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Liepos 15 d. minime Lietuvos didvyrių, transatlantinio skrydžio lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo sukaktį.

Steponas Darius Stasys Girėnas
1933 metų liepos 15 d., 6 vai 24 nūn. 

Lituanica išskrido iš New Yoiko ir naktį į 
liepos 17-tąją nukrito miške ties Soldinu, 
Vokietijoje.

Lėktuvas sudužo, o lakūnai žuvo, 6411 
km. per 37 vaL 11 min. nuskridę toliau ir 
tiksliau per Atlantą, nei kelių kitų tautų 
lakūnai. Lakūnų kūnai buvo atvežti į 
Kauną. Laidojimo iškilmėse dalyvavo 
vyriausybė, kariuomenės daliniai, apie 80 
organizacijų ir apie 60 000žmonių. Kauno 
katalikų kapinėse pastatytas mauzoliejus, 
Soldino miške - lietuviškas kryžius, o 
lėktuvo likučiai eksponuojami Kauno Karo 
muziejuje. Darius ir Girėnas apdovanoti

Vyčio Kryžiaus ordinu, Šaulių žvaigžde ir 
Skautų Padėkos ženklu. Užuojautą 
Lietuvai pareiškė ištisa eilė valstybių. 
Lietuvos paštas išleido Dariaus ir Girėno 
pašto ženklų seriją. Ištisa eilė visuomeninių 
ir sporto organizacijų pasivadino lakūnų 
vardu. Poetai lakūnus apdainavo eilėmis, 
o muzikai sukūrė jiems skirtų muzikinių 
kūrinių. Skulptoriai ir dailininkai pagamino 
lakūnų ps-imnklų projektus, statulas, 
biustus, bareljefus, medalius, paveikslus. 
1934 m. Lietuvoje buvo apie 300 Dariaus 
ir Girėno gątvių (beveik kiekviename 
miestelyje), 24 aikštės, 18 tūtų, 8 mokyklos.

Liepos 17^ Dariaus ir Girėno diena.

Juozas Paukštelis

Garbingai žuvusiems lakūnams

Argi ne jūs per platųjį Atlantą
Ereliais, broliai, skridote pas mus
Ir erdvėmis, kur vienos audros tesilanko,
Tėvynei nešėt laurų vainikus?

Kaip nuostabios žvaigždės aukštybių ploty,
Su nerimu, su šauksmu sieloj Jūsų laukėm,
Juk mes - visa tauta ereliais pasiryžom suplasnoti,
Nes supančių vulkanų dūmai mūsų šalį niaukė.

Bet žiauriojo likimo mostas kruvinasis...
Prie slenksčio tėviškės mirties kūpa, drąsuoliai Jus sugavo,
Ir vakaruos ant palšojo dangaus įrašė:
“Lietuvi,-žūti ar laimėti - kelias tavo!”

Nūn, galvas apsitraukę gedulingu šydu,
Mes lenkiame prieš Jus - didvyriai kritę,
Už vandenynų atneštą mums garbę, drąsą didžią,
Už meilę Lietuvai, kuri iš Jūs padangių kelio švyti!

Lietuvos

Prezidentas V. Adamkus paragino 
naująjį Ministrų kabinetą toliau aktyviai 
vesti Lietuvą į Europos Sąjungą ir NATO

Liepos 10 d., antradienį Prezidentūros 
Baltojoje salėje priėmęs baigiančios veiklą 
vienuoliktosios ir paskirtosios naujosios 
Vyriausybių narius Prezidentas Valdas 
Adamkus paragino naująjį Ministrų 
kabinetą tokiu pat intensyvumu kaip iki šiol 
tęsti darbus, reikalingus stojimui į Europos 
Sąjungą ir NATO.

V. Adamkus pažymėjo, kad buvęs 
Ministrų kabinetas, kuriam vadovavo 
Rolandas Paksas, nusipelnė didžiulės 
padėkos už pasiektus gerus rezultatus 
derybose dėl stojimo į Europos Sąjungą - 
tai leido Lietuvai pasivyti kitas anksčiau 
derybas pradėjusias kandidates į ES. TUo 
pasidžiaugė ir buvęs Premjeras Rolandas 
Paksas. Prezidentas taip pat dėkojo 
išeinančiajai Vyriausybei už pradėtas 
reformas ir išreiškė viltį, kas naujasis 
Ministrų kabinetas jas tęs ir spręs Lietuvos 
žmonėms rūpinčias problemas.

Planuojama parengti Nacionalinio 
saugumo strategijos įstatymo projektą

Dar šiais metais planuojama parengti 
Nacionalinio saugumo strategijos įstatymo 
projektą. Jame siūloma Vyriausybei 
parengti atitinkamą projektą ir, gavus 
Valstybės gynimo tarybos pritarimą, iki 
2001 m. gruodžio 1 d. pateikti jį tvirtinti

įvykių apžvalga

Seimui. Priimto nutarimo tikslas - inicijuoti 
Lietuvos nacionalinio saugumo strategijos 
rengimą. Nutarime numatyta, kad joje 
turėtų būti įvertinta šalies geopolitinė 
padėtis, galimos giesmės i^rizikos 
veiksniai, turimi ištekliai ir jų panaudojimo 
būdai nacionaliniam saugumui užtikrinti. 
Strategijoje planuojama nustatyti Nacio
nalinio saugumo pagrindų įstatymo 
įgyvendinimo kryptis ir prioritetus, apimant 
valstybės politines, ekonomines, karines, 
asmens ir visuomenės saugumo užti
krinimo, socialines kultūrines, tautines, 
ekologines, diplomatines ir kitas veiklos 
sritis. Šio nutarimo priėmimą*inicijavo 
penki įvairioms frakcijoms atstovaujantys 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto nariai.

Liberalų vadovai paaiškina

Liberalų sąjungos lyderiai Rolandas 
Paksas ir Eugenijus Gentvilas neigia kalbas 
apie galimą partijos skilimą ar tarpusavio 
kovą dėl partijos pirmininko posto. Vieši 
įtakingų liberalų svarstymai apie galimą 
partijos skilimą, partijos pirmininko R. 
Pakso keitimą E. Gentvilu, galimybę 
pastarajam patekti į Seimą pasirodė 
praėjusią savaitę, partijai praradus valdžią. 
Liberalų sąjungos vicepirmininkas E. 
Gentvilas antradienio spaudos konfe
rencijoje pripažino, kad būta ginčų ir 

diskusijų su partijos pirmininku R. Paksu 
dėl to, kaip turi dirbti liberalai. Tačiau, anot 
E.Gentvilo, “mes abudu pasirengę dirbti 
partijos labui, nespręsdami, kas didesnis ar 
mažesnis lyderis”, “jeigu kas galvojį^kSd 
Paksas ar Gentvilas bandys ropštis | viršų 
murkdydami vienas kitą, šitai tikrai 
neišdegs” - tikino spaudos konferencijoje 
E. Gentvilas. Jis paneigė bet kokius gandus 

.ąpie partijos skilimą tokiu pagrindu. Anot 
sąjungos vicepirmininko, šitai tik susilp- 
nintų partiją , ir nei vienas, nei kitas 
vadovas neišliktų normalioje politinėje 
erdvėje. "Šiandien Rolandas yra partijos 
vadovas, aš to dalyko nekvestionuoju”, - 
sakė E. Gentvilas. R. Pakso nuomone, 
“labai gerai, kad partijoje yra ne vienas, 
ne du, o keturi ar penki lyderiai”. “Liberalų 
sąjungoje yra daug žmonių, galindų tapti 
lyderiais, tempti šį nelengvą jungą ir 
pasiekti rezultatų”, - sakė R. Paksas. Anot 
jo, žymiai blogiau, jeigu partijos ar kitos 
institucijos vadovas, bijodamas konku
rencijos, pavaduotojais pasirenka žymiai 
silpnesnius žmones. E. Gentvilas spaudos 
konferencijoje taip pat teigė, kad, baigęs 
veiklą laikinojo premjero poste, vyks į 
Klaipėdą ieškoti darbo. Kartu jis neatmeta 
galimybės padirbėti Seime. Tačiau, anot 
E.Gentvilo, taip galėtų atsitikti tik 
natūraliai susiklosčius aplinkybėms, 
niekam iš kolegų nedarant aukos.

Konservatoriai susirūpinę dėl “Lietuvos 
dujų” perspektyvų

Vilnius, liepos 10 d. (ELTA). Seimo 
Tėvynės sąjungos- konservatorių frakcija 
kreipiasi į paskirtąjį Ministrą Pirmininką 
Algirdą Brazauską ir visą naująją Vyriausybę, 
prašydama oficialiai išdėstyti ir Vyriausybės 

. •ogramoje aiškiai įvardyti partijų sutartus 
« “Lietuvos Dujų” privatizavimo 
principus.Ši frakcija taip pat siūlo Seimo 
pavasario sesiją pratęsti iki liepos pabaigos, 
kad neatidėliojant būtų priimtos ypač 
svarbios įstatymo pataisos, susijusios su AB 
“Mažeikių nafta”, Vyriausybės ir Rusijos 
naftos kompanijos “Jukos” susitarimais bei 
Konstitucinio Teismo sprendimais. Toks 
konservatorių kreipimasis adresuotas 
Seimo vadovybei, frakcijoms, ir naujai 
Vyriausybei. Pasak Tėvynės sąjungos - 
konservatorių frakcijos pareiškimo, 
priartėjusiai Lietuvos integracijai į NATO 
ir ES tiesiog būtina sąlyga vakarietiškai 
protingais principais sutvarkytas naftos 
dujų ūkis.

Lietuvos gyventojai neprieštarauja žemės 
pardavimui

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų 
visiškai sutinka, kad būtų panaikintas 
draudimas žemės ūkio paskirties žemę 
parduoti užsieniečiams, tačiau mano, jog 
būtina reguliuoti šį procesą, siekiant 
išvengti neigiamų pasekmių. Tokią poziciją 
rodo Visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimo centro “ Vilmorus” atlikta gyventojų
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Įklimpai
Vytautas 
Patašius

S Liepos 4 d. iš Jaketerinburgo prie 
Uralo į Vladivostoką skridęs rusų Tbpolev 154 
keleivinis lėktuvas nukrito ir sudužo netoli 
Irkutsko, iš karto sugedus visiems trims 
lėktuvo motorams. Žuvo visi skridę 145 
asmenys.

■ Liepos 4 d. Argentinos federalinis 
teismas iškėlė bylą buvusiam valstybės 
prezidentui Carlos Menem, kaltinamam 
nelegaliu ginklų pardavimu Kroatijai ir 
Ekvadorui jo prezidentavimo metais. Dėlsavo 
amžiaus (71 metai) Carlos Menem negali būti 
pasodintas j kalėjimą pagal Argentinoje 
veikiančius įstatymus, tačiau pralaimėta byla 
sužlugdytų jo viltis būti išrinktam prezidentu 
per 2002 metų rinkimus. Jis laikomas namų 
arešte nuo birželio 7 d., dėl atsisakymo duoti 
teismui parodymus.

■ Liepos 4 d. į JAV buvo atskraidinta iš 
Hainano salos paskutinė ten po avarijos 
nutūpusio ir kiniečių internuoto žvalgybinio 
lėktuvo dalis. Lėktuvas buvo išardytas ir tik 
dalimis pargabentas. Tą pačią dieną Kinijos 
prezidentas Jiang Zemin telefonu pasveikino 
JAV prezidentą George Bush JAV 
nepriklausomybės dienos proga.

■ Liepos 5 d Makedonijos vyriausybė 
pasirašė paliaubų susitarimą su albanais 
sukilėliais, NATO tarpininkaujant. Abi 
delegacijos nebuvo viena su kita susitikusios, 
derybos ėjo tik su NATO atstovais. Įvairiuose 
pasaulio kraštuose makedoniečiai suruošė 
protesto demonstracijas prieš NATO daromą 
spaudimą taikytis su sukilėliais.

