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Lietuva mano

Lietuva mano - brangiausia man žemė
Be tavęs gyventi svetur yra sunku.
Lietuva mano - kalnelių ir kryžių kampelis,
Lietuva mano - tai Nemuno vingių šalis.

Lietuva mano - kur dzūkų miškeliai,
Lietuva mano - Suvalkijoj išsilieję Šešupės kranteliai,
Lietuva mano - tamsiųjų arimų derlingos žemės,
Lietuva mano -nuo seno tu bočių šalis...

Lietuva mano - dainorėlių daina išdainuota,
Lietuva titano - drąsių karžygių pavyzdys.
Lietuva mano - kuri grūmės ir kovojo su priešais, 
Lietuva mano - Vytauto Didžiojo laimėta šalis.

Lietuva mano - ašarų, skausmo išraižytom gyslelėm,
Lietuva mano - iškentėjusi išniekinimą raudonųjų teroro taip ilgai,
Lietuva mano - tai motina žemė šventoji, 
Lietuva mano - Šiluvoje, keliais numinti takai.

Lietuva mano - Marijos širdyje užima vietą kamputyje,
Lietuva mano - pagimdyti didvyrių vaikeliai.
Lietu va mano - kovojo už laisvę su žvakutėmis tyliai prie kelio, 
Lietuva mano - susikabinusi rankom grandinė tvirta.

Lietuva mano - vieverseltų čiulbėjimas rytą.
Lietuva mano - miškelių ošimas ir traškesys,
Lietuva mano - Zarasų ežerėlių skaidrus blizgesys,
Lietuva mano - lai mūsų širdis ir visų ilgesys.

M.D.S.

Lietuvos
Ar naujoji Vyriausybė sugebės Išlaikyti 

tempų?
Europos Komisija atidžiai seka staigią 

I jctuvos Vyriausybės permainą ir ar ji sugebės 
išlaikyti tą patį tempą ir kokybę, derantis dėl 
narystės Europos Sąjungoje (ES). Tokius 
klausimus Europos Komisijos komisaras ES 
plėtrai Guenter Verheugęn statė šio mėnesio 
pradžioje susitikime Austrijoje, laikinajam 
Lietuvos Min. Pirmininkui Eugenijui 
Gentvilui Austrijoje tuo metu vyko “Europos 
ekonomikos vadovų forumas 2001”

E. Gentvilas patikino komisarą, kad visos 
įtakingos Lietuvos politinės partijos iš esmės 
sutaria dėl strateginių Lietuvos tikslų tad, jo 
nuomone. Vyriausybės pasikeitifnas neturėtų 
sulėtinti derybų proceso ir, kaip opozicinės 
partijos Seimo narys, tai atidžiai stebėsiąs.

G. Verheugen į Lietuvą turėjo atvykti 
birželio mėnesio gale, tačiau dėl Vyriausybės 
krizės vizitas buvo atidėtas. Dabar jo vizitas 
turėtų įvykti liepos pabaigoje.

Lietuvos “tvorų taisymo darbuose” 
laikinasis Min. Pirmininkas E. Gentvilas 
susitiko su Lenkijos Prezidentu Aleksander 
Kvasncvski, Austrijos Prezidentu Thomas 
Klesti), Pasaulio banko viceprezidentu 
Johannes Linn ir kitais.

NATO laivų eskadra Klaipėdoje
Liepos 7 dieną pirmą kartą į Klaipėdos 

uostą įplaukė aukštos parengties NATO laivų 
eskadra, kuri dalyvaus tarptautinėse

įvykių apžvalga
pratybose Baltijos jūroje. Eskadra susideda 
iš septynių įvairių valstybių fregatų, Norvegijos 
povandeninio laivo ir 174 metrų ilgio 
Didžiosios Britanijos tanklaivio. Eskadrai 
vadovauja Portugalijos jūrų pajėgų 
komandoras Ferdinando Chose Ribeiro dc 
Meto Gomes.

Surengtoje spaudos konferencijoje į 
klausimus atsakinėjo eskadros komandoras 
ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo vadovas 
komandoras Olegas Mariničius. R. Gomes 
paaiškino, kad eskadra, kurioje tarnauja 1500 
karių, yra greito reagavimo NAl’O jūrų 
pajėgos, atliekančios gelbėjimo operacijas ir 
teikia humanitarinę pagalbą. Klaipėdoje 
numato suteikti pagalbą globos namų 
vaikams. Eskadra anksčiau dalyvavo buvusios 
Jugoslavijos embargo operacijoje Adrijos 
jūroje.

Vienos Rusijos televizijos bendrovės 
žurnalistas paklausė, ar svečiavimasis 
Lietuvoje reiškia, kad ji taps NATO nare. Mat 
retas atvejis, kad NATO eskadra užsuktų į 
NATO nepriklausančios valstybės uostą. 
Komandoras R. Gomes atsakė, kad jis tik 
vadovauja eskadrai, tad šį klausimą turėtų 
pateikti politikams.

Kuršių Neringa - pasaulio dėmesio 
centre
Praėjusiais metais Kuršių Nerija buvo 

įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 
Šiemet liepos pirmąją Neringoje - Nida tapo 

pasaulinio sporto forumo vieta Laivų 
prieplaukos aikštėje Seimo pirmininko 
pavaduotojas ir renginio organizacinio 
komiteto pirmininkas Gintaras Stepo
navičius paskelbė 2001 metų Pasaulio 
Orientavimosi Sporto Veteranų čempionato 
pradžią.

Beveik 3000 čempionato dalyvių ir 
žiūrovų iš 36 pasaulio šalių buvo pakerėti 
savitos, niekur kitur nematytos atidarymo 
šventės. 'Ihrmpa, bet efektinga atidarymo 
ceremonija leido svečiams pajusti, kad jie 
atsidūrė egzotiniame krašte - Kuršių 
Nerijoje. Bumbinant žvejų irklų ritmui 
“stinta - putos”, i sceną pasipylė tautiniais 
rūbais vilkintys “Verdainės” ir “Alkos” 
folklorinių ansamblių dainininkai: užtraukė 
ramiai ir mįslingai, išaugo iki Forte ir 
skambėjo tarsi himnas Liudviko Rėzos 
(1777-1840) užrašytas “Oi kito kilo iš Gilijos 
miestužio”. Užsienio svečiams atrodė - tai 
šio mistiško krašto himnas. Netikėtai iš 
scenoje pastatyto autentiško laivo - Kūreno 
iššokę vyrai sušoko efektingą šoki su būgnais.

Neringos miesto meras Stasys Mikelis 
pasveikino pasaulio svečius ir išreiškė 
dėkingumą už apsilankymą. Tarptautinės 
Orientavimosi Federacijos atstovas David 
Maypabrežė šio renginio svarbą ir akcentavo 
orientavimosi sportą įvairaus amžiaus 
žmonėms - žmogus gali sportuoti visą 
gyvenimą

Vėliau Nidos danguje pasirodė praėjusių 
metų pasaulio čempionas Jurgis Kairys, 

demonstruodamas savo oro akrobatikos 
meną. Taip svečiai ir vietiniai gyventojai 
susiliejo į bendrą vienetą unikalioje aplinkoje.

Daugiausia senjorų būrių atvyko iš 
Skandinavijos šalių: Suomijos - 698, 
Norvegijos - 452, Švedijos - 426. Atvyko net 
iš tolimiausių šalių, kaip Naujosios Zelandijos 
-10, Honkongo -8. ir Lt. Didžiausios amžiaus 
grupės: 45 ik 49 metų grupėje dalyvavo 222 
vyrai ir 127 moterys, 50 iki 54 metų -278vyrai 
ir 142 moterys. I Jctuvą atstovavo 147dalyviai.

Varžybos vyko savaitę nuo Smiltynės iki 
pat Nidos. Kuršių Neri joje nėra tiek viešbučių, 
tad'svcčiai pageidavo įvairaus lygio patalpų; 
nuo pirmaeilių viešbučių iki palapinių - 
kiekvienas sulig savo išgalėmis.

Nėra abejonės, kad vietos gyventojų 
ekonominė padėtis pagerėjo.

Lietuvos Vyriausybių valdžios perdavimas
Liepos 10 dieną Prezidentūroje įvyko 

valdžios perdavimo ceremonija. Vyriausybės 
perdavimas nebuvo toks paprastas - vieni 
ateina, kiti išeina. Šį kartą tik dalis ministrų 
išėjo, tad tik dalis jų naujų - kairiųjų. 
Nenuostabu tad, kad sumaištis kur sėsti. 
Galvosūkis buvo Prezidentūros admini
stratoriams - tvarka turėjo būti, tad atsižvelgti 
į ateinančiųjų nuotaikas ne vieta.

Reikia pastebėti, kad vyriausybių 
pasikeitimas vyko tvarkingai ir be didelių 
pykčių, nors jo susikaupusio buvo nemažai.

Prezidentas Valdas Adamkus, nusikratęs 
sveikatos negalavimų, naujai Algirdo 
Brazausko vadovaujamai Vyriausybei
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Trumpai iš Visur

Vytautas 
Patašius

0 Nepasisekė Jamaikos policijos ban-

■ Filipinų kariuomenė ieško musul
monų sukilėlių pagrobtų įkaitų Basilan ir Jolo 
salose. Tito tarpu liepos 9 d. po sprogimo 
General Santos mieste Mindanao saloje, 
Filipinų policijai pasisekė atpažinti ir suimti 
Nadjimi Sabdulla, vieną B svarbiausių Abu 
Sayyaf sukilėlių vadų, organizavusį įkaitų 
grobimą tiek Filipinų salose, tiek Malaizijai 

priklausančioje Borneo salos dalyje.
■ Liepos 10 d. Lenkijos prezidentas 

Aleksander Kwasniewski ceremonijoje 
Jedwabne miesto aikštėje atsiprašė už žydų 
išžudymą tame mieste prieš 60 metų. 1941 
m. liepos 10 d. vokiečių suagituoti lenkai 
suvarė 1600 žydų įdaržinės pastatą ir juos ten 
sudegino.

