždaryta karantine ir mažąjį palaidojo 
svetimi Lėveriai, patys nors neišėję didelių 
mokslų, savo vaikus išmokslina. Visi jie 
baigia aukštuosius mokslus: duktė Birutė 
dirba Melboumo miesto planuotoja, 
Romas - ekonomistas, Vytas dirba statybos 
inspektorium. Šiuo metu jis vadovauja 
Lėverių lentpjūvei.

1990 metais Antanas Lėveris buvo 
nuvykęs į Lietuvą grįžo laimingas. Jis matė 
savo gimtinę paskutinį kartą

Religinga ir susipratusi Lėverių šeima 
neapleidžia lietuviškų pamaldų ir renginių, 
dosniai remia lietuviškas organizacijas.

Išlydėti A Lėverį tada susirinko arti 200 
tautiečių. Gedulingas pamaldas laikė 
prelatas P. Butkus ir kunigas P Martūzas, 
giedojo “Dainos” choras. Bažnyčioje 
ramovėnų vardu atsisveikino A Vinevičius, 
pensininkų vardu - S. Stirbinskas, 
Apylinkės Valdybos vardu - A Kramilius. 
Lynojant velionį visi palydėjo į Rockwood 
lietuvių kapines. Sugiedojus giesmę 
“Mariją Marija” ir Tautos himną karstas 
su velionio palaikais buvo nuleistas kapo 
duobėn.

Lietuvių namuose buvo surengti 
šermenų pietūs.

Ilsėkis ramybėje taurus suvalkieti. 
Tebūnie tau lengva Australijos žemelė.

Liūdinti Onutė Lėverienė ir vaikai

Gustavas Bruno Narušis gimė prieš pat 
pirmą pasaulinį karą jauniausias sūnus 
penkių vaikų šeimoje. Prasidėjus karui 
šeima pasitraukė į Rusiją kur pergyveno 
komunistų revoliucijos traumas kartu su 
tūkstančiais kitų pabėgėlių.

Grįžus šeimai į Lietuvą Gustavas grįžo 
į mokslą ir baigęs gimnaziją įstojo į 
karininkų mokyklą kurią baigė Nepriklau
somybės laikais. Rusamas okupavus 
Lietuvą, jis buvo prievarta įtrauktas į 
Raudonąją armiją o vokiečiams atėjus 
stojo į lietuvių savisaugos dalinius kovoti 
su komunistais, kol 1944 metais leitenanto 
Gustavo vadovaujamas dalinys buvo 
evakuotas j Vokietiją Laike to sąmyšio, jis 
pasimetė su šeima, žmona Verute ir 
dukrele Jūrate ir jos abi pasiliko Lietuvoje, 
dėl ko Gustavas visą gyvenimą labai 
pergyveno.

Iš Vokietijos Gustavas su broliu 
Edmundu emigravo į Angliją kur išgyveno 
iki 1952 metą kada išvyko į Australiją. Čia 
atvykę jie laikinai apsigyveno pas pusseserę 
Rubazevičienę. Būdamas labai nagingas, jis 
su broliu ne tik kad pasistatė savo namus, 
bet ir gamino odos išdirbinius, baldus, 
priekabas, krosnis, apsaugos duris ir net 
siuvo kepures.

Komunistams neišleidžiant jo žmonos 
su dukrele iš Lietuvos, Gustavas 1980 
metais vėl sukūrė šeimą su Aldona 
Cininiene ir kartu jiedu praleido daug 
laimingų metą Gustavas labai mylėjo ir 
rūpinosi ne tik Adona, bet ir jos šeima, 
ypatingai posūniu Algiu ir jo vaikais - 
Palemoną, Darium, Gediminu ir Jazminą 
kurie jį pamilo kaip savo tikrąjį senelį, o jis 
juos kaip anūkus. Jis visada su džiaugsmu 
pasitikdavo juos vasarnamyje, savo 
numylėtoje Phillip saloje ir ten praleisdavo 
daug laiko mokydamas juos žuvauti, 
pasakodamas istorijas apie savo karišką 
gyvenimą ir kitokius pergyvenimus.

Kitas Gustavo mėgiamas užsiėmimas 
buvo šunys, kurių jis turėjo aibę. Jo 
paskutinis keturkojis draugas buvo 
do herma n Bruno, kuris jį pragyveno.