■ Liepos 6 d. Amnesty Inemational 
paskelbė duomenis apie mirčių bausmės 
vykdymą pasaulyje. Ftr paskutinius 3 mėne
sius Kinijos teismai pasmerkė mirti 2690 
kaltinamųjų, iš kurių bausmės įvykdytos bent 
1781 asmeniui.

iš visur
■ Liepos 6 d. amerikiečiai išdavė 

japonų policijai JAV karo aviacijos 
seržantą, kaltinamą Okinawos saloje 
išprievartavus japonę moterį birželio 29 
d. Deryboms dėl įtariamojo išdavimo 
policijai užsitęsus, buvo atsinaujinę 
CMdnawos gyventojų reikalavimai uždaryti 
ten veikiančias JAV karo bazes. Seržantas 
išduotas japonams susitarus, kad nebus 
pažeistos jo pilietinės teisės.

■ Liepos 6 d. Vokietijoje nusižudė 
68 metų amžiaus Hannelore Kohl, 16 
metų išbuvusio Vokietijos kancleriu dr. 
Helmut Kohl žmona. Ji sunkiai sirgo nuo 
1993 m, alergija penicilino injekcijai 
sukėlus nepraeinančią skausmingą 
reakciją. Ji taip pat visiškai nebegalėjo 
pernešti dienos šviesos.

■ Liepos 7 d. atsinaujino rasinės 
riaušės D. Britanijoje, šį kartą Bradford 
mieste. Riaušes išprovokavo baltieji 
ekstremistai, bet joms išsiplėtus tiek jie, 
tiek azijiečiai kilę iš Pakistano ir 
Bangladešo kovojo daugiau su policija, 
negu vieni su kitais. Sužeista virš 120 
policininkų, sudegintos kelios krautuvės 
bei mašinos.

■ Liepos 8 d. Kroatijos min. pirmi
ninkas Ivica Racan paskelbė savo 
vyriausybės nutarimą išduoti Tarptauti-

šio pareikalautus įtariantis kroatus karo 
nusikaltėlius. Nutarimas iššaukė vyriau
sybės krizę. Iš 23 Racan kabineto ministrų, 
protestuodami išstojo 4 ministrai. Kroati
jos prezidentas Stipe Mesič parėmė vy
riausybės nutarimą.

■ Yra galimybė, kad ir Bosnijos 
Serbų vyriausybė priims panašų nutarimą. 
Tuo tikslu Bosnijos Serbų min. 
pirmininkas Mladenlvanic lankėsi Hagoje 
liepos 5 d. Tarptautinis Tribunolas 
reikalauja iš Bosnijos Serbų eilės 
įtariamųjų, jų tarpe 1995 metųSrebrenioos 
žudynių pravedimu kaltinamą Radovan 
Karadzič ir generolą Ratko MIadič.

Žemės pagerbimas

I

Tam tikrų senųjų švenčių metų 
pagerbiama žemė - Žemyna. Žemę 
bučiuodavo svarbiausiais gyvenimo 
momentais - atsisveikinant su gimtaisiais

Žemėpačio pagerbimas

Žemėpatis - vietovės viešpats, 
gyvenamosios vietos ir sodybos dievybė. Jis, 
kaip ir Žemyna, rūpinasi žemės vaisiais, 
augalija, bet yra ir čia gyvenusių ar 
gyvenančių žmonių dievybė. Žemėpatis 
pasirodo žalčio ar gyvatės pavidalu. 
Žemėpatį garbino “pirm Saulės ir 
Mėnulio”, ty. apeigos visada prasidėdavo 
nuo vietovės dievybės pagerbimo.

Žemėpatis buvo pagerbiamas 
pradedant ir baigiant įvairius darbus, 
atliekant šeimynines namų apeigas, 
pagerbiant vietovę. Šia apeiga atsi

namais, duodant priesaiką (prisiekiama 
buvo ir laikant saujoje žemės), atsiprašant 
pasielgus nedorai, net nusikeikus, nes žemė 
nemėgstanti keiksmų 

klausiama, prašoma leidimo būti šioje 
vietoje. Žemėpačio apeigoms dažniausiai 
vadovauja moterys.
Apeigos atliekamos vakare arba naktį.

Trikampiu sustatomos ir uždegamos 
trys ugnys. Aukojama saujelė miltų arba 
grūdų Juosta aprišamas aukuras, patiesia
ma staltiesė, ant kurios dedamas duonos 
kepalas ir alaus ąsotis. Pasauliui 
paleidžiami trys alaus kaušeliai ir duona. 
Sakoma maldos Žemėpačiui

Žemėpačio pagerbimo apeigos dažnai 
atliekamos per Romuvos sueigas, vykstan
čias gamtoje.

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta išlpsL

apklausa, kurią užsakė Europos Komitetas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
Apklausti 1056 Lietuvos gyventojai. 
Tyrimas vyko 18 miestų ir 56 kaimuose. 
Daugiau nei pusė apklaustųjų - 56.2 proc.
- apskritai pritaria, kad būtų panaikintas 
draudimas parduoti turimą žemės ūkio 
paskirties žemę ES it NATO šalių 
bendrovėms. Iš jų 10.6 proc. apklaustųjų 
mano, kad šis draudimas turėtų būti 
panaikintas nedelsiant

Naujas laikraštis “Londono žinios”

Londonas/Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) 
Didžiosios Britanijos lietuvišką spaudą 
papildė dar vienas naujas leidinys - 
dvisavaitinis laikraštis “Londono žinios”.

Pirmasis “Londono žinių” numeris,, 
kaip praneša Elta, remdamasi “Britanijos 
lietuvių balso” publikacija, imponuoja 
fotografijų ir įvairiausias gyvenimo sritis 
aprėpiančios informacijos gausumu. Kol 
kas laikraštis neturi prenumeratos ir bus 
pardavinėjamas laikraščių krautuvėse bei 
kioskuose.

"Londono žinių” redakcijos kolektyvą 
sudaro trečiosios bangos lietuviai. 
Laikraščio vyriausiasis redaktorius - 
Virgaudas Koiženiauskas.

Malonu matyti, rašo “Britanijos 
lietuvių balse” Klemensas Tamošiūnas, kad 
jau gęstančios ir pavargusios išeivių kartos 
veiklą šiame krašte bando atnaujinti jauni 
ir energingi trečios bangos žmonės. 
Vyresnės kartos išeiviai iš Lietuvos, kaip 
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rašo K.Tamošiūnas, linki naujiesiems daug 
sėkmės užsibrėžtuose darbuose: dabar jau 
nuo jų priklausys lietuvybės ateitis 
Didžiojoje Britanijoje.

650 žygeivių patraukė Radvilų keliais
Jonavos r., liepos 9 d., pirmadienį 

Jonavos rajone prasidėjo keturių dienų 
žygis “Radvilų keliais”, skirtas Radvilų 
dinastijos atminimui. Žygį organizuoja 
Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos mokomasis 
pulkas, esantis Rukloje. Jame dalyvauja 
apie 650 žmonių, iš jų apie 430 kariškių. 
Maždaug pusė civilių žygeivių - moterys, 
pranešė Eltai Krašto apsaugos ministerija 
(KAM).

Pagal žygio programą kiekvieną dieną 
kariai su pūna ekipuote turėtų įveikti po 
40 km, o sportiškai apsirengę civiliai- po 
50 km. Moksleiviai ir vyresni kaip 50 metų 
asmenys turėtų nukeliauti po 30 km. 
Jauniausiems žygio dalyviams yra 12 metų. 
Žygio pradinis ir galutinis tikslas - toje 
pačioje vietoje - mokamajame pulke. 
Kiekvieną vakarą planuojami koncertai, 
vakaronės, bendros akcijos. Žygio dalyviai, 
nepažeidę taisyklių ir nuėję reikiamą 
atstumą, bus apdovanoti žygio medaliu. 
Kiekvieną dieną žygio dalyviams 
nurodomas laikas, per kurį reikia įveikti 
atstumą. Tai - ne varžybos, kuriose grupės 
turėtų įveikti atstumą per trumpiausią 
laiką. Kiekvienas dalyvis turi informaciją 
apie žygio maršrutus, pažymėtas 
poilsiavietes, taip pat vietas, kur visi gali

Paminėtos vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200-ios gimimo metinės

Liepos mėn. Lietuvoje, Žemaičių 
Kalvarijoje prasidėjo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200-sios metinės. Programoje 
sekančios iškilmės: liepos 4 d. - Lietuvos 
vyskupų konferencijos sekretoriatas,- 
kunigų ir vienuolių diena. Tikintieji melsis 
už pašaukimus ir blaivybę Liepos šeštoji - 
Karių ir šaulių diena. Liepos 8-oji pavadinta 
Didžiąja Kalvarija. Liepos 9-ji - Padėkos 
diena.

100 jaunuolių piligrimų pėstute keliauja 
į Žemaičių Kalvariją, kur prasidėjo 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Apsilankymo atlaidai. Į šiuos atlaidus 
plūste plūsta minios maldininkų ir 
piligrimų iš visos Lietuvos. Prie šio gausaus 
būrio pasidėjo ir Kretingos pranciškonų 
jaunimas bei broliai pranciškonai. Piligrimų 
atgailos žygis prasidėjo liepos 1 dieną 
Kretingos rajone, Kartenoje, dviejų dienų 
susikaupimo stovykla - rekolekcijomis. Po 
to žygis truks 5 dienas. Kiekviename 
miestelyje piligrimai susitiks su žmonėmis, 
dalysis savo liudijimais, tikėjimo patirtimi. 
Remdamiesi Evangelijos mokymu, į 
kelionę su savimi jie neima nieko, 
kiekviename miestelyje jaunuoliai po du 
eina per namus ir “dėl Dievo meilės” prašo 
paaukoti duonos bei priimti nakvynei

Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, 
vadovaujamas brolių pranciškonų, atgailos 
žygius į Žemaičių Kalvariją organizuoja jau 
nuo 1991 metų.

Kadangi Žemaitiją pažįstu iš jaunystės 
laikų ir esu keliavęs tuo pačiu maršrutu 

dviračiais kartu su Martynu Kubilium, galiu 
tik pasveikinti Kretingos pranciškonų 
jaunimą ir palinkėti jiems Dievo palaimos.

Globos D. Poškos Baublių muziejų

Šilalės rajono savivaldybė ketina 
perimti rajono teritorijoje esantį D. Poškos 
Baublių muziejų. Dabar šis seniausias 
Lietuvos muziejus priklauso Šiaulių 
“Aušros” muziejui. Šilalės rajono taryba 
priėmė sprendimą dėl to kreiptis į Kultūros 
ministeriją ir tartis su “Aušros” vadovybe.

Šį pirmąjį Lietuvoje muziejų rašytojas 
Dionizas Poška įkūrė 1812 metais. Jo 
sukviesti baudžiauninkai nukirto sutrū
nijusį ąžuolą, vadintą Baubliu, išskobė jo 
vidų, iškirto du langelius ir duris, apdengė 
šiaudų stogu. Atsiradusio namelio viduje 
D. Poška sudėjo įvairias senienas, namų 
apyvokos reikmenis, surinktus iš įvairių 
Žemaitijos piliakalnių bei suneštus 
kaimiečių, o įėjimą papuošė mamuto Atimi 
Kiek vėliau netoliese buvo pastatytas 
“Baublio brolis”.

“Baublio” “kambarėlyje” D. Poška 
rašė, kūrė eilėraščius, rinko žodynui 
medžiagą, taisė rankraščius. D. Poškai 
mirus, Baublio muziejus sunyko, daug 
eksponatų dingo.

1947 metais muziejus atkurtas, o nuo 
1962 metų pavestas Šiaulių “Aušros” 
muziejaus globai.Tėn vėl padėti senojo 
D.Poškos muziejaus eksponatai, kuriuos 
pavyko atgauti Restauruoti buvę D.Poškos 
įrašai.