■ Rusijos paskirtas Čečėnijos admi
nistratorius Achmed Kadyrov pasmerkė rusų 
karius dėl masiniai vykdomų nusikaltimų, 
terorizuojant civilius čečėnus. Vėliausioje 
akcijoje prieš tris kaimus, kurių kaimynystėje 
čečėnai sukilėliai nukovė penkis rusų 
policininkus, masiniai mušami civiliai, kurių 
daugelis dingo be žinios. Vyrai valandomis 
išlaikyti paklupdyti, būk tai tikrinant jų 
dokumentus. Jų artimieji turėję juos išpirkti 
po $200 kiekvieną, kitaip grasinant juos 
išžudyti Rusų daliniams vadovaująs generolas 
leitenantas Vladimir Moltenskoi pripažino, 
kad iškelti kaltinimai yra pagrįsti

■ Liepos 12 d. Indonezijos prezidentas 
Wahid įsakė dėl neklusnumo suimti policijos 
vadą generolą Bimantoro. Policija atsisakė 
įsakymą vykdyti, tik apsupo generolo namus 
apsaugai. Sekančią dieną prezidentas Wahid 
atšaukė įsakymą aiškindamas, kad tik išreiškęs 
norą suimti policijos vadą, o formalaus 
įsakymo nedavęs. Paaiškėjo, kad šiuo melu 
gen. Bimantoro iš viso nebuvo Džakartoje, 
jis tikrinęs savo sveikatą Singapūre.

Lietuvos įvykių Eapžvalysa
Atkelta iš 1 psl.

palinkėjo: “Dirbkite taip, kad Indų pasiektas 
geidžiamiausias Lietuvos užsienio politikos 
tikslas - įstoti į Europos Sąjungą ir NATO. ”

Atrodo gairės aiškios - Lietuvai 
gyvybingos. Visa kita reikia pritaikyti, kad 
tikslas be jokių kompromisų būtų pasiektas.

Linkėjimus naujai vyriausybei išreiškė 
buvęs Mirt Pirm. Rolandas Paksas ir laikinasis 
Mirt. Pirm Eugenijus Gentvilas.

Naujosios Vyriausybės vadovas 
Algirdas Brazauskas padėkojo Prezidentui 
už greitai suformuotą vyriausybę ir teigė, 
kad naujasis ministrų kabinetas gera
noriškai bendradarbiaus sprendžiant 
valstybės reikalus.

Po vyriausybės valdžios perdavimo 
ceremonijos, Prezidentas savo spaudos 
konferencijoje atsakinėjo į žurnalistų 
klausimus. Į klausimą - kuris ministrų 
kabinetas jums labiau patinka - buvęs ar 
būsimas, V. Adamkus paklausė, pagal ką 
spręsti? Pagal ūgį, svorį ar grožį? Ir toliau 
aiškino: “Aš manau, kad šiuo metu 
sudarėme pajėgią vyriausybę. Ji turi aiškų 
užnugarį, tai yra be galo svarbu. Todėl aš 
manau, kad bus rezultatai, apie kuriuos mes 
visi kalbame ir tikimės. ”

Į klausimą kaip Jūs manote, kiek laiko 
valdžioje išbus Brazausko Vyriausybė? 
Prezidentas atsakė: “Visą kadenciją, kuri 
reikalinga’’.

Gavusi sutikimą iš Prezidento ir 
perėmusi valdžią, A Brazausko Vyriausybė 
pateikti Seimui savo Vyriausybės darbo 
programą. Turėdama aiškią Seimo narių 
balsų persvarą, šis procesas buvo tik d. Min.
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dymas pravesti kratą pigių butų rajone 
sostinėje Kingstone,ieškant ginklų ir 
narkotikų. Tivoli Garden sritis valdoma 
nusikaltėlių gaujų. Gangsteriai nušovė tris 
policininkus ir jų slapukai šaudė visus 
nepažįstamus asmenis gatvėse. Nukauti bent 
25 civiliai, keletą dienų žmonės bijojo išeiti iš 
namų nusipirkti maisto.

■ Liepos 13 d. Maskvoje susirinkę 
Tarptautinio Olimpinio komiteto nariai 
nutarė pavesti Beidžingui, Kinijos sostinei, 
suruošti 2008 metų Olimpinius žaidimus. 
Antrame balsavimo rate Beidžingas surinko 
56 balsus, antroje vietoje liko Toronto su 22 
balsais, Paryžius trečioje su 18 balsų, 
Istambulas gavo 9 balsus. Japonijos Osaka 
iškrito per pirmąjį balsavimo ratą

■ Jugoslavijos tremtiniui sosto įpėdiniui 
Aleksandrui duotas leidimas grįžti į buvusius 
karališkus Baltuosius rūmus Belgrade. Šiuose 
rūmuose vėliausiai gyveno Slobodan 
Miloseviš, o anksčiau - Maršalas Tito.

■ Liepos 15 d. Egipte pasitarimams 
susitiko palestiniečių lyderis .laser Arafat ir 
Izraelio užsienio ministras Šimon Peres. Jų 
susitikimą sudrumstė žinia apie bombos 
sprogimą Jeruzalėje. Per sprogimą žuvo du 
palestiniečiai, kurie atrodo ruošėsi šią bombą 
išsprogdinti sekančią dieną per žydų 
Maccabean žaidynių atidarymo iškilmes.

■ Liepos 12d. vakarinėje Nepalodaįyjc 
komunistai sukilėliai užpuolė tris policijos 
būstines, nukaudami du policininkus ir 
pagrobdami kitus 71 policininką.

■ Amerikiečiai sėkmingai išbandė 
priešraketinį ginklą. Iš Vanderbilt aviacijos 
bazės Kalifornijoje iššauta bandomoji 
tarpkontinentalinė raketa buvo sėkmingai 
pasitikta ir sunaikinta kitos raketos, iššautos 
iš Kwajalein atolo Marchall salyne Padūkę.

Liepos 12 d. Min Pirm A Brazauskas 
pateikė savo Vyriausybės programą Seimui, 
kur ji buvo priimta 81 balsu UŽ ir 26 balsais 
PRIEŠ.

Seimui priėmus Vyriausybės programą, 
naujos Vyriausybės nariai turėjo prisiekti, kad 
jie dirbs prisilaikydami Lietuvos konstitucijos. 
Priesaiką priėmė Seimo Pirm. Artūras 
Paulauskas Prezidento Valdo Adamkaus 
akivaizdoje. Po priesaikos Prezidentas 
paspaudė Ministrui Pirmininkui ir visiems 
ministrams rankas ir išėjo iš Seimo posėdžių 
salės. Vyriausybė įgaliota pradėti darbą - 
pildyti savo programą.

Perėmus valdžią, kairieji socialdemokratai 
skubėjo iš Seimo komitetų ir kitų institucijų 
vadovaujančių pozicijų nušalinti liberalų 
atstovus, kad į jas galėtų atsisėsti patys.

Ministrų kabineto sudėtis
Ministras Pirmininkas - Algirdas 

Brazauskas, Soc. Dem
Ministrai
Aplinkos apsaugos - Artūras Kundrotas 

- Nepartinis.
Finansų - Dalia Grybauskaitė - 

Nepartinė.
Krašto Apsaugos - Linas Linkevičius - 

Lib.*
Kultūros - Roma Dovydėnienė - Soc. 

Dem
Socialinės Apsaugos ir Darbo - Vilija 

Blinkevičiūtė - Soc. Lib.s*
Susisiekimo - Zigmantas Balčyčius- Soc 

Dem
Sveikatos Apsaugos - Konstantinas 

Dobravolskis - Soc Lib.*
Švietimo ir Mokslo - Algirdas

Vanduo apeigų metų

Vanduo - tai gyvybės pradžių pradžia. 
Mūsų giesmėse vanduo minimas dažniau 
negu ugnis. Visose apeigose ir švenčių 
papročiuose vanduo gerbiamas ir įpras
minamas kaip šventa galia ir svarbi 
apsivalymo priemonė. Lietuvoje iki šiol 
gerbiami ypatingi šaltiniai ir upeliai, kurie 
garsėja savo gydomosiomis savybėmis.

Upeliai, tekantys į rytus, yra šventi, jų 
Lietuvoje yra gana daug Net upė ar upelis,

Ugnis per apeigas

Kiekvienoje lietuvių tradicinėje 
šventėje uždegama aukuro, laužo ar žvakių 
ugnis. Ugnis - tai svarbiausias lietuvių 
tradicijų simbolis. Ne veltui senovėje jie 
buvo vadinami ugnies garbintojais, o 
pačiame Vilniaus centre j*. Šventaragio 
slėnyje nuolatos degė Amžina Ugnis. 
Kiekvienuose namuose buvo savo židinys,

Monkevičius - Soc. Lib. *
Teisingumo-Vytautas Markevičius-Soc 

Lib.*
Ūkio - Petras Čėsna - Nepartinis.
Užsienio Reik. - Antanas Valionis - Soc 

Ub.*
Vidaus Reik. - Juozas Bernatonis - Soc 

Dem*
Žemės Ūkio - Kęstutis Kristinaitis-Soc 

Ub.
’žvaigždute pažymėti - Ministrai likę iš 

Pakso vyriausybės. Markevičius buvęs Vidaus 
Reik. Min

NATO generolas Linko Baltijos šalis
Aplankęs Estiją ir Latviją, liepos 12d. į 

Vilnių atvyko NATO pajėgų Šiaurės Europoje 
(AFNORTFI) regioninio štabo vadas gen. 
Jack Deverell Aukštai generolas įvertino 
Baltijos šalyse teikiamą prioritetą kariškių 
profesiniam rengimui. “Tai labai svarbu 
nedidelėms šalims, turiniioms nedideles 
kariuomenes”, sakė generolas susitikime su 
Lietuvos Krašto apsaugos min. Linu 
Linkevičium ir Lietuvos kariuomenės vadu 
brig gen Jonu Kronkaičiu. NATOgenerolas 
pritarė Baltijos karinių pajėgų 
bendradarbiavimo projektams - BALTBAT, 
BALTNET ir BALTRON ir domėjosi jų 
tolesne plėtra. Ministro o teigimu, bendri 
veiksmai bus plėtojami ir ateityje, nes tai 
naudinga ne tik politiniu, bet ir praktiniu 
požiūriu. Ypač pateisina kartu perkant 
ginkluotę, kariuomenei reikalingą techninę 
įrangą. Linas Linkevičius papasakojo apie 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų pertvarką ir įgytą 
visuomenės pasitikėjimą savo pajėgomis. 
Lietuvos karo akademija, pagal norinčių įstoti 
skaičių, tampa viena populiariausių šalies 
aukštųjų mokyklų.