Gustavo sveikata pašlijo po to, kai prieš 
keturis metus vėžys pakirto Aldoną kurią

a. a. Gustavas Bruno Narušis 1912-2001

jis slaugė iki jos paskutinės dienos. Po jos 
mirties net ir jo ilgo gyveninio receptas- 
valgyti riebiai ir sūriai jau nebepadėjo. 
Nežiūrint nuolatinės ir širdingos jo posūnio 
Algio priežiūros, jo gyvenimas pasidarė 
labai sunkus dėl prarasto regėjimo ir blogos 
klausos. Dar vienas smūgis buvo kai jis 
turėjo atsisakyti vairavimo ir savo paskutinę 
mašiną, raudoną Mitsubishi panašią į 
tanką su daugybe mažų įlenkimų dėka iš 
kelio nepasitraukiančių tvorą perleido 
savo neperturtingai anūkei Jazminai, kuri 
ja sėkmingai naudojosi iki motoras 
galutinai sustreikavo.

Pablogėjusi sveikata atėmė Gustavui 
galimybę aplankyti savo šeimą Lietuvoje, 
kurią jis rėmė materialiai pagal savo išgales. 
Paskutinis džiaugsmo spindulys buvo 1997 
metais, kai jį aplankė duktė Jūratė, kurios 
jis nebuvo matęs virš penkiasdešimt metą

Gustavas Australijoje paliko liūdesy 
savo posūnį Algį, anūkus ir anūkes ir jų 
šeimas, o Lietuvoje - savo pirmąją žmoną 
Verutę, dukrą Jūratę, tris anūkus ir jų 
šeimas.

Tegul jis ilsisi ramybėje.
Jazminą Cininas n- Algis Labinąs
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AtsipraSome, kad M.P. Nr. 26 skelbtame straipsnyje “Australijos krepšinio 
žvaigždėms lietuviai - seni pažįstami”, Rimas Mickus buvo minėtas kaip sporto 
klubo “Varpas” pirmininkas. Ė Rimas Mickus yra ALFAS Pirmininkas

M.P. redakcija

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Teff.: 97081414 Fax: 97964962

www.NthuaniandubXMwau

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Dėmesio
Sydney skautų Židinys maloniai kviečiami visus židiniečius į 

metinę sueigą, kuri vyks
Lietuvių Klube Bankstown’e, sekmadienį, liepos 22 dieną 2 vai. p.p.
Po sueigos pasivaišinsime kavute

Kviečia Židinio tėvūne ir kancleris

Padėka

| Socialinės Globos Moterų draugiją 
pjelboume dėkoja paaukojusiems Lietuvoj 
vaikams - našlaičiams paremti:
■ p. R.Rakūnienei $ 100.00 !

p. J.Balčiūnui $ 50.00 1
' p. VRočienei $ 50.00
I Ačiū.
| Ši padėka patikslina aukų sąrašą} 
^spausdintą “M.P.”Nr.25. |
| Soc. G. Moterų d-ja Mebourne

Aukos “Mūsų Pastogei”

V.Rauličkis NSW $15.00
A. Auglys QLD $25.00
J.Mitkienė QLD $10.00
V.Palavikas VIC $10.00
V.Deikus NSW $10.00
Mrs. M. Krupa NSW $45.00

Nuoširdus ačiū visiems aukojams
“Mūsų Pastogės” administruoja

UEPOS 15 d. 1.00 vai.

KHtfOŠIUS
Organizacijos ir pavieniai prekiautojai 

Iš anksto pradėkite ruoštis tos dienos prekybai 
UŽSISAKYKITE KLUBE PREKYSTALIUS

UEPOS 19 d. 12.30 vai. Švediškas Stalas

PENSININKŲ POPIETĖ

Liepos 29 d.l2JOv«L 
POKALBIS SU

NAUJAI ATVYKUSIAIS LIETUVIAIS 
Prašome visus naujai atvykusius kuo gausiau dalyvauti

Rugpjūčio 12 d. 2.00 vai
LITERATŪRINĖ POPIETĖ

A. LANDSBERGIO KŪRYBOS PRISTATYMAS

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

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

“Pynimėlio” koncertai Australijoje

Adelaidėje - sekmadienį, liepos 8 d. 2.00 vai. p. p.
Lietuvių namuose, 6 Eastry St, Norwood.
Geekmge - šeštadienį, liepos 14 d. 3.00 vai. p. p. 
Lietuvių namuose, Beauford Avė, Bell Post Hill 
Melbourne - sekmadienį, liepos 15 d. 1J0 vai. p. p. 
Lietuvių namuose, 44 Errol St, North Melbourne.
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