Šią apžvalgą paruošė V.Bakaitis
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Tam, kad užfiksuotų žmogų, skrendantį tarp antkapių, Š.Vaitkus privertė savo
bendramokslį atlikti penkiasdešimt šuolių.

Šarūno Vaitkaus skrydis iš teatro užkulisių Australuos link
Šarūno motina papasakojo kuriozišką 

istoriją, kai jis 1994 m. mėgino atgauti 
Lietuvos pilietybę ir nesugebėjo įrodyti 
naujosios Lietuvos biurokratams, kad jį 
tikrai pagimdė jo tėvai Patyręs dar vieną

Žvilgsnis iš anapus
Režisieriaus Jono Vaitkaus statyto 

spektaklio - A.Čechovo “Žuvėdros” 
premjeros Kauno akademiniame dramos 
teatre proga teatro fojė pristatyta ir jo 
trisdešimtmečio sūnaus, Australijoje 
gyvenančio Šarūno Vaitkaus meninės 
fotografijos paroda.

Ši ekspozicija jau rodyta Kauno 
“Rijifilm” fotogalerijoje. Keliasdešimt 
spalvotų ir nespalvotų darbų tokie įvairūs, 
kad atrodo, jog juos sukūrė keletas 
fotomenininkų. Nuotraukas sieja ironija, 
teatrališkumas ir kažkoks ypatingas, lyg “iš 
anapus” žvilgsnis į žmones ir pasaulį.

Serija “Skrydis” vaizduoja keistą 
žmogų, skriejantį tarp antkapių “Repe
ticija” - šešėliai prieblandoje, iš kurių 
išsiskiria apnuoginta moters figūra. 
“Berliozas” - tai M. Buglakovo romano 
“Meistras ir Margarita” personažas, 
pavaizduotas kaip ištisa begalvių figūrų 
serija.

Negali nesukelti šypsenos “reklaminės” 
nuotraukos, kur daiktų “prekinė išvaizda” 
organiškai susieta su žmogaus genita
lijomis.

Mūrininkas ir emigrantas
Ironiška autoriaus autobiografija ne itin 

paaiškina, kaip fotografas tapo Sharounu 
Vaitkoumi ir atsidūrė Australijoje.

Jis gimė 1971 m. Druskininkuose, 
J.Naujalio muzikos mokykloje Kaune 
pramoko groti violončele ir fortepijonu. 
Iš ten buvo išguitas už ryžtą “vesti ir turėti 
vaikų arba atvirkščiai”.

Šį rebusą paaiškina jo motina Elvyra 
Vaitkuvienė. Ji pasakojo, kad dar vienuo
liktoje klasėje Šarūnas labai įsimylėjo, 
vedė ir susilaukė vaikelio. Už tai jo ir 
išsižadėjo, anot jo, minėta “karinė 
muzikinė įstaiga”.

Po to š. Vaitkus paragavo mūrininko 
duonos ir, pradėjęs studijuoti televizijos 
režisūrą Vilniuje, tuometinėje Konser
vatorijoje, mėgino “mūryti” savarankiškus 
filmus.

“Kūrybinė tvirtovė subyrėjo, tada 
Šarūnas Vaitkus tapo Sharounu Vaitkoumi 
ir išvažiavo gyventi į Australiją - visam 
laikui”, - rašoma autobiografijoje. Iš 
motinos pasakojimo aiškėja, kad jaunoji 
žmona su tėvais nutarė emigruoti į 
Australiją ir nenorėjo Šarūnui palikti 
sūnaus. Jaunasis tėvas kartu su vienmečiu 
sūnumi buvo išvežtas j Pietų pusrutulį.

Tėvynė nebuvo svetinga 

iš daugelio moralinių traumų ir depresijų 
Š. Vaitkus liko Australijos pilietis.

“Ilgą laiką ieškodamas atsakymo į 
klausimus apie savęs supratimą, Sharounas 
Vaitkous Australijoje dirbo statybose, taip 
pat valytojų padavėju ir dar velniai žino 
kuo”, - rašo jis pats apie save.

Nesėkmingos kelionės į Europą ir 
Lietuvą atnešė tik vieną gerą atradimą - 
susižavėjimą fotografija. Kur kas svetin- 
gesnėje už tėvynę Australijoje, Melburne, 
dirbdamas tramvajaus kontrolieriumi, Š. 
Vaitkus pradėjo studijuoti fotografiją 
viename privačiame koledže. Š. Vaitkus yra 
aktyvus Australijos lietuvių sąjungos 
jaunimo organizacijos narys.

Penkiasdešimt šuolių
Š. Vaitkus, šiuo metu aktyviai 

besidarbuojantis Melburne, “Savaitgaliui” 
sakė, kad Lietuvoje eksponuojami jo 
fotografijų ciklai buvo sukurti jam studi
juojant fotografiją “Photography Studies 
College” koledže.

Š.Vaitkus buvo ir tebėra linkęs į 
fotožumalistinį stilių. Daug įkvėpimo ir 
idėjų jis rado siurrealizmo dailininkų 
kūryboje. Skrendantis žmogus cikle 
“Skrydis” - tai jo bendramokslis vengras 
Jozefas Tompa. Pozuojant jam teko atlikti 
apie penkiasdešimt šuolių

Ciklą “Berliozas” įkvėpė romanas 
“Meistras ir Margarita”, kurį Šarūnas 
pirmą kartą perskaitė būdamas mokykloje. 
Sumanymas kilo iš graudžiai juokingo 
įvykio, kai žmogus, pavarde Berliozas (ne 
kompozitorius), pateko po tramvajaus 
ratais bėgdamas įskųsti jo bute apsistojusio 
užsieniečio. Š. Vaitkaus nuotraukose šis 
ciklas tapo pasakojimu apie beveidę 
asmenybę ir jos trumpą kelionę į niekur.

Apsinuoginimo akivaizdoje
“Galima sakyti, kad užaugau 

landžiodamas po Kauno dramos teatro 
užkulisius, stebėdamas repeticijas ir 

spektaklius. Visa tai paliko neišdildomų 
vaikiškų įspūdžių - pasakojo Šarūnas. - 
Niekada nepamiršiu žiūrovų ir mano 
reakcijos, kai dar anais laikais per spektaklį 
aktorė staiga nusimeta drabužius ir 
užgniaužia kvapą žiūrovams savo išdidžia 
ir natūralia būsena. Tas momentas 
atsispindėjo cikle “Repeticija”. Tai nėra 
konkretaus spektaklio prisiminimai, tiesiog 
mano įgyvendintas noras įrėminti moters 
kūno grožį teatro atmosferoje, kuri iš tiesų 
nėra įprasta vieta tai daryti”.

Spektaklis, kuris taip paveikė jaunojo 
Vaitkaus vaizduotę, buvo jo tėvo statytas 
vaidinimas M. Gorkio “Paskutinieji”. 
Apsinuoginanti moteris buvo Jūratė 
Onaitytė - pirmoji Lietuvoje ne tik aktorė, 
bet apskritai moteris, bent vienai akimirkai 
išdrįsusi visiškai apsinuoginti gausios ir 
griežtos publikos akivaizdoje.

Jau daug metų J. Vaitkus nebedirba 
Kauno dramos teatre. Jo sūnus Šarūnas vis 
dar ieško savo vielos gyvenime. Anot jo 
motinos, jo aistringos vaikiškos meilės 
partnerė sukūrė Australijoje kitą šeimų o 
Šarūnas draugauja su buvusiais uošviais, 
drauge su jais augindamas trylikametį sūnų

“Australijoje gana sunku pragyventi iš 
fotografijų,— sakė Šarūnas. - Todėl vis 
dažniau fotografija man tampa vienas būdų 
išbandyti kūrybines jėgas kitose srityse. 
Pastaruoju metu daugiau laiko praleidžiu 
prie kompiuterio, kurdamas interneto 
tinklalapius ir įvairius grafikos dizaino 
projektus.

Dirbu telefonų komunikacijos firmoje 
“AC & T”, esu vienintelis firmos dizaineris,
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kuriu interneto svetaines šiai ir kitoms 
firmoms, atlieku grafikos darbus - kuriu 
kompaktinių plokštelių viršelius, afišas, 
katalogus”.

Fotomenininko Š. Vaitkaus interneto 
dizaino darbus ir fotografijas galima 
pamatyti interneto svetainėje 
www.frekcnbox.com. Jos pavadinime 
užkoduotas vardas “freken Bok” iš 
populiarios knygos vaikams apie Karlsonų 
kuris gyvena ant stogo, skraido naktimis ir 
niekaip neranda savo vietos gyvenime.

Julius Lozoraitis

pagal “Lietuvos Rytą”

Talpinant p.AŠimkaus ALF pirmi
ninko straipsnį MP Nr.25, sustreikavus 
kompiuteriui, “pražuvo” beveik visa jo 
pradžia, tad ją pakartojame, nuoširdžiai 
atsiprašydami straipsnio autoriaus.

MP redakcija

Manau ši antraštė sukels ne vienam 
nusistebėjimų Tikiuosi perskaičius šį mano 
pasisakymą truputį paaiškės šie klausimai. 
2000 m. ALD įvykusios Sydney praeityje. 
Spaudoje apie jas skaitėme įvairių 
aprašymų kritikų pagyrų ir tt Aš bandysiu 
neliesti pavienių parengimų meniškos 
pusės, nes tai jau atlikta geriau už mane 
nusimanančių Mano tikslas šio straipsnio 
yra kaip tik koncentruotis antraštės 
klausimais - kam, kodėl ir kokia kaina?

Praėjusios LD, atsižvelgiant į tuos 
klausimus pasižymėjo palyginti menku 
žiūrovų skaičiumi parengimuose iš 
Sydnėjaus lietuvių visuomenės ir pirmą 
kartą šių renginių istorijoje atnešė stambius 
finansinius nuostolius. Šiuos finansinius 
nuostolius reikės kam nors padengti! Dejų 
tai atrodo teks ALF, nes niekas kitas šios 
finansinės atsakomybės neprisiims. Štai 
kodėl mano rūpestis ir keliami klausimai

Pirmiausiai, statau klausimą kodėl ir 
kokiu tikslu LD yra ruošiamos? Gal ne

Australijos Lietuvių Dienos - kam, kodėl ir kokia kaina?
vienas šyptelėsite, nejaugi aš nežinau apie 
pusšimtį metų trynęsis bendruomeninėje 
veikloje. Galvojau, kad man buvo viskas 
aišku, bet po praėjusių LD Sydney, bei kai 
kurių pasisakymų spaudoje man kilo 
neaiškumų! Kaip aš suprantu LD tikslai 
bendroje formoje yra:

- palaikyti gyvastingus lietuviškus 
kultūrinius ryšius tarp pavienių 
bendruomenių

- sudaryti sąlygas pavienėms meni
nėms kultūrinėms pajėgoms iš įvairių 
bendruomenių pabendrauti, pasidalinti 
savo atsiekimais ir Lt;

- duoti progos vietinės bendruomenės 
nariams pasigėrėti ne vien tik savo vieti
nėm meninėm pajėgom, bet ir tom, kurios 
veikia ir dirba kitose vietovėse;

- trumpai pademonstruoti mūsų 
meninį, kultūrinį, lietuvišką gyvastingumą 
patys sau ir kitiems šiame žemyne.