Įvykdytas valstybės biudžeto pirmojo 

vingyje pasukęs į rytus, įgauna ypatingų 
galių. Tokių upelių vanduo teikia sveikatą, 
jaunystę bei grožį. Šaltinio ir rasos galios 
taip pat susijusios su Saule.

Žymiausios šventvietės būna prie 
šaltinių, upelių, ežerų. Kiekviena apeiga 
prasideda nuo vandens - atsigeriama 
vandens, nusiprausiama, prausiamasi 
pirtyje. Pirtys turėjusios sakralinę paskirtį 

kurio ugnį ypatingai gerbė namiškiai, o 
Motina rūpestingai prižiūrėjo ir saugojo. 
Ugnis skleidė ne tik šviesą ir šilumą, ji 
simbolizavo nenutrūkstamą šeimos ir 
giminės gyvybę. Bendruomenės Amžinoji 
Ugnis jungė žmones, vienijo su mirusiais 
proseneliais bei dievais, tikint, kad prie 
židinio gyvena daugelis mirusių kartų.

pusmečio planas
Galutiniais Finansų ministerijos 

duomenimis, valstybės biudžetas pirmąjį šių 
metų pusmetį gavo tik 0.7 proc. mažiau 
pajamų negu buvo planuota. Atrodo, kad 
žmonės sutinka su jiems užkrautais mokesčių 
krūviais ir jie pajėgūs sumokėti

Šių metų pusmetį valstybės biudžeto 
išlaidos viršija pajamas net 470 milj. litų. 
Numatoma, kad visų šių metų deficitas 
neturėtų būti didesnis kaip 900 milj. litų

Palyginus su 2000-tųjų pirmuoju 
pusmečiu, šiemet tuo pačiu laikotarpiu j 
valstybės biudžetą surinkta net 12.4 proc. 
daugiau nei pernai. Tačiau tai nereiškia 
ekonominę pažangą Nuo šių metų sausio 1 
dienos į valstybės biudžetą buvo įtraukta šešių 
šalies ministerijų administruojami fondai, 
todėl šių ir praėjusių metų biudžeto įvykdymo 
rezultatų palyginimas neatspindi realios 
padėties.

Nors vyriausybė vis dar nesugeba ar 
nenori pasitempti - pakelti savo 
produktyvumą, privačios bendrovės vis 
greičiau prisitaiko prie vakarų standartų ir jų 
produktyvumas vis gerėja. Daugelis jų sueina 
į partnerystę su užsienio smulkiomis 
kompanijomis, arba pasirašo sutartis su 
stambiomis Vakarų bendrovėmis, 
gamindamos joms prekes, o šios parduoda 
gaminius išvystytose savo Vakarų rinkose. 
Surasti pasaulio rinkose nišą savo prekėms 
1 jetuvos bendrovėms tiesiog neįmanoma, tad 
kodėl nepasinaudoti užsienio kompanijų 
paslauga. Tiesa, pelnas mažesnis, bet 
gamyboje darbo jėga įgyja naujų Įgūdžių o 
bendrovės - naujos technokigijos darosi jos 
darosi konkurentingesnės ir atsparesnės 
bankrotui.

Spaudai parengė Anskis Reisgys
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Lietuvos šventovės
Kiekviena Tauta ir Valstybė vertina ir 

gerbia savo šventoves, suprasdama jų 
svarbą tautos ir valstybės gyvenime. Tad 
nenuostabu, kad okupantai užėmę svetimą 
kraštą stengiasi kuo greičiau jas pašalinti - 
sunaikinti krašto inteligentiją, sufalsifikuoti 
valstybės garbingą praeitį ir griuvėsiais 
paverti jos ŠVENTOVES.

Lietuva ne kartą buvo pavadinta 
KRYŽIŲ KRAŠTU, nes visame krašte 
pakelėse, prie gyvenamųjų namų stovi 
kryžiai, saugojantys pakeleivingus ir 
sodybas. Lietuva turi nemažai šventovių; 
tai yra ne tik bažnyčios bet ir kiti brangūs 
reliktai, per amžius statyti, garbinti ir 
laikomi ne vien tik dėl jų meniškos, bet ir 
juose sutelktos dvasinės atsparos. Trijų 
Kryžių kalnas, Šiluvos bažnyčia, Aušros 
vartai, Vilniaus arkikatedra, Kryžių kalnas 
ir įvairiose Lietuvos vietovėse pastatyti 
religinės ir istorinės vertės paminkliniai 
statiniai.

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 
pradėta statyti Prisikėlimo bažnyčia Kaune. 
Konkurso būdu bažnyčios projektą laimėjo 
architektas Karolis Reisonas, kuris jau tada 
buvo žymus architektas Lietuvoje. Jo 
pastatų projektų Lietuvoje daug. 
Architektas Karolis Reisonas gyveno ir 
mirė Adelaidėje, čia ilsisi ir jo žmonos 
Elenos palaikai Centenial Park Kapinėse.

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 

statybos tikslas - padėkoti Visagaliui už 
atgautą laisvę, taip pat duoti Tautai 
paminklą, teikiantį jėgų tautos atgimimui 
ir primenantį, kad žuvusiųjų aukos už 
Tėvynę nebuvo beprasmės. 1934 m. buvo 
pradėta statyba ir padėtas kertinis akmuo. 
Statybą rėmė ir tuometinė Lietuvos 
vyriausybė, paskirdama 145 tūkst. litų, 
daugiausia lėšų suaukota visuomenės. 
Sovietams okupavus Lietuvą, Prisikėlimo 
bažnyčios statyba nutrūko. Neatsi
žvelgdama į Tautos aspiracijas, sovietinė 
vyriausybė nebaigtoje statyti paminklinėje 
bažnyčioje įkūrė Radijo gamyklą. Tik 1988 
m., kai Lietuva pradėjo keltis ir busti iš 
sovietinės vergijos, pareikalauta bažnyčią 
gražinti. Ji gražinta 1990 m. ir pradėtas 
Prisikėlimo bažnyčios atstatymas. Praėjo 
jau vienuolika metų. Darbo daug padaryta, 
daug įvairių statybos problemų išspręsta, 
bet pilnutinai atstatyti Prisikėlimo 
bažnyčiai dar reikalingos lėšos. Šiandieninė 
Lietuvos ekonominė padėtis sunki ir 
visuomenė nepajėgi bažnyčios atstatymą 
greitu laiku užbaigti.

Pasigirsta balsų dėl šventovių statymo, 
kad jos statomos per didelės, perdaug jose 
sudedama lėšų ir puošnumo, lėšų taip 
reikalingų šiuometinei atgimusiai valstybei. 
Bet negalvojama, kad paminklai, šventovės 
yra neįkainuojamos vertės; kai visa aplinka 
nyksta, byra, šventovėse, paminkluose 

išlieka dvasinė atspirtis, žmonių 
gyvastingumas ir atsparumas. Čia 
suklumpa pavargęs žmogus, čia jis atneša 
savo gyvenimo vargus ir ieško paguodos bei 
paramos sunkiose gyvenimo valandose. 
Todėl dėl jų kovojama ir mirštama. 
Uždarytos bažnyčios sovietų okupacijos 
metais tai liudija. Sunaikinti Tautą-išplėšti 
iš jos dvasinę jėgą, kuri glūdi per 
šimtmečius statytose Tautos Šventovėse, 
buvo viena iš komunistinės valdžios 
prioritetų.

Australijos lietuviai jau dosniai yra 
parėmę Prisikėlimo bažnyčios atstatymą, 
bet dar reikalingos lėšos iki ši Šventovė 
pakils iš griuvėsių ir didingai puoš ne tik 
Kauno miestą, bet bus vienas iš didžiausių 
paminklų visame krašte. Australijos 
lietuviai bus paminėti viename iš daugybės 
vitražų.

Išleistame lankstinuke Atstatymo 
komitetas rašo: Tebūna Si Bažnyčia ir viso 
Pasaulio lietuvių vienybės simboliu. Jos 
prisikėlimas iš griuvėsių tepadeda mums 
įžiebti viltį dvasiškai pakilt į įgyti pasitikėjimą 
savimi ir nugalėti sunkumus.

Adelaidės Katalikių moterų draugijos 
valdyba žada pradėti aukų vajų, kad 
kiekvienas lietuvis galėtų savo auka 
paspartinti šios ŠVENTOVES atstatymą, 
kad ji taptų mūsų visų solidarumo irTautos 
ištikimybės simboliu.

Adelaidės lietuviai gerai supranta ir 
įvertina savos bažnyčios-koplyčios svarbą. 
Niekur kitur Australijoje, tik Adelaidėje

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

įmanoma lietuviui kunigui, nes jis nėra 
nuomininkas ir nepriklauso nuo 
šeimininko, prisilaikant lietuviškų tradicijų, 
atšvęsti Kalėdų, Velykų ir valstybines bei 
tautines šventes nuosavoje koplyčioje.

Nelikime abejingi PAMINKLINĖS 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS atstatymui.

V Baltutis

LIDIJOS ŠIMKUTĖS POEZIJOS TYLA

Lidija Šimkutė susitikimo vakare Lietuvos ambasadoje Vienoje.