Įvykdyti LD tikslus, yra reikalingas 
nemažas pasišventimas ir darbas iš 
meninių vienetų dalyvių, ruošiantis prak
tiškai per visą dviejų metų laikotarpį ir 
nemažai asmeniškų išlaidų Gi meniniai 
vadovai ir organizacinis komitetas dirba 
ir suka galvas, kad pavieniai parengimai 
būtų kaip įmanoma įdomesni ir geriau 
atlikti, susidarydami sau nemažai asme
ninių išlaidų Visa tai bandoma įgyvendinti 

bendruomenės esamų sąlygų šešėlyje. 
Finansinė sėkmė ar nesėkmė labiausia 
priklauso nuo atsilankančių žiūrovų 
skaičiaus į parengimus, tačiau didelės 
įtakos turi ir pavienių parengimų 
organizacinės išlaidos. Tai ne naujiena. 
Grįžtu prie praėjusių LD Sydney rezultatų 
Kaip jau minėjau įsidėmėtini keli bendri 
aspektai:

- stebėtinai maži skaičiai žiūrovų 
parengimuose iš Sydney lietuviškos 
visuomenės;

- stambios išlaidos kai kuriems 
parengimams;

- stoka pašalinių paramų, paprastų ar 
reklaminių;

- pirmą kartą šių parengimų istorijoje 
finansiniai nuostoliai ir nepaprasto dydžio.

Pažvelgus į praeities LD apyskaitas, 
pastebima paramos iš valstybinių įstaigų bei 
TALKOS kooperatyvo. TALKA savo 
paramas skirdavo reklaminiais sumetimais, 
jos reklamos matėsi įvairiose vietose. Kyla 
klausimas, kodėl nesimatė tokių paramų 
šių LD apyskaitoje? Atsižvelgiant į visa tai, 
pateikiu keletą pastabų apie pavienius 
parengimus.

LD atidarymo Mišios
Nors tai ir neturi tiesioginio ryšio su 

finansiniais rezultatais, bet tai atsispindi 

visų LD bendras rezultatas. Mišios buvo 
koncelebruojamos trijų lietuvių kunigų ir 
dalyvius pasveikino vietinės parapijos 
klebonas, kuris aptarnauja Sydney lietuvius 
katalikus. Mišių metu gana įspūdingai 
giedojo Sydney lietuvių choras Daina. 
Mišios yra religinės apeigos, tačiau jų 
iškilmingumas priklauso nuo dalyvių 
skaičiaus bei kaip tie dalyviai jose 
reprezentuojasi. Deja, šios mišios negalėjo 
pasigirti skaičiais. Jeigu ne melbouniškiai 
ir geelongiškiai, tai dalyvių skaičius tikrai 
labai liūdnai atrodytų. Adelaidiškių 
autobusas dar nebuvo atvykęs. Kyla 
klausimas, kur buvo Sydney lietuviška 
visuomenė? Taip pat kelia nusivylimą 
lietuviško sportuojančio jaunimo skaidai 
šiose Mišiose. Jų vos užteko klubų 
vėliavnešiam bei palydovam, o kur kiti?

Manau kad labai teisingai pastebėta 
Mūsų Pastogėje Nr.17 (2729) balandžio 30 
d. Redaktorės skiltyje, jog ne vienas 
svarbesnis, iš kilmingesnis įvykis ar tai čia 
Australijoje, ar Lietuvoje ir daugelyje 
pasaulio šalių neapsieina be religinių; 
apeigų. Jos sukelia pakilumo, rimtumo bei 
gilumo, kad ir nelabai tikintis, bet vis dėlto 
pasijunta dvasingiau ir pakyla virš 
kasdienybės. Neabejoju tuo!

Algis RŠimlms
ALFPkrmukas 
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Atostogos Lietuvoje

Iškilmingas minėjimas

Birželio 28 d. Lietuvoje buvo labai 
gražiai prisiminta ir paminėta Tautos 
sukilimo ir Nepriklausomybės atkūrimo 
paskelbimo 1941 m birželio 23 d. 60-čio 
sukaktis. Ypatingai ir labai iškilmingai tas 
vyko Kaune, kur prieš 60 metų buvo to 
sukilimo pradžia ir iš čia buvo vadovaujama 
visai Lietuvai.

10 vai vyko vainikų ir gėlių padėjimas 
prie paminklo-kryžiaus Kauno Ramybės 
parke. Šį paminklą anksčiau pastatė 
Lietuvos Garbės konsulas Australijoje 
Viktoras Šliteris, savo tėvo atminimui, kuris 
žuvo Kaune pirmosiomis sukilimo 
dienomis. Žmonių susirinko labai daug, jau 
neskaitant paskirų kariuomenės bei 
uniformuotų šaulių dalinių, karinių pajėgų 
orkestro, tautinio meno ansamblio 
“Gimtinė”, “Ainis” ir “Girių aidas”. 
Gražiausiomis gėlėmis ir vainikais buvo 
apklotas šis paminklas. Gėles padėjo 
Viktoras Šliteris, Gabrielius Žemkalnis, 
PLB atstovas Lietuvai. Oficialioje dalyje 
kalbėjo šio renginio vedėjas Vilius 
Kaminskas, buvusio sukilimo vienas vadovų 
- Alfonsas Želtokas ir kiti.

Po šių iškilmių visi kartu nužygiavo į šv. 
Mykolo Arkangek) bažnyčią (buvusi Įgulos 
bažnyčia) kur pilnutėlėj bažnyčioj pamaldas 
laikė kariuomenės kapelionas kun. Tomas 
Karklys, labai gražiai giedant bažnyčios 
chorui “Prisikėlimas”. Šis jaunas 
kariuomenės kapelionas pasakė ypatingai 
gražų patriotinį pamokslą, pavyzdžiu 
duodamas tą patriotinę Lietuvą, kuri taip 
staiga prieš 60 metų sukilo ir taip troško 
savo laisvės.

Po pamaldų, kariuomenės orkestrui ir 
paskiroms karių dalims žygiuojant, didžiulė 
minia Laisvės alėja patraukė į Karo

Dulkei guodžiasi Loreta: 
"Drip norėčiau, kad padėtum 
Mano namą apvalyti, 
Ko neteik - nusikratyti.- 
O gal ta norėtam šito 
Motociklo apdaužyto?” 
.. įįgge ' 'J - . ■
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muziejaus sodelį. Čia vyko iškilmingas 
Tautos sukilimo ir Nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimo 60 - do minėjimas. 
Kauno kariuomenės įgulos karių rikiuotė 
muziejaus sodelyje, Vyčio kryžiaus ir 
Vytauto Didžiojo vėliavų pakėlimo 
ceremonija, varpų ir muzikos koncertas, 
gėlių padėjimas prie Nežinomo kareivio 
kapo ir Laisvės paminklo. Pritariant 
kariuomenės pučiamųjų orkestrui, 
nuskambėjo visų giedamas Lietuvos 
himnas, giedojo mišrūs chorai ir aidėjo 
Kauno istorijos klubo pabūklų salvės. 
Garbės svečių tarpe buvo Tėvynės sąjungos 
lyderis V. Landsbergis, kiti Seimo nariai,

Lietuvos Garbės konsulas Australijoje 
Viktoras Šliteris su žmona Juta. .

Antano Laukaičio nuotr.

Viską mokantis Pfušas
Prie svarbaus remonto pluša:
Vielos, stipinai, braketai, 
Karbiuratorius mašinai, 
Viskas sėdi savo vietoj,

kariuomenės atstovai, miesto vadovai, PLB 
atstovas Lietuvai G. Žemkalnis ir kiti. Buvo 
matyti ir keletas sukilimo vadovų ir dalyvių, 
kurie buvo gražiai pagerbti

Pagrindiniu renginio punktu buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto salėje 
surengtas minėjimas. Kalbėjo eilė to meto 
vadovų ir prof. V. Landsbergis. Pasisa
kiusieji labai daug dėmesio skyrė šio 
istorinio įvykio reikšmei, bei anksčiau ir 
dabar egzistuojantiems prieštaringiems 
sukilimo vertinimams.

Labai vaizdžiai ir dokumentais 
paremtais žodžiais apie visą buvusį sukilimą 
ir jo reikšmę Lietuvai pasakojo sukilimo 
štabo viršininkas ir vadovas Alfonsas 
Želtokas.

Šio sukilimo prieštaringas versijas 
ypatingai akcentuoja žydų visuomenė, visa 
tai siejanti su prasidėjusiu Lietuvoje žydų 
genocidu. Ši versija ypatingai aktyviai buvo 
propaguojama sovietinės okupacijos metu, 
kai visi sukilimo dalyviai, o vėliau ir 
partizanai, būdami komunizmo priešai, 
kovodami prieš okupaciją ir trokšdami 
laisvos Nepriklausomos Lietuvos, buvo 
laikomi didžiausiais priešais ir žydų tautos 
naikintojais. Tačiau buvęs sukilimo 
vadovas perskaitė pirmuosius atkurtos 
vyriausybės atsišaukimus, kuriuose buvo 
įsakyta ir pabrėžta— toleruoti ir gerbti visas 
Lietuvos tautines mažumas, įskaitant ir 
žydus. Jų naikinimą pradėjo vokiečių 
saugumas ir, žinoma, jų tarpe buvo ir 
lietuvių, tačiau jie nieko bendra neturėjo 
su sukilimo dalyviais ir partizanais. Atkūrus 
nepriklausomybę, istorikai sukilėlius 
reabilitavo. Minėjimo metu buvo pagrota 
pirmoji sukilimo per Kauno radiofoną 
perduota vyriausybės atsišaukimo 
plokštelė.

Visas minėjimas, pradedant nuo gėlių 
padėjimo prie žuvusiųjų paminklo, iki 
pačios pabaigos buvo ypatingai gražiai ir 
tvarkingai suruoštas. Tai pravedė Lietuvos 
1941 metų birželio 22-28 dienų Sukilėlių 
sąjunga ir Kauno miesto savivaldybės 
Kultūros skyrius.

Joninių šventė

Pirmą kartą man teko dalyvauti ir 
matyti tokią gražią Joninių šventę. Ji buvo 
švenčiama visoje Lietuvoje, pradedat 
birželio 23 dienos vakarą. Senojoje 
Lietuvos sotinėje - Kernavėje buvo 
švenčiama senovės pagoniškoji Rasos 
šventė, o Kaune, Vilniuje, Jonavoje ir kitur 
- buvo krikščioniškos Joninės.

Aš kartu su Juta ir Viktoru Šliteriais, 
palikę Kaune vykusį sukilimo minėjimą,

Seno laužo sandėlyje, 
Nelabai ilgai ieškojęs, 
Radęs ko norėjo Pįjus, 
Nutarė sau pagalvojęs:

važiavome į Širvintų rajono vieną kaimeų, 
kur mūsų prietelius Vytautas Nėnius su 
žmona savo sodyboje prie pat gražaus 
ežero buvo surengęs gražų Joninių 
minėjimą - laužą. Čia buvo ir daugiau 
sporto bei olimpinių draugų. Kūrenom 
gražų laužą ne tik krante, bet specialiai 
buvo padarytas laužas ant vandens ir 
nuplukdytas į ežerą. Taip pat siuntėm 
vainikus su degančia šviesa į vandenį, 
ieškojom paparčio žiedo, o dainos 
skambėjo visą vakarą. Tai buvo puiki 
Joninių naktis.

Antanas Laukaitis

Sveikiname Antaną Laukaitį 
apdovanotą Il-ro laipsnio ordinu - 
žvaigžde už nuopelnus Lietuvos sportui 
Linkime ir toliau negęstančios energijos, 
stiprybės ir sėkmės tolimesniuose 
darbuose.

M.R redakcija

Lietuva moksleivių 
akimis

Ar mes turime pakankamai drąsos 
pažiūrėti teisybei į akis ir mylėti Lietuvą 
tokią, kokią ji yra? Lietuvos jaunimas tai 
įrodė dviejuose leidiniuose: “zlrvžros eilės - 
Moksleivių poezijos rinktinė” ir “Kokioje 
Lietuvoje norėčiau gyventi” poezijos 
rinkinyje.

Pirma norėčiau aptarti poezijos rinkinį 
“Atviros eilės - Moksleivių poezijos 
rinktinė ’’.Šiame 87psl. leidinyje telpa 
aštuoniolikos mokyklinio amžiaus poetų/ 
čių eilėraščiai iš paskutiniųjų gimnazijos ar 
vidurinės mokyklos klasių. Fbezijos rinkinys 
yra tarptautinio renginio “Literatūros 
ekspreso” lietuviškojo projekto dalis. 
Norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį į 
konkurso rengėjų ir leidėjų pratarmės žodį:

“Nuo įprastinių, kiekvienais metais 
vykstančių moksleivių kūrybos konkursų šis 
skyrėsi tuo, kad buvo visiškai atviras. 
Jaunieji poetai nuo pradinukų iki 
abiturientų iš visos Lietuvos (jų buvo 435) 
siuntė savo kūrybą be tarpinių atrankos 
grandžių tiesiai rengėjams, o komisija 
(Alma Karosaitė, Ramutė Skučaitė ir 
Mykolas Karčiauskas, aut.) atrinko 
aštuoniolikos autorių eilėraščius. Taip gimė 
knyga “Atviros eilės”, o jos pristatymas - 
vienas iš “Literatūros ekspreso”

Nukelta į 5psL

“Pildosi mano svajonės, 
Leistis įdomion kelionėn - 
Išmatyt! Arnhem žemę, 
Kas per tipai ten gyvena, 
Ar tikrai svečius vaišina, 
Su vėžlių senais kiaušiniais?”

Stasio Montridodės ir piešiniai
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reprezentuojančio atvirus ir susikalbančios 
Europos idėją, akcentų.”

Poezijos konkursų rengėjas buvo 
Pedagogų profesinės raidos centras, knygos 
leidimą rėmė p. Alma Adamkienė ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus, o ją išleido leidykla “Baltos 
lankos”.

Eilėraščiuose netrūksta tyros poezijos, 
kūrybinio brandumo, eilėraščio formos 
įvairumo, stebinančių metaforų ir 
nuostabaus vaizdingumo kaip pvz. Jurgos 
Barkauskaitės eilėraštyje:

“Stiklo šukėj srovena tėkmė dangaus 
begalinio”

Stiklo šukėj srovena tėkmė dangaus 
begalinio.

Stiklo šukė atsimena viską:
Sunkius kaip vynuogė lietaus lašus
(Jie krito kekėm, dužo tryško,
Palikdami drėgnas šliūžes ant šalto 

stiklo...)
Gaisras danguj vidurdienį, kai dega 

saulės diskas
Ir rieda Helijas per savo triumfo arką, 
Mergaitę raudonais plaukais, 
Kuri prabėgdama Išblaško
Lietaus prisilietimą trapų

Thčiau daugelyje eilėraščių jaunatviškas 
idealizmas jau yra perpintas realizmo ir 
kartelio gijomis. Toks eilėraštis kaip Ievos 
Jonaitytės “Tik mano nuomonė” verčia 
skaitytojus susimąstyti. Jaunoji poetė 
nestokoja psichologinio įžvalgumo ir 
tolerancijos, nesiekdama savo nuomonės 
primesti kitiems. O visgi, kaip esminiai, 
taupiai ji apibūdina moralinę būseną 
dvasios nykštukų ir liūdną vegetuojančio 
žmogaus gyvenimo išpjovą:

“Tik mano nuomonė” 
Žmonės yra labai naivūs.
Jie mano, kad laimingi yra tada, 
kai turi darbą, pinigų, draugų, šeimą... 
O kai kas yra laimingas tada, 
Kai būna tamsu.
Arba kai sunkios dienos 
pabaigoje šiukšlių konteineryje 
randa riebią lydekos ašaką ar 
dar šiltą arbatos pakelį...
Buities realybė verčia juos blaiviai 

žiūrėti į šeimos ir suaugusiųjų smurto 
veiksmus. Antano Zališčevskio eilėraštis 
“Neverk” suponuoja giliai išgyventą, 
tragišką įvykį, kurio įdomią potekstę galima 
įvairiai interpretuoti - kaip asmenišką 
nuoskaudą, ar nesenos Lietuvos istorijos 
momentą, ar net perkeltine prasme, kaip 
religinį motyvą:

“Neverk”
Iš tavo ašarų 
aukso kareiviai išaugo,- 
kaip juos visus surinkti 
ir susodinti prie stalo? 
Ir kaip ištverti 
įsispraudus kamputy, 
kol jie gers ir dainuos? 
Kol vynas ir kraujas 
susimaišę telkšo asloje, 
o šunys laižys, 
raudonas akis primerkę? 
Kai kareiviai užmigs, 
Aš tave išsinešiu - 
neverk...
Ievos Jonaitytės akys fiksuoja kaip 

neutralus foto objektyvas senų žmonių 
vargą ir pažeminimą eilėraštyje “Poetė”:

.. .Močiutė prie bažnyčios su 
dvylika centų ant nutirpusių kelių. 
Rožinio karoliukai slenka pro 
suregėjusius pirštus.
Šalia nusispjauna žmogus, 
nevertas šio vardo.
Tenka stebėtis kaip jaunuoHai/ės tiesiog 

subrendusiu, net cinišku masteliu abejoja 
teisybės ir dieviškojo principo buvimu.

Mane suintrigavo tokie netikėti retoriški 
klausimai: “..Iš kur žinai, kad dangus virš 
mūsų?... Iš kur žinai, kad Dievas 
nepersikraustė?” Kita vertus jaunimas moka 
ne blogiau už poetą ir prozininką Pulgį 
Andriušį pasitelkti jumorą ir pabrėžti 
alkoholizmo problemą šeimoje ir 
bendruomenėje bei jaunatviškai, 
šmaikščiai apibūdinti gamtos taršą 
eilėraštyje “Skiriama ekologijai ir sliekams”:

... Vargšai sliekiukai braido po 
balas ir vaidina varles.
Sliekai ir Sliekienės jiems to 
Nedraudžia, nes guli pagirioti 
Ir vis per tą lietaus vandenį, 
Kuris pilnas cheminių junginių.
Arba kaip Adomas Lapinskas kukliu 

ketureiliu pabrėžti žmonių abejingumą ir 
pasidavimą materializmui Adomo žodžiai 
pataiko dalyko širdin:

Jie valgo duoną
Ir nemato
Žalio lauko,
Kuriame ji augo.
Atrodo, kad jaunatviškoms svajonėms 

lieka kuo mažiau vietos, nes per anksti 
subrendęs jaunimas pradeda viską vertinti 
nusitrynusio idealizmo masteliu. 
Jaunatviško sentimentalumo pėdsakus 
pakeitė realistinė pažiūra į gyvenimą. Jie 
Lietuvą mato tokią kokia ji yra. O, kad jie 
myli savo tėvynę ne tik žodžiais, bet ir 
pozityvia veikla - tuo seniai tikiu. 
Sentimentalumas gi 21-jame amžiuje yra 
ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio jaunimui 
“dinosauriška” atgyvena. Todėl kai kam iš 
vyresnės išeivijos tautiečių kartos susidaro 
sunkumų įsijausti į šiuos jaunų žmonių 
poslinkius, nes sentimentais persunktas 
tėvynės prisiminimas kliudo matyti, priimti 
ir mylėti tėvynę ir jos žmones tokius, kokie 
jie yra. Jaunimas yra novatoriai ir sugeba 
drąsiai išreikšti savo- nuomonę. Poezijoje 
jie ieško naujų idėjų, naujų temų, naujų 
išsireiškimo būdų ir naujų formų. Manau, 
kad tie skaitytojai, kuriems bus progos 
susipažinti su šiuo leidiniu, atkreips dėmesį 
į dabartinio Lietuvos jaunimo įdomias 
mintis.

Isolds Poželaitė-Davis, AM

SVEIKINAME

Vilniuje, Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienos proga už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir už 
pastangas garsinant Lietuvos vardą 
pasaulyje bei padedant integruotis į 
pasaulio valstybių bedriją, Lietuvos 
valstybės ordinais ir medaliais buvo 
apdovanota eilė Lietuvos Respublikos ir 
užsienio valstybių piliečių. Jų tarpe ir 
mums visiems gerai pažįstama pedagogė, 
ilgametė paramos Lietuvos mokykloms 
organizatorė Isolds Poželaitė-Davis, AM.

Sveikiname p. IsMą su apdovanojimu 
DEK Gedimino ordinu ir linkime jai ir 
toliau sėkmingai darbuotis Tėvynės labui.

M.P. redakcija

Visi užsienio lietuvių tautiniai 
ansambliai, chorai ir šokių grupės 

kviečiamos dalyvauti
Hl-čioje Pasaulio 

lietuvių dainų

2002 m. liepos 4-7 dienomis 
Vilniuje.

Informaciją teikia Darius PoIScaitis, 
7318 Ticonderoga Rd., Downers 
Grove, IL60516 USA tel: 1630241 
0074; fax: 16302410075,

e-mail: ldpofikai(is@ atLnet
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Gintaras Radzivanas mokina—

Pažintis per šokį
Paskutinis susitikimo vakaras su 

jaunimu iš “PynimėHo”, prieš išvykstant iš 
Sydnėjaus nebuvo iš anksto suplanuotas, 
o sugalvotas per bendrą vakarienę, 
pastebėjus, kad tarp vietinio ir iš Lietuvos 
atvykusio jaunimo dar daug kas neišsakyta, 
per trumpai pabendrauta, dar daug ką 
reikia suprasti, sužinoti Klubo direktoriai 
mielai sutiko leisti naudotis patalpomis, 
svečių šeimininkai kiek sunerimo, nes jų 
suplanuotai “paskutinei vakarienei” jau 
buvo anksčiau pakviesti svečiai. 
Pirmadieniui suplanuota ekskursija į 
“Mėlynuosius kalnus”, o antradieniui -

Šokame visi
Ramonos Ratas - Zakarevičienės nuotr.

Dar apie Geelongo Lietuvių bendruomenės 
namus

Šį straipsnį rašo Otto Schrederis, buvęs 
Geelongo Lietuvių bendruomenės 
pirmininku 11 metų ir joje dirbęs apie 25 
metus.

Organizacinis darbas prasidėjo įsteigus 
Lietuvių Draugijos skyrių 1949 metais. Na, 
o 1950 m. po minėjimo oficialiai persior
ganizuota į Australijos Lietuvių Bendruo
menės Geelongo Apylinkę.

1954 m Apylinkės valdybai buvo vieni 
iš sunkiausių ir darbingiausių iki šiolei 
buvusių valdybų. Jai teko pralaužti storą, 
kietą ledą, besirūpinant gauti leidimą 
pirmiems Geekmge ir visoje Australijoje 
lietuvių bendruomenės namams statyti. Ji 
taip pat, kaip ir ankstesnės valdybos turėjo 
rūpintis rengti minėjimus, parengimus, 
šventes ir atstovauti bendruomenę 
gyvenimo srityse.

Vėliau buvo protestuojančių bei

Ramonos Ratas - Zakarevičienės nuotr.

ekskursija po Sydnėjų.
Laisvas trečiadienio vakaras tikrumoje ' ' 

laisvas buvo ne visiems ir kurie galėjo, tie z 
atvažiavo-Tarp liepos 4 d. vakare Sydnėjaus **
Lietuvių klube pasigirdo nauja muzika. 
Jaunimas greitai susidraugavo su Gintaru 
Radzivanu per laisvą, linksmą šokį. 
Gintaras pademonstravo “disco, “belly” ir 
kitus modemiškus judesius, taip pat parodė 
konkurse “SBS Eurovision Song festival, 
2001” laimėtą juostą, įteiktą jam Sydnėjuje 
už Lietuvos dainą. Vakaras buvo įsimin
tinas jame dalyvavusiems.

J.D.

spaudoje pasisakančių prieš Lietuvių 
Bndriromenės namų reikalingumą Ypač 
griežtai protestavo vietos australų kuriamos 
parapijos kunigas. Jis siūlė lietuviams dėtis 
prie jo parapijos kūrimo kurioje, pagal jį, 
užteksią vietos ir lietuviams.