Aukšta, liekna, trumpais šviesiais 
plaukais moteris atėjo į susitikimą su 
Austrijoje gyvenančiais lietuviais Lietuvos 
ambasadoje Vienoje. Lidija Šimkutė. 
Vardas negirdėtas, nieko apie ją nežinome. 
Kažkas suorganizavo susitikimą su 
Australijoje gyvenančia lietuve poete, 
rašančia lietuvių ir anglų kalbomis ir ku rios 
knyga, išversta į vokiečių kalbą neseniai 
išleista Austrijoje... Ne tik ištroškę 
lietuviško poezijos peno, bet ir smalsumo 
lydimi susirinkome į skubotai surengtą 
vakarėlį, nes poetė Vienoje viešėjo labai 
trumpą laiką

REGIU
išdegusius
Lietuvos laukus
lyg būčiau
Australijos žemyne
kaip surasti 
kelią į namus
Kažkodėl moteris poetes įsivaizdavau

Linos Matijošiutės - Peštai nuotr.

esant paslaptingas, gal šiek tiek niūrias, gal 
tiksliau - lyriškas. Tačiau j mus žvelgė 
šviesus atviras žvilgsnis, lydimas gyvo 
pasakojimo, kupino begale jumoro 
elementų ir nuspalvinto išraiškingais rankų 
gestais. Rišlia lietuvių kalba, be akcento, 
Lidija Šimkutė savo pasakojimą pradėjo 
nuo pradžių. Nuo to, kai jos tėvelis, 1944- 
aisiais ruošdamasis palikti Lietuvą Krakių 
kaime netoli Mosėdžio, paėmęs žemės 
grumstą į rankas klausė Dievo patarimo, 
kaip pasielgti: likti Lietuvoje ar išsaugoti 
laisvę ir šeimą, paliekant gimtąjį kraštą. 
Sprendimas buvo nelengvas, bet, vardan 
vaikų, vienintelis ir teisingas. Lidijai buvo 
2 metukai, kai jos tėveliai išvyko iš 
Lietuvos. Kurį laiką šeima praleido 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, Italijoje, 
Australijoje, kol 1949 metais galutinai 
įsikūrė Australijoje. Poetė savo vaikystės 
prisiminimus sieja su nuolat plušančiu 
tėveliu - pasakoriumi ir audžiančią, 

lietuviškas dainas niūniuojančia mamyte. 
Nors Lietuva buvo nepasiekiamai toli, bet 
jaukiame Šimkų name Australijoje nuolat 
skambėjo lietuviškas žodis, kvepėjo 
lietuviška duona, padėta ant lietuviškomis 
rankomis austa staltiese kloto stalo.

Pirmas, dar naivus, vaikiškas Šimkutės 
eilėraštis, kurį ji sukūrė būdama 
septynerių, trykšte trykšta meile Lietuvai, 
gimtinės išaukštinimu, jos idealizavimu.

Tai bene vienintelis eilėraštis, išlikęs 
poetės atminty iš pirmųjų eiliavimo 
bandymų vaikystėje. Kitus eilėraštukus, 
kaip brangiausią turtą, mažoji poetė 
sudegino aukodama, lyg vaidilutė, - tėvelio 
pasakojimai apie vaidilutes buvo visiškai 
užvaldę septynmetės vaizduotę.

Į visus tuos kūrybinius bandymus, 
Šimkutė nežiūrėjo kaip į profesionalios 
poetės kelią, nes ji gerai žinojo, kad iš to 
negalės pragyventi. Poetė tuo metu jautė, 
kad poezija yra jos sielos, susietos su 
šaknimis, išaugusios Lietuvos žemėje, 
kalba. O ji kaip to medžio šaka likimo 
nublokšta į Autralijos žemyną, norėjo 
išlaikyti tą pirmykštį sielos / medžio 
šauksmą.

Taigi, jai gyvenimas taip susiklostė, kad 
ji pasirinko dietologiją - profesiją duonai 
užsidirbti. O poezija, (anot poetės) 
pasirinko ją. Jos ligoninės darbas įvairus. 
Ji paskirai konsultuoja pacientus ir lanko 
ligonius bei ruošia paskaitas grupėmis, 
reikalaujančios dietos nurodymų - pvz. 
diabetikai, su širdimi susietom ligom ir 1.1. 
Poezijos autorė turėjo dar ir kitų pomėgių: 
krepšinis, lauko tenisas, kelionės. Pirmasis 
viešas eilių pristatymas vyko septy
niasdešimtaisiais metais Antrajame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, 
Amerikoje, Čikagoje. Ji, kartu su kitais, 
buvo išrinkta atstovauti Australijoje 
gyvenančius lietuvius. Į suvažiavimo 
programą įėjo ir renginys, taip vadinamas 
“talentų vakaras”, kurio metu buvo 
kviečiami pasirodyti išeiviai lietuviai, 
turintys ypatingų sugebėjimų. L Šimkutė 
sutiko padeklamuoti savo kūrybos 
eilėraščius. Tačiau poetė neliko 
nepastebėta. Ji buvo skatinama publikuoti 
savo eiles Amerikos leižiamuose 

literatūros žurnaluose: Metmenyse ir 
Aiduose. Neužilgo išėjo jos pirmoji knyga.

Tokia buvo profesionalios lyrikės 
pradžia. Tada, kaip poetė pati teigia, ji 
užsidegė lietuvybe, nes būdama Amerikoje 
ji susitiko su nuostabiais žmonėmis - 
išeiviais iš Lietuvos ir ji tiesiog jautė pareigą 
išsaugoti ir puoselėti lietuvišką žodį Tada 
ji pradėjo neakivaizdžiai lankyti kursus 
Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
Čikagoje, vėliau, 1978 m. ir Vilniaus 
universitete. Tais metais ir buvo jos pirmoji 
viešnagė Lietuvoje. Australijoje Šimkutė 
palaipsniui taip pat susilaukė dėmesio ir 
įgijo vardą poezijos pasaulyje. Tada ji ir 
pradėjo rašyti ne tik lietuviškai, bet ir 
angliškai, nes Australijoje buvo stebimasi 
poete, užaugusia, studijavusia angliškai 
kalbančioje šalyje ir rašančia mažai kam 
žinoma kalba. Pirmuosius savo eilėraščius 
Šimkutė pati išvertė į anglų kalbą. Dabar 
poetė rašo dviemkalbom. Kartais eilėraštis 
gimsta lietuviškais žodžiais, po to ji parašo 
tą patį angliškai, arba atvirkščiai. Tobulai 
valdančiai abi kalbas poetei tokiu būdu 
atsiveria neeilinės jausmų ir vaizdų išraiškos 
žodžiu galimybės:

■VIENA DIENĄ 
jau išnykusi 
prisiliečiau prie 
gyvenimo paslapties 
ir įžvelgiau 
rankas mezgančias 
nebūties apsiaustą
Lidijos Šimkutės kūryboje erdvė ir tyla 

atlieka ne mažiau svarbų vaidmenį negu 
žodžiai. Jos eilėraščiuose yra properšų, pro 
kurias įslenka šviesa ir kuriose užgniaužę 
kvapą laukiame kito žodžio, įvaizdžio ar 
minties, traukiančios mūsų dėmesį.” - taip 
įžymus Australijos rašytojas David Malouf 
apibūdino Šimkutės kūrybą įžanginiame 
knygos “Tylos erdvės” žodyje.

L. Šimkutės kūryba publikuojama 
žurnaluose ir antologijose. Jau išleistos 3 
poezijos knygos lietuvių kalba: “Antrasis 
ilgesys” (1978), “Prisiminimų inkarai” 
(1982), “Vėjas ir šaknys” (1991), bei dvi 
dvikalbės knygos: lietuvių ir anglų kalbomis 
“Tylos erdvės” (1999) ir paskutinioji knyga 

Nukelta į S psl.
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LIETUVOJE

Paskutinis grafų Tiškevičių palikuonis po Palangą vaikšto pėsčias arba važinėja autobusu

Tėvo statytų rūmų, kur dabar Įsikūręs 
neketinąs.

Varšuvoje grafui Tiškevičiui buvo 
atlikta nelengva stuburo operacija. Po 
mėnesio gydymosi Lenkijos sostinės 
ligoninėje, garsių Tiškevičių palikuonis 
Palangos miesto mero kvietimu, atvyko 
kelių savaičių reabilitacijai i kurortą, 
kuriame gyveno iki Antrojo pasaulinio 
karo.

Prieš 3 metus Alfredui Tiškevičiui buvo 
suteiktas Palangos miesto garbės piliečio 
vardas. Grafui ir jo žmonai savivaldybė 
įsipareigojo padengti visas jo kelionės 
išlaidas. Palangos medikai nelabai noriai 
.sutiko pas grafą besiveržiančius žurnalistus, 
žmogus atvažiavo pasigydyti, o ne interviu 
duoti.

Jis buvo įkurdintas Palangos reabili
tacijos ligoninėje pooperacinės terapijos 
skyriuje, nedideliuose dviejuose kamba
rėliuose, kuriuos jis vadina “aparta
mentais”. Grįžęs iš trumpo pasivaikš
čiojimo po miestą, Alfredas Tiškevičius 
ilsėdavosi patogiame krėsle ir 
šnekučiuodavosi su Gintaro muziejaus vyr. 
muziejininku Antonu Tranyzu. Uršula 
patogiai įsitaisydavo ant sofos ir skaitydavo 
lenkiškus žurnalus.

“Kauno dienos” korespondentą grafas 
pasitiko klausimu:

-Turbūt norėjote iš manęs išgirsti kokią 
nors sensaciją? Žinau, kad žurnalistams to 
reikia. Tačiau iš manęs nieko tokio 
neišgirsite. Esu paprastas žmogus, kas kad

Gintaro muziejus, grafas sakė susigrąžinti

mano tėvas buvo grafas. Jo nuopelnų 
Palangai savintis neketinu. Alfredas 
Tiškevičius pasidžiaugė kurorto medikų 
rūpestingumu ir dėmesiu.

Palangoje gyvenau dvidešimt 
aštuonerius metus, esu pripratęs prie 
visokių orų, čia juk buvo mano namai, čia 
veržiasi mano širdis. Tačiau rūmuose 
apsigyventi grafas nenorėtų. Gražiausi 
Palangoje Alfredui Tiškevičiui atrodo 
rūmai, kuriuose dabar įsikūręs Gintaro 
muziejus. Juos pasistatė jo tėvas Feliksas, 
nutaręs ten gyventi ne tik vasarą, bet 
nuolat. Jis buvo užklaustas, ar nenorėtų 
juos susigrąžinti kaip garsiųjų kurorto 
įkūrėjų palikuonis?

-Nesąmonė, ką ašsu jais daryčiau, kaip 
juos išlaikyčiau? Kuklios mano pensijos vos 
užtenka maistui ir vaistams. Seniai jis yra 
sakęs, jog norėtų tuos rūmus ir parką 
padovanoti Lietuvai.