1954 m. Britanijos lietuvis rašė: “Maža 
Geelongo lietuvių kolonija turi būtipavyzdžiu 
Britanijos lietuviams sugyvenime ir bendro 
reikalo supratime. Jie toli pralenkė mus savo 
veikla ir finansine padėtimi. ” 1954 m. 
rugpjūčio 2 d. leidimą davė Corio Shire 
valdybą. Dar leidimas turėjo būti 
patvirtintas Geelonge miesto planuotojų, 
bet tas jau problemos nebesudarė ir 
leidimas buvo netrukus patvirtintas.

1954m. liepos 11 d. Valdybos ir Statybos 
komiteto bendrame posėdyje nutarta 
parašyti atsišaukimą į Geelongo lietuvius

_________________________ Nukelta į 6 psl
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ir po to pradėti rinkti aukas statybai. Čia 
buvo pakeisti turto valdytojai ir paskirti: 
Alg. Grigaitis, ASkerys, J.Pelenauskas. 
Nutarta, kad jie sudarys sutartį su 
Apylinkės valdyba, o visuotinas 
susirinkimas nuspręs, kaip Lietuvių Namai 
- nejudamas turtas bus valdomi. Tačiau 
jokia sutartis nebuvo sudaryta ir Lietuvių 
Bendruomenės namai buvo įteisinti tik 
daug metų vėliau.

1959-ji metai Geelongo lietuvių 
gyvenime buvo svarbūs tuo, kad Lietuvių 
Bendruomenės namai galutinai baigti ir 
dalyvaujant aukštiems australų valdžios bei 
socialinio gyvenimo atstovams ir J. E. 
Vyskupas V. Brizgys pašventino Lietuvių 
Bendruomenės namus ir šiam pašven
tinimui atsiminti atidengta marmurinė 
lenta su įrašu:

TĖVYNEI PRISIMNTI, TĖVŲ 
KALBAI IR PAPROČIAMS PALAIKYII.

ŠIE NAMAI GEELONGO LIETUVIŲ 
AUKOMIS PASTATYTI IR JO EXEL. 
VYSKUPO V. BRIZGIU PAŠVENTINTI - 
153.1959 METAIS.

128 DOURO ST, NTH GEELONG. 
VIC. 3215

Taigi, 1997 m. lapkričio 27 d. sudegė 
Lietuvių Bendruomenės namai, kurie buvo 
išnuomoti policijai (Geelong Advertiser, 
Thurs. July 24,1997 aprašė įvykį).

Taip, taip sudegė Geelongo lietuvių 
Tvirtovė, rašė J. Gailius (Mūsų Pastogė. Nr. 
14). Thomet Lietuvių Bendruomenė 
pravedė vajų namų atstatymui. Surinko 
tūkstantines pinigų sumas, kurios dabar 
randasi Melburne, Lithuanian Society 
TALKA Ltd. Prieš keletą metų Geelongo 
lietuviai per visuotiną susirinkimą nubalsa
vo apdegusius namus neatstatyti, o išnuo
moti patalpas Pettitt Park, Beauford St,

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MPNr. 1-24

Jau buvo gan vėlu ir nieko nelaukus 
mum reikėjo atsisveikinti. Aš labai 
nusiminiau, nes jau buvau pamėgusi Stankų 
šeimą, nežiūrint, kad jie buvo miesčionys 
ir Stankienė rengėsi kitaip negu mano 
mama. Kai moterys apsikabinusios 
atsisveikino, aš žiūrėjau į madingus 
batukus be kulniukų šalia mano mamos 
didelių, odinių klumpių ir stebėjausi 
negalėdama suprasti kaip tos dvi moterys, 
susiėję iš visai skirtingų gyvenimo 
aplinkybių, taip greitai pasidarė tokios 
geros draugės per tokią trumpą kelionę. 
Vyrai paspaudė viens kitam rankas, o 
mano brolis nenorėjo atsiskirti su Stankų 
berniuku, bet tas buvo neišvengiama ir tuti 
apsiašarojęs sustojo. Mums visiems buvo 
liūdna atsiskirti nuo jų. Ir taip vėl stebėjau 
kaip mūsų nauji draugai, pasiėmę savo 
ryšulius iš mūsų vežimo, nuėjo savo keliu

Užlipęs ant vežimo, tėvas sukinėdamas, 
peržiūrėjo jam duotą rankom išbraižytą 
žemėlapį ir šūktelėjo arkliams. “Tik bėra 
likę dešimt kilometrų, mano draugužiai.” 
Patraukęs vadeles, dar kartą paragino 
arklius ir taip vėl pradėjome keliauti į 
nežinią. Kelias buvo asfaltuotas, platus ir 
tiesus. Sėdėdama gale ratų aš spėliojau kur 
jis mus nuveš ir kas laukia mūsų gale jo.

PIRMI NAMAI VOKIETIJOJE

Važiuojant ristele, pajutau ratą 
stuktelėjant į akmenį. Tėvas sumurmėjo 
kažką, o nuvargus mama jam pritarė tyliu 
balsu

Pradėjo aptemti. Tėtis pasuko arklius į 
šalinį kelią. Iš nuovargio primerkiau akis, 
klausydama bėgančių arklių kanopų: klik

Mūsų Pastogė Nr. 27,2001.07.09,

Bell Post Hill, Geelongo.
J. Gailius toliau rašo, kad aukotus 

pinigus grąžinti asmenims, kurie aukojo 
šiems namams. Jau beveik didesnė dalis 
žmonių kurie dirbo ir aukojo tai 
TVIRTOVEI išmirė. J.Gailius užmiršo, 
kad čia dirbo visi savanoriai ir jie aukojo 
pinigus. Didelė nelaimė, kad tie namai 
sudegė, mes pergyvenome, visi užjautė šią 
didelę nelaimę ir tai bus įrašyta į istorijos 
lapus.

Čia negalima kaltinti nei Bendruo
menės pirmininką SLŠutą, nei jo valdybą, 
nes salė buvo nuomojama, o ją išlaikyti, 
remontuoti ir Lt reikalingos lėšos. Per ją 
išsilaikė visos Geelonge esančios organiza
cijos. Taip pat ir Sąjungos valdyba per ją 
padarė daugiausia pinigų, rengiant balius 
ir Lt. Aš nemanau, kad mūsų Bendruo
menės Valdyba Jums nusidėjo, ar paliko 
skolinga, kad Jūs nemėgstate StŠuto aš 
labai apgailestauju. Esi geras krikščionis, 
katalikas, bažnyčios maršalka, palikite 
asmeniškas neapykantas, Jums nepriklauso 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės reikalus 
spręsti, tik žiūrėkit, kad Geelongas gražiai 
sugyventų ir vienas kitam padėkim, o ne 
purvais drabstykim, nes iš to naudos 
neturėsime, tik save nužeminsime, mes to 
nenorime mūsų mažoje kolonijoje. 
Gerai,kad persiorganizavote į labdaros 
organizaciją, tai gražus gestas. Na, o kas 
liečia pinigus, palikite spręsti Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės nuožiūrai, ji tuos 
pinigus nepasisavins.

Su pagarba

Otto Schrederis
Buvęs G LB valdybos pirmininkas 

klak, klik klak, klik klak. Po kurio laiko, 
kai vėl žvilktelėjau, jau buvome pasiekę 
mums nurodytą kaimelį. “Tėti... O, kaip 
būtų gerai jeigu mes čia gautume nakvynę 
ilgesniam laikui negu vienai nakčiai” “Gali 
ir pasisekti,” jis man sumurmėjo atgal

Tą vakarą, tik vienas Dievulis težinojo, 
kaip aš buvau pasiilgus lovos be utėlių, 
bhisų ir blakių, kurioje būčiau galėjus 
saugiai atsigulti. Mano kūnas niežtėjo 
nenustodamas visą laiką, o galvoje utėlės 
šoko ratelius nuo ausies iki ausies. Kartais 
net atrodė, kad jos, pasikvietusios blusas, 
kėlė puotą čiulpdamos mano kraują be 
nustojimo. Bėgdami, pilni išgąsčio, mes 
neturėjome progos nei laiko nusimaudyti 
ar baltinius išsiskalbti. Nežiūrint mamos 
pastangų apginti mus nuo utėlių, mes 
buvome nešvarūs ir pasmirdę. Kartais aš 
net galvojau, kad mūsų gyvenimo užduotis 
bebuvo tiktai savo kūnu pašerti tuos 
kraujagerius. Kiekvieną kartą kada mes 
sustojome, mama mėgino iššukuoti 
tankiomis šukelėmis mūsų utėles, bet jai 
nesisekė, nes jos dauginos greičiau negu 
išgaudžius galėjo užmušti. Aš išmokau 
galvoje pati jų ieškoti, apčiupinėdama savo 
pirštais. Užtikus jas, nutraukdavau nuo 
plauko ir su pagieža sutraiškindavau tarp 
dviejų nykščių nagų, džiaugdamos, kad bus 
viena mažiau kuri bekąs.

Ir taip tebesikąsant, išgirdau tėtį 
stabdant arklius. Kilstelėjus galvą 
pamačiau, kad mes stovėjome viduryje 
mažo kaimelio kryžkelės. Iš kažkur atsirado 
vyras, kuris užkalbino mano tėtį lenkiškai
Kaip gerai, kad mano tėvai galėjo suprasti 
lenkų kalbą, aš pagalvojau. Tas žmogus, tuoj 
paėmęs arklius už brizgilo, pradėjo vesti į 
kairę. Kada jis atsuko nugarą į mus aš

__pamačiau didelę geltoną ‘F užrašytą jam
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SPORTAS ir SPORTININKAI

Nuotraukoje žaidėjai iš kairės: Don Atkinson, Vytas Šatkauskas, Romas Šatkauskas, 
Davil Lilley, Ray Mališauskas, Algis Milvydas.

Gegužės 20 d. ML Warren Park golfo 
klube anksti ryte (6.15) prasidėjo 
pirmosios Brisbanės Baltijos golfo klubo 
varžybos. Pradinėse rungtynėse dalyvavo 
tik 6 žaidėjai, bet tikimės, kad mūsų 
skaičius greitai augs.

Ieškomi:
1) Edvardas Levinskas, 1945 - 1947 

gyvenęs Italijoje, Metano Provinda Boka- 
no, vėliau Reggio Emilia D.R lageryje.

2) Vladas Mikelaitis, gyvenęs Šunka- 
rių kaime, Sintautų valse., Šakių apskr. 
Abu emigravo į Australiją.

Ką nors žinančius prašau parašyti: 
Juozas Zubrickas 52747 Bay Drive, Grand 
Junction Mich.49056, U.S.A

> “ > x T-
dešinėje buvo vartai į kiemą. Laukdami 
tamsoje tėvų grįžtant, sėdėjome ant vežimo 
apstulbę. Visi buvome pervargę, tik vieni 
kraugeriai vabzdžiai lyg pasiutę, nenustojo 
mus kandžioję. Mano skauduliai gėlė kaip 
niekada su kiekvienu pajudėjimu. 
Apsidžiaugiau, kai pamačiau ateinant 
tėvus. “Vaikai nežiopsokit, o lipkit lauk iš 
vežimo ir padėkit sunešti daiktus į mūsų 
naujus namus,” grįžęs tėvas skubino. Mes 
visi šokom prie darbo, tiktai bobutė, kuri 
negalėjo paeiti be lazdos ir apsimiegojus 
sesuo, nutūpčiojo be nieko.

Mūsų butas buvo antram aukšte. 
Susidėjo iš dviejų kambarių ir vienos 
virtuvės. Virtuvėje stovėjo geležinė krosnis, 
stalas, keletas kėdžių ir lova kampe. Tarp 
jų vos galėjom praeiti Kiti du kambariai 
irgi buvo tokio pat dydžio, švarūs ir gerai 
prižiūrėti, nors ir viename kampe kabojo 
praplėštas, bet nenutepliotas, popietis. Abu 
turėjo po dvi lovas ir po stalą. Guolis buvo 
senas ir gumbuotas, bet išvėdintas ir niekas 
nedvokė. Šičia tikrai mes galėsime 
nusikratyti savo utėlėmis ir blakėmis, aš 
vyliausi Stovėdama ten, mėginau palyginti 
šituos kambarius su namu, kuriame gimiau 
tėvų ūkyje. Prisiminiau baltas, išmogliuotas 
linines paklodes, užtiestas ant mano 
lovelės, kurių dabar aš buvau taip išsiilgusi. 
Tėvas nuėjo pažiūrėti ką daryti su arkliais. 
Mama, pasidėjus ryšulius viduryje aslos ant 
žemės, pradėjo juos rūšiuoti. Aš nuėjau į 
antrą miegamą. Buvo labai šaltas vakaras, 
įtraukiau orą į plaučius ir papūčiau prieš 
degančią elektros lemputę. Balti debesys 
sukosi prieš mano akis, kai mano mintys 
nuskrido j mano tėviškę. “Ale, nestovinėk 
tea Ateik padėti kloti lovas,” mama subarė 
mane, paduodama paklodes. Su 
džiaugsmu, pagriebus jas, bėgiojau nuo 
lovos prie lovos, kamšydama apie čiužinius.

Bobutė pasirinko lovą virtuvėje. Šalia 
geležinės krosnies, ant žemės, buvo kupeta

Stableford varžybas laimėjo David 
Lilley su 44 taškais (tuoj keisime jo 
“handicap”). Visi maloniai praleido laiką, 
dėka Ray Malinausko sugebėjimo 
suorganizuoti.

Don Atkinson

AR JAU 
SUMOKĖJAI 

MUSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ?

malkų, maišas anglių ir kibiras švaraus 
vandens. Ji greitai užkūrė ugrų ir neužilgo 
kambarys apšilo. Išgirdau mano tėvo 
pavargusius žingsnius lipant laiptais. Vienoj 
rankoje jis nešė kepalą duonos, o kitoje 
ąsotį pieno. Man pradėjo bėgti seilės 
užuodus dar šiltą duoną. Aš rijau jas 
nenustodama, jausdama alkį, nes nebuvau 
valgi <rs šviežios duonos savaitėmis. Mama 
dar tebetriūsė tarp savo ryšulių. “Aš nieko 
nebegaliu rasti... Galvojau, kad pasiėmiau 
po puodelį ir lėkštę kiekvienam iš mūsų... 
Nežinau kur mūsų šaukštai ir šakutės 
dingo... Ir kur aš pasidėjau puodą ir 
keptuvę?” mama barėsi su savim.

Staiga mintyse nuskridau į tą man 
nepamirštamą, baisią naktį, kada mes 
turėjom palikti tėvų ūkį. Aš ausyse išgirdau 
bombas ir sviedinius sprogstant netoliese 
mūsų namų, o žvilgterėjus į viršų išvydau 
vėl paraudusį nuo dūmų dangų, lyg būtų 
pasruvęs krauju Stebėjau mamą paskutinę 
minutę kišant daiktus į ryšulius kurie, ji 
galvojo, kad mums bus reikalingi kelionėje. 
Tą naktį ji man atrodė tokia tvirta ir 
sąmoninga. Šitie ryškūs atsiminimai man 
stovėjo akyse, lyg tai būtų vykę dabar. 
Tėvas, padėjęs parneštus daiktus ant 
virtuvės stalo, šūktelėjo mamai “Duona yra 
šviežia ir minkšta... Mes visi esame 
peralkę... Šiam kartui užmiršk savo puodus 
ir keptuvę... Mes galime pavalgyti su 
pirštais...”

Virtuvė jau buvo apšilus. Brolis su 
seserimi sėdėjo prie stalo, nukabinę nosis 
ir išbalę nuo nuovargio. Aš žvilgtelėjau į 
bobutę, kuri jau kantriai sėdėjo jos naujai 
paklotoje lovoje. Tėvas, paėmęs duonos 
kepalą, sulaužė jį į gabalus ir išdalino 
mums. Mama dar rado sudžiovusios dešros 
ir, supjausčius į gabaliukus, padavė 
kiekvienam.

(bus daugiau)
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Apie Lietuvių Dienas

j
Įamžinta Sibiro tremtinių tragedija

rcrsKatčius M.E Nr. 25 Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininko Algio Šimkaus 
straipsnį “Australijos Lietuvių Dienos - 
kam, kodėl ir kokia kaina ” mane labai 
nustebino padaryta apie $ 11,000.00 
dolerių nuostolio rengiant 2000 metų 
Australijos Dienas Sydney.

Lietuvių Dienų (L.D.) komitetui 
vadovauti buvo pakviesta dr. G. Kazokienė, 
kuri sudarė komitetą, susidedantį iš 19-kos 
narių. Tokio dydžio komitetas nėra 
produktingas. Daugiau narių, daugiau 
nuomonių, daugiau nesutarimų ir mažiau 
pozityvios veiklos. Ruošiant L.D. pats 
didžiausias komiteto rūpestis surasti 
tinkamas, prieinama kaina parengimų 
patalpas. Yra vienas komiteto narys kuris 
suranda patalpas - sales, patikrina ir 
palieka komitetui svarstyti. Jis taip pat 
koordinuoja apšvietimą, scenos išdėstymą 
laike koncerto ir tL Nuo čia ir prasideda 
T . D. finansinis planavimas ir sudarymas 
sąmatos. Dr. Kazokienė turėjo žinoti, nes 
yra buvusi L.D. rengimo komitetuose, kad 
sąmatos sudaromos pradžioje. Atrodo, kad 
pirmininkė visai nesiorientavo finansuose 
-išlaidose. Tautinių Šokių ir Dainų Šventės 
koncertų salės buvo labai brangios 
(žiūrėkit MP Nr.25). Manau, kad buvo 
galima surasti tinkamas ir gražias patalpas 
daug arčiau, daug pigiau su geriau 
pritaikytu susisiekimu, arčiau Bankstown 
Lietuvių klubo.

Algis Šimkus nusiskundžia, kad Sydney 
lietuviai visuose L.D. parengimuose mažai 
atsilankė. Tiesa. Tą parodo bilietų 
pardavimo duomenys. Teatro - 44, Dainų 
Šventės - 194, Tautinių Šokių - 340, bet 
Naujųjų Metų baliui buvo parduota 480 
bilietai. Prileidžiamos nesilankymo 
priežastys. Informacija ir parengimų 
aprašymo kaip ir nebuvo. Salės išmėtytos 
po priemiesčius ir blogas susisiekimas. 
Daug vyresnio amžiaus žmonių naktį 
automobiliais nevažinėja. Labai mažai 
jaunimo atvyko į L.D. parengimus, išskyrus 
Tautinių Šokių koncertą. Tbo pačiu laiku 
vyko Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas. 
Jie turėjo savo parengimus. Atrodo, kad 
koordinacijos tarp komitetų nebuvo ar 
buvo labai menka.

Labai mažai buvo rašoma, reklamuo
jama spaudoje apie būsimas 2000 metų 
L.D. Sydney, nors gerai plunksną valdančių 
ponių komitete buvo daug, neskaitant 
informacijos narę. Atrodo, kad nebuvo 
noro sukelti entuziazmą Sydney lietuvių 
tarpe apie L.D. grožį, jų reikšmę ir meilę 
lietuvybei. Žmonės kalbėjo, kad dr.G. 
Kazokienė planuoja kažką nepaprasto - 
nuostabaus ir visus tuo nustcbins.Taip ir 
įvyko - buvo pusiau tuščios salės ir apie 
$11,000.00 nuostolio.

Stebiuosi, kad Naujųjų Metų baliui 
buvo parduota 480bilietų. Kiek prisimenu, 
vieno bilieto kaina $60.00. Padauginus 
skaičius gaunasi virš $ 28,000.00 suma. 
Nemanau, kad tokią sumą pinigų galėjo 
prabaKavoti per vieną vakarą? Gal buvo 
taip pat daug neapsvarstytų išlaidų? Kaip 
visuomet, manau, kad bus spaudoje 
paskelbta Revizijos komisijos protokolas su 
duomenimis ir pilna apyskaita.

Prieškairiiiirti e MP numeryje dr.G. 
Kazokienė, kaip pirmininkė, pristatė 
visuomenei komiteto nares. Beveik visos 
narės turėjo aukštesnio ar aukšto mokslo 
išsilavinimą. Potencialas komiteto narių 
buvo labai geras, bet apgailėtina, kad 
nebuvo vadovės, kuri tą potencialą būtų 
pilnai panaudojusi ir L D užbaigusi be 
$ 11,000.00 nuostolio.

Ateityje, po šios nuostolingos pamokos, 
Krašto Valdyba kaip oficialus L.D. 
rengėjas, turi sekti rengimo komiteto 
finansinę sąmatą, kad AL Fondas 
nebankrutuotų.

Dr. B. Vingilis
Bavęs dviejų L.D Rengime komiteto 

pirmininkas - Sydney

Liepos 6 d. Sydnėjaus Lietuvių klube 
įvyko neeilinės išleistuvės. Tai virš 20 metų 
choristė ir paskutinius 14 metų “Dainos” 
choro atsakingoji dirigentė Birutė 
Aleknaitė iš šio choro pasitraukė. Su 
apgailėjimu sutikome jos apsisprendimą. 
Choras būtų likęs našlaitis, jeigu ne jaunasis 
Justinas Ankus, kuris sutiko toliau 
vadovauti “Dainos” chorui

Nežiūrint aplinkybių “Dainos” choro 
vadovybė suruošė iškilmingus 
atsisveikinimo pietus, į kuriuos atvyko 
Melboumo Dainos Sambūrio dirigentė ir 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė, Adelaidės Lituania choro 
pirm. Vytautas Opulskis, Lietuvos

Baltų Tarybos atstovės: pirm. Locija Vaičiulevičius ir Janina Vtbolienė per vainiko 
padqimo iškilmes, karias birbynių garsais palydėjo estų atstovai

Erik Ritfelt nuotr.

Lietuviai, latviai ir estai bei gausus 
skaičius jiems prijaučiančių vietos 
gyventojų, jų tarpe Australijos parla
mentarai bei kiti dignatoriai, daugelį metų 
rinkdavosi prie paminklo žuvusiems kare, 
Sibiro tremtinių atminimui padėti vainiką.

1992-siais, Baltų Taryba suprojektavo 
bronzinę Atminimo Lentą - Memorial 
Plaque, kuri buvo iškilmingai atidengta ir 
patalpinta Migration Muziejuje, Adelai
dėje. Nuo to laiko, vainiko padėjimo Sibiro 
tremtinių atminimui iškilmės vyksta 
kiekvienais metais prie šios Paminklinės 
lentos. Toji Paminklinė lenta buvo 
Migracijos muziejaus “Memorial Wall” 
pradžia.

Šiais metais vainiko padėjimo iškilmėse 
kalbėjusi muziejaus kuratore Kate Walsh, 
prisimindama Memorial Plaque atiden

Atsisveikinome su Birute Aleknaite
Respublikos Garbės konsulas Viktoras 
Šliteris su žmona Juta, Sydney Apylinkės 
valdybos pirm. dr. Vytautas Doniela, 
Sydney Lietuvių Moterų Draugijos atstovė 
Tamara Vingilienė, OAM. Visi jie tarė 
gražų žodį už jos įdėtą neįkainuojamą 
darbą lietuvių bendruomenei. Vieni žodžiu, 
kiti su dovanomis jai dėkojo.

Prie puikios vakarienės, šeimininkaujant 
jau naujoms šeimininkėms, netrūko dainų, 
bet viduje jautėmės lyg laidotuvėse. Vis tik 
atsisveikinome su neeiliniu jaunu 
žmogumi, gimusiu jau Australijoje ir 
jauniausia Aleknų šeimos dukra, kuri, 
eidama tėvų pėdomis, atidavė savo 
ne grįžtančią jaunystę mūsų bendruomenei.