Alfredo Tiškevičiaus teigimu, jo tėvui 
priklausė 300 ha ariamos žemės, tačiau jos 
atgauti jis negali, nes Lietuvos įstatymai 
leidžia miestuose grąžinti tik 20 arų žemės 
sklypą.

-Gal kada nors pasikeis įstatymai, 
tačiau, sako, manęs tuomet jau tikriausiai 
nebebus, gal kažkas to laukia - niūriai 
kalbėjo paskutinysis grafų Tiškevičių 
palikuonis.

Rūmuose Tiškevičiai gyveno tik 
kebuose kambariuose. Kiti buvo nešildomi. 
Viename kambaryje dabar įsikūręs Gintaro 

muziejus, archeologijos skyrius, buvusiame 
valgomajame - dailės dirbiniai. Židinio 
salė, kur dabar vyksta kai kurie menų 
programos “Klasikos sezonas Palangos 
parke”, renginiai buvo grafų svetainė. Su 
nostalgija Alfredas Tiškevičius prisimena 
senąjį tėvų namą, stovėjusį netoli Kurhauzo 
ir Sofijos vilą, kurių dabar jau nėra.

Dviejų kaimyninių valstybių pilietis 
puikiai lietuviškai ir žemaitiškai kalbantis 
grafas Alfredas Tiškevičius turi dvi 
pilietybes - Lenkijos ir Lietuvos, nors save 
laiko lie tuviu. Dažnai jis naudojasi lenkišku 
pasu Alfredas Tiškevičius prisiminė, kaip 
nelengvai jam sekėsi įrodyti, jog turįs teisę 
į Lietuvos pilietybę. Teko mesti svariausią 
argumentą. Prieš Antrąjį pasaulinį karą jis 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Kaune, 
Šančiuose dislokuotame technikos 
kariniame dalinyje. Alfredui Tiškevičiui 
nepriimtinas bet koks šovinizmas ar aklas 
nacionalizmas. Jis sako, kad dėkingas 
lenkams kurie jį priglaudė, kai prasidėjus 
karui teko bėgti iš Lietuvos, tačiau 
Palangoje yra mano širdis - abi tautos man 
yra vienodai brangios, sakė paskutinysis 
grafų palikuonis, prognozuodamas, kad 

Grafas Alfredas Tiškevičius su žmona Uršula savo “apartamentuose” Palangos 
reabilitacijos ligoninėje.

ateityje niekas neskirstys žmonių į lenkus 
ar lietuvius - visi jie bus vieningos Europos 
piliečiai

Prasidėjus Antrajampasauliniamkanii, 
bijodamas, kad gali būti ištremtas į Sibirą, 
grafas Alfredas Tiškevičius per Vokietijų 
pabėgo į Lenkiją. Čia daug metų niekas 
nežinojo apie garsiąją jo kilmę ir 
nesititulavo grafu. Vėliau, pasklidus 
gandams, kai kas manė, kad grafas - tai 

Alfredo Tiškevičiaus pseudonimas, kilęs 8 
žodžio fotografas.

Nors Alfredas Tiškevičius Prancūzijoje 
buvo baigęs Tarptautinių santykių institutą 
gyvendamas Lenkijoje niekuomet tuo 
nesigyrė, o dirbo paprasčiausius darbus. 
Cukraus fabrike - prie svarstyklių, Vyslos 
upės laivyne, o pastaruosius dešimt metų ■ 
geležinkelyje, propaguodamas sveiką 
gyvenseną.

-Tokių grafų - ubagų Lenkijoje tuo metu 
buvo daug ir niekas tam neteikdavo jokios 
reikšmės. Visi mes buvome paprasčiausi 
žmonės. Seniai nėra caro, kam reikalinga 
tie grafai?! - sakė Alfredas Tiškevičius, 
prisimindamas praeitį.

Jau dvidešimt dveji metai, kai 
paskutinis grafų Tiškevičių palikuonis yra 
pensijoje - gyvena Varšuvos centre 
kukliame dviejų nedidelių kambarėlių bute. 
Uršula - trečioji jo žmona. Su pirmąja 
išsiskyrė, antroji mirė. Alfredas džiaugiasi 
jog su Uršula, su kuria susituokė prieš 
aštuonerius metus, taip pat pamėgo 
Palangą ir kasmet mielai kartu važiuoja 
ilsėtis į Lietuvą. Dvidešimt vieneriais 
metais jaunesnė grafo žmona, iš Poznanės 

kilusi tarnautoja, dabar jau irgi pensininkė. 
Su ja jis kalbasi lenkiškai.

Alfredas Tiškevičius turi vienintelį 
sūnų, šiuo metu gyvenantį Amerikoje ir 
vedusį amerikiete. Tačiau jo santuoka, 
grafo teigimu, susiklostė nesėkmingai. 
Sūnus neturi vaikų. Garsioji Tiškevičių 
giminė gali užsibaigti - išnykti. Alfredas

Nukelta Į 5 psL

Priekabą apsčiai pakrovęs, 
Kuro ir kitų gerovių 
Ruošias jau į didį kelią 
Kad negundyti vagišių, 
Priekabą maišu aprišo.

Mūsų Pastogė Nr. 29, 2001.07.23, psl. 4

Vakarienei prieš kelionę, 
Pijų pakvietė kaimynė; 
Rytoj rytą prieš septynias, 
Dulkė bus išsidanginęs. 
Per geros draugės malonę, 
Išsipildė jo svajonė.

Motoras jau baladojas- 
Pijušas ant balno sėdi, 
Loreta šalia jo stovi, 
Kažko ašara nurieda; 
Draugę greitai pabučiavęs, 
Dulkė šiaurėn nuvažiavo...

Liūdnas Pijus pagalvojo:
“Juk ne amžiams išvažiuoju. 
Žinau - ji man ranka moja, 
Kol pranyksiu tolumoje, 
O toliau - tai šalys gražios 
Manęs laukia su miražais!”

Stasio Mon tvido eilės ir piešiniai
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Tiškevičius prašė nevadinti grafu. Nuolat 
apsigyventi Palangoje grafas neketina, nors 
kurorto valdžia žadėjo padovanoti 
paskutiniam Tiškevičiaus palikuoniui 
medinį namą Kęstučio gatvėje, kuriame 
dabar yra įsikūręs Civilinės metrikacijos 
skyrius. J. Basanavičiaus gatvėje, kuri buvo 
vadinama Tiškevičių vardu, jam nepatinka, 
nes ten plyšojanti garsi muzika, nuo kurios 
jau seniai visi paukščiai išsilakstė, liko tik 
antys.

Ar pritartų, kad gatvei būtų sugrąžintas 
ankstesnis pavadinimas?

- Prisimenu, kai ji generolo Nagevičiaus 
iniciatyva buvo “krikštijama” mūsų giminės 

Dažniausiai grafas Palangoje bendrauja su Gintaro muziejaus vyr. muziejininku 
Antanu Tiranvzu, tyrinėjančiu jo giminės istoriją.

vardu. Vėliau jos pavadinimą, baiminantis 
“lenkų lizdo” nutarta pakeisti. Toks buvo 
melas, - sako, -net nežinau, kaip dabar 
geriau būtų pasielgti. Jums, - pasakė, - kad 
geriau matyti.

Sakė, kad jis “nežinojęs, jog Lietuvoje 
yra tokia puiki ligoninė “, o sudėtingai 
stuburo operacijai jis ryžosi todėl, kad labai 
norėjo vaikščioti, be to nuolat kamavo 
skausmai. Dabar Alfredas Tiškevičius 
vaikštinėja pasiramsčiuodamas lazdele, 
pats nusileidžia liftu ir išsiruošia 
pasivaikščioti. Palangos meras Pranas 
Žeimys jo paslaugoms siūlė automobilį, 
tačiau grafas atsisakė.

- Aš nepratęs prie tokio dėmesio, 
nenoriu nieko varginti ir kam nors užkrauti 
savo rūpesčių, - tikino Tiškevičių 
palikuonis. Kai sumano apsižvalgyti po 
miestą, grafas palaukia stotelėje 
maršrutinio autobuso ir važiuoja savo 
keliais. Pirmiausia, sakė aplankęs senąsias 
Palangos kapinaites, kur palaidota nemažai 
jo pažįstamų, artimų draugų. Labiausia 
grafas prisimena, kai kažkada jaunystėje

Atkelta iš 3 psL

-vokiečių ir anglų kalbomis “Balti šešėliai” 
(2000). Dėl paskutinės knygos Lidija 
Šimkutė ir lankėsi Austrijos sostinėje. 
Vienoje ji dalyvavo renginiuose, kur buvo 
pristatoma jos naujausia knyga su 
rinktiniais eilėraščiais vokiečių ir anglų 
kalba. Austrų poetas Christian Loidl, 
susipažinęs su L. Šimkute 1992 metų 
“Poezijos pavasario” festivalyje Vilniuje (į 
kuri ji kasmet kviečiama), buvo sužavėtas 
jos poezijos tyla ir meditatyviniu autorės 
eilių skaitymu: “Kai pirmą kartą perskaitai 
Šimkutės eilėraščius, pajauti tylą. Tylą 
išgirsti, kai poetė išeina į sceną. Tai tam 
tikra meditatyvi kokybė, kuri prabyla dar 
prieš kalbai tampant sąvoka.” Jis parinko 
eilėraščių iš ankstyvosios Šimkutės kūrybos 

Palangoje žaisdavo futbolą. Jis pasakojo, 
kad “paskutinysis iš tuometinių draugų 
buvo Pranas Ragauskas, kuris jau miręs.” 
Daug kas iš jo pažįstamų palikęs šį pasaulį; 
prisiminęs senus laikus nostalgiškai kalbėjo 
jis. Pirmą kartą Palangoje daugiau kaip po 
penkių dešimtmečių Alfredas Tiškevičius 
apsilankė po 1990-ųjų. kai Lietuva jau buvo 
paskelbusi nepriklausomybę. “Pirmiausiai 
į žvalgybą jis pasiuntė žmoną, šalyje dar 
buvo sovietinė kariuomenė, jis pamanė, 
kad gali atsidurti Sibire, nes jie iš tiesų 
nelabai žinojo kas dedasi Lietuvoje,” - 
prisiminė grafas. Vėliau j Palangą atvyko 
ir jis pats. Apie šį jo vizitą žinojo vos keletas 

žmonių, apie tai nerašė nei laikraščiai, 
nieko nekalbėjo nei radijas, nei televizija. 
Jis pasakojo, kad “iš pradžių Palangos 
tiesiog nepažinau,- žvalgiausi ieškodamas 
pastatų, kuriuose buvo įsikūrę fotografas, 
knygynas, duonos parduotuvė - nieko 
neliko. Tik parkas su gerokai ūgtelėjusiais 
medžiais atrodė toks pats”. Grafas 
pasidžiaugė, kad taip puikiai ir rūpestingai 
tvarkomas jo giminės užveistas parkas . 
Šiemet sakė, dar nespėjęs jame pabuvoti. 
Nebuvo kada per įvairias procedūras jam 
ir žmonai. Paklaustas ar nenusivylė 
Palangos oru, grafas tik nusišypsojo.