Tikime, kad pailsėjusi Birutė vėl sugrįš 

gimo iškilmes sakė, kad tai buvo vienas iš 
didžiausių jos išgyventų momentų, kai 
klausydavosi kalbose iškeltas Sibiro 
tremtinių kančias, ji kartu su mumis turėjo 
privilegiją pagerbti žuvusius.

Baltų Tarybos pirmininkė Lucija 
Vaičiulevičius, padėdama vainiką priminė, 
kad:

- Praėjo 60 metų nuo Pabaltijo žmonių 
genocido pradžios, kai Sovietų Sąjunga 
prievarta okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Šie įvykiai neturi būti pamiršti niekados, - 
sakė ji. Vainiko padėjimo iškilmę Baltų 
Tarybos pirmininkė baigė padėkos žodžiais 
Migracijos muziejaus vadovybei:

-Už suteiktą vietą paminklinei lentai bei 
vainiko žuvusiems padėjimo iškilmes.

Janina Vabolienč

į bendruomenės veiklą. Jos patirtis yra labai 
reikalinga netolimoje ateityje mūsų 
bendruomenei.

Linkime Birutei po visų audrų pailsėti 
ir netrukdomai pažaisti jos mėgiamą golfą. 
Sėkmės ir sveikatos Jūsų profesinėje 
tarnyboje. Audros ateina ir praeina. Jos su 
laiku praeis ir Jūsų širdyje.

Dalyvis

Teresei Bernotienei

mirus Yagoona senelių namuose, reiškiame užuojautą sūnui Sigitui, 
artimiesiems ir giminėms Lietuvoje.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų
Socialinės Globos Draugija

A + A Zigmui Sipavičiui 
mirus, skausmo valandoje reiškiame giliausią užuojautą jo 
žmonai Lilei, sūnums Ričardui ir Aidui bei jų šeimoms.

Jūratė Ivinskienė ir 
dukros Vida ir Marina su šeimomis

Mirus 
A + A Juozui Lopšiui 

ilgamečiu! “Talkos” kooperatyvo Adelaidės skyriaus bendradarbiui, jo 
žmonai ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių kooperatyvo kredito draugija “Thlka”

Karaliui ir Valei Žilaičiams
mirus Palangoje, Lietuvoje, Geelongo Bendruomenės valdyba reiškia 

nuoširdžią užuojautą bendruomenės vicepirmininko žmonai Jovitai 
Starinskienei

S. Šutas,
GLB Valdybos pirmininkas
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
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Vienas iš žymesnių pasikeitimų Klube, 
tai nauja šeimininkė virtuvėje. Visi buvome 
pripratę prie Genutės Kasperaitienės, kuri 
išdirbo tikrai ilgoką laikotarpį prie klubo 
krosnių. Ačiū Tau, Genute, už gerą 
maitinimą per tokį ilgą laiką.

Nilo liepos 2 d. virtuvės raktus perėmė 
Regina Laibienė-Veress, kuri pilna 
energijos ir vilčių, ateina su gerais norais 
patenkinti ne tik narius, bet ir visus 
ateinančius svečius. Linkime jai ir jos 
“įgulai” sėkmės. Didelė dalis sėkmės, be 
abejonės, priklausys ir nuo mūsų visų, nes, 
kaip žinoma, naujiems žmonėms yra 
nelengva pradėti bei įtikti, nes žmonės 
pripratę prie senos tvarkos ne visada yra 
objektyūs naujovėms. Tikiuosi, kad mes visi 
tai suprasdami, būsime draugiški ir atlaidūs 
jei tas “pirmasis blynas” kartais būtų ir 
nepilnai pasisekęs.

Pastebėsite, kad bus pasikeitimų ne tik 
patiekalų pristatyme, aptarnavime, bet ir 
kitų staigmenėlių. Nereikės vilkti nariams 
gėrimų iš baro, bus aptarnaujama 
valgomajame baro kainomis. Jei kas prie 
baro norės lengvų užkandžių, tų irgi bus. 
Geriausia, tai ateikite ir “paprabavokite” 
patys.

Jeigu kas ruošiatės švęsti kokias 
sukaktuves, krikštyti ar ženytis, nepa
mirškite pasitarti su lietuvišku klubu. Ar 
didelės, ar mažos puotos atveju bus 
pasistengta patenkinti jūsų reikalavimus.

Nuo dabar visos puotos, šermenys ir 
bendros klubo paslaugos vyks tik per klubo 
raštinę, iš kur viskas bus koordinuojama.

Tomas Jablonskis dėl susidėjusių, jo 
darbą liečiančių kelionių po plačiąją 
Australiją, taip pat pasitraukė iš savanorių 
tarpo. Ačiū Tau, Tomai, už įdėtą darbą.

Klubas neišsilaikytų be savanorių 
pagalbos. Sydnėjus pasaulyje pagarsėjo 
savanorių veikla, ką patvirtino jų didžiulis 
įnašas Olimpiados metu. Mūsų klubui 
savanorių veikla ypatingai reikalinga, už 
kurią mes dar pridedame ir arbatpinigius. 
Jei kas galite pašinkuoti alų, mielai 
lauksime jūsų pasisiūlymų.

Kaip pastebėjote, vis mažėja vietos 
rūkoriams. Spaudžiami esame iš visų pusių, 
ne tik iš valdžios, bet ir iš narių. Taigi, 
rūkoriai, būkite malonūs ir netraukite 
dūmo nerūkomose vietose, nes 

nerūkantiems tie dūmeliai ir kvapai 
pasirodo yra nemažiau kenksmingi.

Mūsų Klubas lietuviškoms organiza
cijoms visada suteikia patalpas be 
mokesčio. Tik statoma sąlyga, kad patys 
paruošia patalpas parengimui ir po jo pilnai 
sutvarko, tai yra grąžina į buvusį stovį. 
Gaila, kad dauguma pabaigę savo “šventę”, 
išskuba namo, apie tai net nesusi
mąstydami. Visa našta tenka direktoriato 
vadui Kęstučiui Protui ir netoliese jo 
gyvenančiam direktoriui Arminui Šepokui. 
Direktorių posėdyje liepos 3 d. jie abu 
griežtai pareiškė atsisaką eiti tvarkytojų bei 
šlavėjų pareigas. Šio posėdžio metu 
priimtas nutarimas, kad nuo šio laiko iš visų 
lietuviškų organizacijų, užsakant salę, bus 
prašomas įnašas $150.00. Šie pinigai bus 
pilnai grąžinti po parengimo aptikrinus 
salę, ar ji paliekama atatinkamai tvar
kingame stovyje. Kitu atveju, šis piniginis 
įnašas bus panaudotas darbo jėgos 
samdymui.

Visi Direktoriai sutiko stoti į savanorių 
eiles ir nemokamai užpildyti šių metų 
Australijos Taxos formas lietuviams 
pensininkams ir mažai uždirbantiems 
tautiečiams. Norintieji šių paslaugų, 
kreipkitės į budintį direktorių.

Teko praeityje girdėti nusiskundimų, 
kad mes pripratę prie australiško 
gyvenimo, būk nekreipiu užtektinai 
dėmesio ne tik į atvykstančius pasisvečiuoti 
tautiečius, bet ir norinčius čia atrasti naują 
gyvenimą. Mūsų klubas mielai ieško naujų 
narių ir jeigu galima pasitarnauti ar padėti 
naujai besikuriantiems tautiečiams, kiek 
sąlygos leis norim padėti.

Tam tikslui rengiamas pokalbis su 
mintimi pasikalbėti, pasiklausyti ir pasitarti 
kaip Sydnėjaus lietuvių klubas galėtų 
daugiau pasitarnauti dabar atvykstantiems 
iš Lietuvos tautiečiams Labai lauksime 
skaitlingo jūsų dalyvavimo, apsilankant 
liepos 29 dieną 12.30 vai. Viršutinėje 
mažoje salėje.

Dar noriu pakartoti, kad su malonumu 
esu pasiruošęs be atlyginimo atlikti 
vertimus iš lietuvių į anglų kalbą (ir 
atvirkščiai). Taip pat kaipo Justice of Pesce 
patvirtinti įvairius dokumentus.

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas.

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

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

www.lithuaniandub.orq.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Jūsų atsilankymo laukia 
Valgykloje 

Šeimininkė Regina
Išbandykite naujus patiekalus: 

Žemaitiškus ir kitos rūšies blynelius...

LIEPOS 19 d. 12.30 vai. Švediškas Stalas 

PENSININKŲ POPIETĖ

Liepos 2941230 vaL 
POKALBIS SU

NAUJAI ATVYKUSIAIS LIETUVIAIS 
Prašome visus naujai atvykusius kuo gausiau dalyvauti

Liepos 29 d. 230 vaL

Turgus
Rugpjūčio 12 d. 2.00 vaL 

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

Narių Ir svečių informacijai.

KAS NORI LEISTI SENATVĘ TĖVYNĖJE
Gerontologijos ir reabiHtadjos centre Vilniuje Kalvarijų g-vėje 223 gyvena apie 30

I iš Vakarų sugrįžusių lietuvių. Čia vilioja puikios gyvenimo sąlygos, profesionali slauga, I 
| nuolatinė gydytojų priežiūra, galimybės su instruktoriais mankštintis sporto salėse. | 
| Phts Centras įsikūręs gražioje vietoje ant Neries kranto, vadinamoje Vilniaus Jeruzalėje. | 

Šalia - Kalvarijų bažnyčia ir kunigų seminarija. Patogus susisiekimas su miesto centru, | 
kur galima nuvykti per 20 minučių.

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras yra gavęs nemažai paklausimų apie į 
galimybes apsigyventi Gerontologijos ir reabilitacijos centre. Todėl dar kartą pateikiame ’ 
kainas: 2 kambarių butas 1 asmeniui-$682 per mėnesį; 2 kambarių butas 2 asmenims 
- $1087per mėnesį; 1 kambario butas 1 asmeniui-$550per mėnesį; 1 kambario butas £

I 2 asmenims-$878 per mėnesį !

Ieškomi

Pagarbiai kreipiuosi į Jus norėdamas 
sužinoti ar Australijoje gyvena pokario 
metais Wuerzburgo D.P. stovyklos lietuvių 
gimnazijoje mokęsi šie mano mokslo 
draugai: Algirdas Bačiulis ir Algirdas 
Vaseris.

Iš anksto nuoširdžiai Jums dėkingas, 
pagalbiai

Antanas Šulcas,
EI pašto adresas:

antasul(« tclccl.nct.vc,
gimęs Kaune - Šančiuose,
gyvenantis Venesueloje.

l------------------------------------------------------------------------ 1

Pataisymas

I I
I Atsiprašome, kad M.P. Nr.27 I 
(skelbtame straipsnyje “Ačiū I 
Į “Pynimėliui”, sakinyje “Berniukai tikri I 
| “ožiukai”,kurie neatsilieka nuo | 
| mergaičių”,turėjo būti, "Berniukai tikri Į 
| “ąžuoliukai”,kurie neatsilieka nuo | 
| mergaičių.”

r i
M.RRcdakcija j

i---------------------------------------------------------------------- 1

Medicinos popietė >
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugija ruošia 

“Medicinos popietę”, kuri įvyks š.m. liepos 22 <L, sekmadienį 2 vaL p.p.
Sydnėjaus Lietuvių namuose, Bankstowne.

Popietės metu dr. A. Šatkauskas pakalbės apie mūsų atminčiai gręsiančią 
Alzheimers ligą ir kaip galima nuo jos apsisaugoti.

Ponia Isolda Davis AM papasakos apie jaunuosius Lietuvos moksleivius.
Popietę užbaigsime pasivaišindami kavute ir pyragėliais.

Įėjimas - tik $5,-
Visus maloniai kviečiame.

Sydnėjaus Moterų Drauguos valdybą/

Laikinai einanti pareigas redaktorė Dita Svaldenyte
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