Atsisveikindamas paskutinis grafų 
palikuonis kukliai paprašė:

-Tik jau susimildami nevadinkit manęs 
nei grafu, nei ponu. Esu paprastas žmogus, 
kaip ir visi, nenoriu nei prieš nieką 
puikuotis, nei kam nors įkyrėti. Norėtų į 
Palangą atvykti kas metai pailsėti bei 
pasigydyti.

Pūgai “Kauno Dieną”.

ir išvertė juos į vokiečių kalbą. Christian 
Loidl apibūdina jos kūrybą kaip 
“elementarią poeziją: jos temos - žmogus/ 
moteris, kaitos, vienatvės, meilės, 
gamtovaizdžių kalbos akivaizdoje... Jos 
poezija siekia pranykimo ribas.”

Poetę ilgą laiką žavėjo japonų literatūra 
ir menas: “Man buvo įdomi galimybė 
išreikšti tą patį kristaline esencija. Mane 
žavėjo minimalumas.” Ir iš tiesų, skaitant 
Šimkutės poeziją jauti kiekvieno žodžio 
svorį - išraiškų ir prasmių sankaupą, 
išeinančią už žodžio ribų ir įsiliejančią į 
jausmais ir vaizdais perpildytą minties 
pradą:

DIENOS KRENTA
pro dangaus plyšius
saulei varvant gintaro lašais
į išdžiūvusią žemės burną

Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai
Suėjo 170 metų nuo dr. Jurgio 

Saucrvcino- Girėno mirties. Jis gimė 1831 
m sausio 15 d. Hannoveryje. Nors buvo 
vokiečių kilmės, tačiau tyrinėdamas 
lietuvių kalbą, papročius, istoriją pasidarė 
karštu lietuvininkų draugu, sukūrė giesmę 
“Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt”, kuri tapo Mažosios 
Lietuvos himnu ir antruoju visos tautos 
himnu.

Istorijoje retai teturime tokių 
pavyzdžių, kad iš prispaudėjų keltųsi 
nuoširdus draugas ir gelbėtojas prispaustos 
tautos. Dr. Sauerveinas ne tik užjautė už 
savo teises kovojančius prūsų lietuvius, bet 
savo jautrios širdies vargstančioms tautoms 
vedamas, aktyviai įsijungė į jų tautinę ir 
politinę kovą prieš tuos, kurie buvo 
užsimanę išnaikinti visa kas lietuviška 
Prūsų I .ietuvoje. J is buvo vienas iš gyviausių 
to laiko tautinio sąmoningumo ir supratimo 
žadintojų bei politinio judėjimo vadovų. 
Visų pirma jis mėgino įsąmoninti, kad 
prūsų lietuvis susiprastų ir suprastų esąs 
lietuvis, nurodydamas jos grožį ir tautinės 
kultūros vertybes. Tam reikalui jis yra 
sukūręs nemaža eilėraščių. Juose ir 
straipsniuose jis reiškė savo tautinės 
teisybės troškimą leisti plėtotis visoms 
tautoms ir jų brangiam turtui - gimtajai 
kalbai. Jis pagelbėjo lietuviams paruošti ir 
taip vadinamas deputacijas pas Vokietijos 
ciesorius ir Prūsijos karalių, kad tie 
atkreiptų dėmesį į lietuviams daromas 
skriaudas, draudžiant lietuvių kalbą

Carmen video Melbourne

Žymūs Australijos šokėjai atsilankė į Baleto popietę: Joseph Janušaitis - ilgametis 
Australijos baleto solistas ir Regina Plokstis-Vaičienė, šokusi Borovanski balete ir turėjusi 
privačią Baleto mokyklą Melbourne. , . a „■ ” Jurgio Zaikausko nuotr.

Lietuvos Baleto Bičiulių surengtoje 
video popietėje š.m. birželio 24-tą dieną 
baleto mėgėjai turėjo progos ne tik 
pamatyti puikų Lietuvos baleto Carmen 
pastatymą ir mūsų žymius šokėjus, bet ir 
išgirsti Daniaus Kesmino, gabaus 
menininko, skulptoriaus, kompozitoriaus 
ir pianisto, jo Carmen muzikos 
interpretaciją. Daniui Kesminui padėjo jo 
draugas Rohan Drape.

Po šio muzikinio įvado sekė 1997 metų 
pastatymo Carmen baletas su Egle 
Špokaite, Eduardu Smalakiu, Mindaugu 
Baužiu ir Lietuvos Baleto šokėjais. Šis 
baletas buvo sukurtas K. Pastoro (iš 
Olandijos) specialiai Eglei Špokaitei ir 
jame išsiskleidė šios nuostabios balerinos 
talentas. Užbaigai, sekančiame video dar 
matėme atskirų šokėjų pasirodymus. 

mokyklose ir gražinti teisę mokinti vaikus 
motinos kalboje. Tuo pačiu reikalu rašant 
peticijas jis prisidėdavo savo patarimais, 
kartais net pats parašydavo tekstus. Jis 
ragino lietuvius pasiųsti savo atstovus 
lietuvių teisėms ginti j Vokietijos bei 
Prūsijos seimus. Už drąsą, užstojant 
skriaudžiamus lietuvius, jam yra tekę gana 
daug nukentėti. Bet jis džiaugėsi galįs 
lietuviams padėti.

Į Prūsų Lietuvą (Pilkalnės apskritį) 
Sauerveinas pirmą kartą atvyko 1874 
metais. Jis daug keliavo. Iš pat jaunystės 
pasižymėjo nepaprastais gabumais mokytis 
svetimas kalbas. Savo kalbų mokėjimu jis 
pagarsėjo po visą Europą. Mūsų Vydūno 
liudijimu, Sauerveinas mokėjęs per 40 
kalbų. Baigęs studijas kurį laiką jis buvo 
vertėju Londono Biblijos'Draugijoje, kuri 
leidžia šventąjį raštą daugeliu kalbų. Vėliau 
buvo mokytoju kunigaikščio von Wied 
šeimoje, kur mokė kunigaikštytę Elžbietą, 
vėliau ištekėjusią už Rumunijos karaliaus. 
Paskutinius metus gyveno Norvegijoje. Ten 
ir mirė 1904 metais gruodžio 16 d. 
Palaidotas tėviškės kapuose Gronanu 
mieste, netoli Hannoverio.

Dr. Sayerveinas pasižymėjo dideliu 
tolerantingumu iržmoniškumu. Jis mylėjo 
visas prislėgtas tautas. Lietuviai šiam 
kilniam ir tauriam tiesos kovotojui ir jų 
užtarėjui liks visada dėkingi.

R Skerienė
Geelong VIC.

Programą pristatė Lietuvos Baleto Bičiulių 
pirmininkas Jurgis Zaikauskas.

Pasibaigus baleto video žiūrovai buvo 
pakviesti kavai ir tortams. Loterijos 
premijoms savo kūrybos darbus paskyrė 
menininkai Viktoras Simankevičius ir Paul 
Cleveland.

Lietuvos baletas šiuo metu turi dideĘ 
pasisekimą meno pasaulyje. O šių metų 
gale Lietuvos baletas pakviestas gastrolėms 
į I-ondoną. Preztižinis prancūzų žurnalas 
“Dance Conservatoire” paskyrė sausio 
mėnesio laidą Lietuvos baletui. Žymus 
kritikas Michel Odin užbaigė straipsnį 
sakydamas. “O taip. Tai teisybė, Vilniaus 
baleto kompanija yra viena iš geriausių 
Europoje”.

Musų Pastogė Nr. 29, 2001.07.23, psl. 5
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Biliardas Geelonge

J. Lipšys įteikia dovaną B grupės laimėtojui P. Saldukui
Liudo Bungardos nuotr.

Pereitais metais Geelonge susikūrė 
biliardo klubas. Jame yra apie 20 narių. 
Renkasi jie 3 kartus savaitėje: trečia
dieniais, penktadieniais ir sekma
dieniais. Žaidimas vyksta Lietuvių 
namuose. Biliardo stalą nupirko sporto 
klubas VYTIS su bendruomenės 
valdybos pagalba. Šiais metais norint 
išaiškinti stipriausią žaidėją, buvo 
suruoštas biliardo turnyras, kuriame 
dalyvavo 16 žaidėjų. Jie buvo paskirstyti 
j grupes A ir B . A grupę sudarė jau 
prityrę žaidėjai, žaidžiantys jau ilgą laiką, 
o B grupė, galima sakyti - pradžia
moksliai.

Pereitais metais, kada buvo nupirk

tas stalas, biliardą pradėjo žaisti lietuvių 
namuose A grupėje : Michael Watach, 
Pino Scano, Artūras Gružauskas, Jonas 
Obeliūnas, Vitas Čerakavičius, Stays 
Šutas, Julius Lipšys ir Kęstas Saldukas.

Pirmame raunde M.Watach nugalėjo 
P.Scano, J.Obeliūnas laimėjo prieš 
A.Gružauską, V.Čerakavičius aplošė 
S.Šutą ir KSadukas laimėjo prieš J.Lipšį.

Pusfinalyje M.Watach nugalėjo 
J. Obeliūną ir V.Čerakavičius laimėjo 
prieš K.Saduką . Taigi finale susitiko 
M.Watach ir V. Čerakavičius.

Buvo žaidžiama iš 5-kių setų. Buvo 
įdomu kuris laimės, ar tikras, ar 
adoptuotas lietuvis. Žaidimas buvo labai 

įdomus: pirmą setą laimėjo V. Čeraka
vičius, 2-rą - M. Watach, 3-čią vėl V. Če
rakavičius, 4-tą - M. Watach ir 5-tą, su 
trupučiu daugiau laimės ir šaltesniu 
žaidimu laimėjo M. Watach, tapdamas 
Geelongo lietuvių biliardo 
čempionu.Michael Watach Geelongo 
VYTIES klubui priklauso jau 32 metai. 
Virš 10-ties metų jis yra klubo VYTIS 
valdybos narys.

Geelonge yra tokia mįslė: tėvas 
ukrainietis, motina - lenkė, sūnus - 
lietuvis, kas jis toks? Atsakymas - 
Michael Watach. Kai VYTIS rengia 
loteriją, Michael pereina per 
parduotuves ir prirenka geriausių fantų.

B grupėje žaidė: Pash, KStarinskas, 
O.Schrederis, S. Valaitis, A Gvildys, 
PSaldukas, V.Brener ir V. Bindokas.

Į finalą įkopė: Pash ir P.Saldukas. 
Pradžioje atrodė, kad geriau žaidžią 

padarė porą klaidų. Bet vėliau jo nervai 
atsileido ir Pranas laimėjo labai lengvai 
3:0. Tuo būdu P.Saldukas tapo B grupės 
čempionu.

Dar buvo žaidžiami poriniai 
susitikimai, kur burtų keliu ištrauktos 
buvo poros: J. Lipšys ir P.Saldukas, 
K.Saldukas ir A. Gvildys, P.Scano ir 
O.Schrederis, M. Watach ir Pash, J. 
Obeliūnas ir K.Starinskas, S.Šutas ir 
V.Brener, A. Gružauskas ir S.Valaitis, 
V.Čerakavičius ir V. Bindokas.

Į finalą pateko J.Lipšys ir P. Saldukas 
prieš A. Gružauską ir S.Valaitį.

Čempionais tapo Artūras Gružauskas 
ir Statys Valaitis, laimėdami 3:0. 
'Ibmyras vyko labai draugiškoj nuotaikoj, 
tačiau neapsiėjo ir be poros siurprizų.

LB.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-24

Jei ne mano gebantys skauduliai, učių 
ir blakių kandimai, ši puota naujam name 
būtų buvusi puiki. Po tokios vakarienės, 
nieko nelaukę sukritom j švarias lovas. Net 
ir mano normaliai tvarkinga mama paliko 
ryšulius išdrabstytus ant grindų kambaryje. 
O kaip gerai pasijutau atsigulus tikroje, 
švarioje lovoje, nežiūrint, kad turėjome 
gulėti dviese su seserimi.

Sekantį rytą mes dar tebemiegojom kai 
išgirdom garsų beldimą j duris. Mano tėvas 
pašoko iš lovos ir, užsitraukdamas kelnes, 
skubiai nubėgo prie durų. Tarpduryje 
stovėjo vidurinio amžiaus vyras. Jis buvo 
aukštas, šviesios odos ir plaukų. Jo rūbai 
buvo švarūs ir dailiai pasiūti. “Heil Hitler,” 
jis pasveikino mano dar tebesirengiantį 
tėvą. “Heil Hitler,’ mano tėvas atsakė, 
užsisegdamas kelnes. O kas toliau darysis, 
aš pagalvojau, žinodama, kad tėvas 
nemokėjo vokiškai. Staiga išgirdau pilną 
pasitikėjimo balsą iš virtuvės. “Guten 
Morgen, mein Herr... Bitte, kommen sie 
rein...” bobutė pakvietė jį į vidų. Kokie mes 
buvome laimingi, kad ji, prieš pirmą 
pasaulinį karą, dar būdama jauna mergaitė 
mokėsi Vokietijoje. Dabar ji visada žinojo 
ką ir kada sakyti ir aš buvau tikra, kad ji ir 
šį kartą žinos ką daryti. ‘Guten Morgen, 
gnaedige Frau,” jis atsakė jai daug švelniau. 
“As esu Herr Kohl Jūsų šeima yra paskirta 
gyventi ir dirbti pas mane,” bobutė išvertė 
tėvui. Pro durų plyšį aš stebėjau jį 
ištraukiant iš kišenės lakštą popieriaus. 
“Čia yra tavo dienotvarkė,” padavė jį 
bobutei, pasveikino Hitlerį, apsisuko ir 
nubėgo žemyn laiptais.

Tą rytą tėvas atrodė kiek aprimęs, tik 
mama, lyg mietą prarijus, tyliai kuitėsi 
Mūsų Pastogė Nr. 29, 2001.07. 23, psl. 

ieškodama maisto. Dar suradus maišelio 
dugne sudžiuvusios duonos ir paskutinį 
gabaliuką apipelėjusios dešros, padalino 
viską į šešias dalis ir, padėjus a nt stalo, liepė 
sėsti valgyti. Mums pusryčiaujant, bobutė 
atlenkė dienotvarkės lakštą. “Dabar visi 
klausykitės manęs. Tboj po pusryčių mes 
turim eiti į kaimo pirtį. Ten mes gausim 
nuodų utėlėms ir blakėms, mūsų rūbai turės 
būti pamerkti į juos ir plaunami, kol neliks 
nei vieno gyvo parazito.” Po to bobutė 
kreipėsi į mano tėvą. “Iš ten tu turėsi nueiti 
pas burmistrą, kur išduos tau maisto 
korteles.” “Dar kas nors daugiau?” tėvas 
paklausė. “Rytoj rytą Herr Kohl nori, kad 
tu su savo arkliais pradėtum dirbti pas jį. 
Savaitinis užmokestis už tai yra mūsų 
butas, vienas maišas bulvių, vienas maišas 
svogūnų, pora maišų anglių krosniai ir 
keletas markių apsimokėti maisto 
korteles.” “Ir dar ką? Ar mums nereikės 
nešioti raidę ant nugaros?” jis klausinėjo 
toliau. “Ne. Čia nieko nėra apie tai rašyta,” 
ji atsakė. Vėliau tėvas sužinojo iš Herr 
Kohį kad pabaltiečiai turėjo tas pačias 
teises kaip pabėgėliai iš Rytprūsių.

Vos buvome pabaigę valgyti, kai vėl 
išgirdom beldžiantis į duris. Šį kartą buvo 
vokietė, mažo ūgio, su raudonais 
skruostais. “Kommen sie mit mir zum 
Stadtbaden,” ji mus skubino, stovėdama 
tarpduryje. Mama greitai pastvėrė ryšulį 
nuo grindų su mūsų drabužiais ir nieko 
nelaukę pasekėm ją. Gatvės gale ji pasisuko 
į dešinę. Paėjus toliau mes radome mūrinį 
pastatą. Viduje mus pasitiko nemalonus 
kvapas, kuris priminė tėvo tepalą arkliams 
nuo bimbalų. “Jeigu tas baisus kvapas 
atgynė arklius nuo jų, esu tikra, kad atgins 
mus nuo utėlių ir blakių,” pradžiugus, aš 

.sušukau. “Šiuš,” mama subarė mane.
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Nusivilkę parazitų pilnus rūbus, 
sumetėm juos į lovį, pilną smirdančių 
nuodų vabzdžiams. Tas pats likimas laukė 
ir mūsų. Niežtinčios galvos ir kūnai buvo 
ištepti su tuo pačiu skysčiu po vokietės 
priežiūra. Po to turėjome sėdėti ant suolo, 
kol parazitai išstips. Brolis su sesute 
vaizdavo, kad jie mušė utėles. Kiekvieną 
kartą kai jie spaudė nagą į suolą, jie 
šūkavo. “Skvuos... Skvuos...” Kai atėjo 
laikas nusimaudyti, aš ploviau ir tryniau 
save kol buvau tikra, kad nusikračiau 
visom utėlėm. Po to vokietka mėgino vėl 
man tepti tų pačių nuodų į plaukus, bet aš 
greit pabėgau nuo jos. “Ale, grįžk atgal. 
Plaukuose yra likę dar daug utėlių 
kiaušinėlių, kuriuos reikia išnaikinti. Tą 
patį dar reikės pakartoti keletą kartų 
namie. Kitaip jie išsiperės ir tu vėl turėsi 
pilną galvą jų,” bobutė apibarė mane. Iš 
baimės, kad mane utėlės vėl neužpultų, 
aš pasidaviau. Išeinant, vokietė padavė 
mamai dar keletą bonkučių tų pačių 
nuodų ir įsakė nepamiršti juos vartoti 
plaunant plaukus ir rūbus, kol visi parazitai 
pradings.

Jau buvo pietų laikas, kai mes palikom 
pirtį. Lauke švietė saulė, oras buvo šaltas 
ir švarus. Tikra, puiki rudens diena. 
Vokietė parodė tėvui kur nueiti užsi
registruoti dėl gavimo maisto kortelių. Visi 
kiti grįžom namo. Įėjus į mūsų kiemą, aš 
pastebėjau, kaip tvarkingai jis buvo 
išplanuotas. Viskas turėjo savo vietą, 
nemačiau nevietoj nei šiaudelio gulint ant 
žemės. Mano tėvų ūkis buvo visai kitoks, 
nes kiekvienas prosenelis vis ką nors 
dastatė ar pasodino be plano. Tas davė 
tėvų sodybai sielą, tuo tarpu kai šitie 
namai buvo labai tvarkingi, bet nesijautė 
draugiški. Aš pradėjau pasiilgti savo namų, 
kur gimiau ir augau. Nenustodama 
svajojau apie juos, norėdama grįžti atgal, 
nes atsiskyrimas nuo jų vis didino širdies

skausmą.
Neužilgo tėvas grįžo namo, mosuo

damas maisto korteles, ir kada jis pametė 
jas ant stalo, mes visi subėgom mėgindami 
sužinoti ką už jas gausim. Mano mama jau 
buvo pramokus keletą vokiškų žodžių, kaip 
Milch, Brot, Zucker. Bobutė išvertė visus 
kitus. Paskubomis tėvai nubėgo apsipirkti 
su paskutinėmis likusiomis markėmis. 
Manto krautuvė buvo tik keletą gatvių nuo 
mūsų. Po pusvalandžio abu grįžo apsikrovę 
gėrybėmis. Mama parsinešė du šviežios 
duonos kepalus ir gabalą dešros, kurios aš 
dar niekada nebuvau valgius. Tėvas padėjo 
mūsų seną krepšį ant stalo su plytele 
margarino, pakeliu druskos ir dviems 
maiš ris miltų. Mes vaikai pribėgę turėjom 
daug džiaugsmo viską apžiūrėti “Motin, 
ar mes atsivežėm kokį ąsotį iš namų?” 
“Ačiū Dievui aš šį rytą atradau tarp 
ryšulių,” ji padavė jam išmargintą molinę 
puodynę. “Kol tu susitvarkysi, aš nueisiu 
atgal parsinešti pieno.” Sugrįžus jam su 
pilnu ąsočiu nugriebto pieno, mano sesuo 
pradėjo zirzlenti. “Aš noriu pieno 
sriubos...” “Kodėl ne? Mes dabar turim 
visko ir galim išsivirti,” bobutė pritarė.

Ir taip mama, suminkius miltus į kietą 
tešlą, gnaibė gabaliukus ir mėtė į verdantį 
pieną. Šliurpdama savo mėgiamiausią 
sriubą, prisiminiau, kad dar taip nesenai 
mūsų šeima, Stasė, Jonas ir atvežti rusai 
susirinkdavom vakare apie stalą po 
sunkios darbo dienos valgyti lygiai tokios 
pačios konkolynės tėviškėje. Staiga mano 
akys apsipylė ašaromis, tekėdamos upeliais 
per žandus, o mano širdis plyšo iš skausmo. 
Rijau jas su sriuba, spėliodama kas atsitiko 
su Aviete, nes vis daugiau ir daugiau 
ilgėjausi jos.

Pageidaujantys įsigyti čia spausdinamos 
knygos originalų anglų kalba “Avide and 
After”, prašome skambinti teL (03) 
93791294 0)US daugiau)
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Valstybės Diena Sydnėjuje Meninę dalį baigė teatro scenos 
veteranas Viktoras Ratkevičius. Jis 
pasirinko monologą iš Justino Marcin
kevičiaus dramos “Mindaugas”. Si ištrauka 
(“Šlovė ir kančia”) turbūt tinkamiausiai 
atspindi Valstybės Dienos reikšmę, ypač kai 
gerbiamas Viktoras pasigėrėtinai perdavė 
tas mintis, su kuriomis Justinas 
Marcinkevičius rungėsi ilgokai, norėdamas 
atkurti nelengvą karaliaus Mindaugo 
dvasinę savijautą.

Kaip buvo iš anksto pranešta, po 
užbaigos Himno į susirinkusius kreipėsi 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė, kartu tikėdamasi ir 
atsakomųjų nuomonių. Ji trumpai priminė, 
kokie yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
planai artimiausiai ateičiai (Lietuvos 
įstojimas į NATO, Valdovų Rūmų 
atstatymas Vilniuje, trėmimų 60-mečio 
minėjimas ir t.L) ir pranešė, kad po kelių 
savaičių ji vyks į PLB vadovų suvažiavimą. 
Pirmininkė ilgiau sustojo prie pačius 
Australijos lietuvius liečiančios problemos,

Pranešėja Elenutė Kiverytė-Erzikov 
Valsybės Dienos minėjime.

Vytauto Vaitkaus nuotr.

ryžtingai pasisakė svečias iš Adelaidės 
Vytautas Opulskis (nes sekančios AL 
Dienos numatomos Adelaidėje). Pasak jo, 
kultūrinė veikla yra išeiviškosios 
egzistencijos pagrindas, todėl nėra baisu,

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokytos mokiniai programos metu, iš kairės: Tadas 
Kapočius, Irena Kapoeiūtė, Natalija Lee ir Lara Kains.

Vytauto Vaitkaus nuotr.

Valstybės Dienos minėjimas prasidėjo 
pamaldomis St. Joachim’s bažnyčioje 
Lidcombe. Gražų įspūdį padarė 
organizuotai su savo vėliava įžygiavę 
skautai, o pamaldas praturtino Birutės 
Prašmutaitės puikiai atliktos solo giesmės. 
Ši melboumiškė viešnia, dabartinė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė, prieš porą 
dienų dalyvavo pagerbime bei 
atsisveikinime, kurį “Dainos” choras 
buvoA AA surengęs savo ilgametei 
dirigentei Birutei Aleknaitei.

Antrą valandą Sydnėjaus Lietuvių 
Klube vykstantį šventės minėjimą atidarė 
Apylinkės Valdybos pirmininkas, ką tik iš 
Uetuvos grįžęs dr. Vytautas Doniela. Jis 
priminė, kad nors išeivija tradiciškai 
švęsdavo Tautos Šventę (rugsėjo 8), 
neįprastoji Valstybės Diena atsirado todėl, 
kad prieš dešimt metų, Lietuvos atsikūrimo 
metu, svarbiau buvo pabrėžti kaip tik 
Lietuvos kaip savistovios valstybės aspektą. 
Po to kalbėjęs LR Generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris šventės proga 
pasveikino susirinkusius ir pranešė džiugią 
žinią: LR Prezidento dekretu LDK 
Gedimino ordiną gavo Lietuvos švietimo 
sistemai nusipelniusi Isolda Požclaitė- 
Davis, AM, ir Lietuvos sportui daug 
padėjęs Antanas Laukaitis. Žinia buvo 
sutikta nuoširdžiais aplodismentais.

Dienos prelegentu buvo poetas Juozas 

Almis Jūragis. Jis paaiškino kaip šventės 
reikšmė yra susieta su karaliaus Mindaugo 
karūnavimu ir tokiu būdu su Lietuvos kaip 
valstybės iškilimu Europos tautų tarpe. 
Gerbiamas poetas, žodžius parinkęs 
kruopščiai ir laiką panaudojęs taupiai, 
vaizdžiai nušvietė Mindaugo kontroversinę 
figūrą to meto aplinkybėse ir jo darbų 
paveldą vėlesnei Lietuvai.

Meninę dalį, kurią šauniai pranešinėjo 
Elenutė Kiverytė-Erzikov, pradėjo patys 
jauniausieji. Savaitgalio mokyklos vedėjos 
Jadvygos Dambrauskienės paruošti, 
scenoje su eilėraščiais ir dainelėmis 
pasirodė Tadas Kapočius, Irena Kapočiūtė 
ir Lara Kains., Kaip visada, patys 
mažiausieji - ypač jei jie pasipuošę 
tautiniais rūbais - pataiko tiesiog į 
klausytojų širdis. Vyresnius mokinius 
paruošė Strathficldo lituanistinių kursų 
vedėja Violeta Kondrotienė. Jie taip pat 
publiką nudžiugino eilėmis bei dainomis. 
'Ibi - Renata Popcnhagen, Melisa Bclkutė, 
Natalija ir Jonatanas Lee. Metai po metų 
priaugantis jaunimas tampa mielomis 
scenos žvaigždėmis. Nuoširdaus publikos 
pritarimo susilaukė ir dvi mažosios sesutės- 
pianistės Rupšytės. Devynmetė Emilija 
paskambino “Snake Charmer”, o 
aštuonmetė Nerija - Vivaldžio kompoziciją 
“Pavasaris”. Gyvi melodijų ritmai puikiai 
derinosi su mažųjų muzikių šypsenomis.

Valstybės Dienos iškilmių metu pirmoje eilėje iš kairės:Sydnėjaus ALB Apyl. V-bos pirm, 
dr. V. Doniela, ALB Krašto Valdybos pirmininkė Birutė Prašmutaitė, LR Garbės konsulas 
V. Šliteris, poetas JAimis Jūragis ir Lidija Jūragienė.

Vytauto Vaitkaus nuotr.

būtent Australijos Lietuvių Dienų ateities. 
Neseniai patirti didoki renginio nuostoliai 
verčia persvarstyti AL Dienų finansines 
perspektyvas ir kelia klausimą, koks bus jų 
likimas. Kaip tik ši tema susilaukė 
plačiausio atgarsio iš susirinkusiųjų 
sydnėjiškių tarpo. Iš vienos pusės buvo 
pateikta siūlymų, kaip ALD pravesti 
santūriau, iš kitos - nepasiduoti 
finansiniams išskaičiavimams. Gana 

jei lėšos AL Dienoms turi ateiti ir iš kitų 
mūsų šaltinių.

Bendrai, minėjimas buvo gausus 
dalyviais, kurie, atrodo, buvo gyvai 
susidomėję ir po to vykstančiomis 
diskusijomis. Reikia tikėtis, kad iškilusios 
mintys bei turimos pažiūros ras kelią ir j 
savo spaudos puslapius.

Vaclovas Daunius

Mūsų mirusieji

A + A Zigmas Sipavičius
Mažą Canberros lietuvių bendruo

menę, gaila, vėl aplankė mirtis. Mirė 
Zigmas Sipavičiaus, kuris daug pasitarnavo 
musų veikloje.

Atvykus į Australiją 1949 metais ir 
atlikus kontraktą, Zigmas įsteigė knygų 
rišimo biznį Canberroje kuris sėkmingai 
sekėsi. Jis pats pasižymėjo kaip pavyzdin
gas pramonininkas. Daug lietuvių dirbo jo 
firmoje.

Zigmui teko pirmininkauti ALB Can
berros Apylinkės Valdybai. Buvo klubo 
steigėjas ir komiteto narys per keletą 
kadencijų. Pasižymėjo kaip dosnus 
lietuviškų organizacijų ir tautinių tikslų 
rėmėjas. Visą savo gyvenimą jis mėgo 
sportą, ypač ledo rutulį, kurį žaidė dar

Lietuvoje, sniego ir vandens slidinėjimus, 
žvejybą.

Skaitlingai dalyvauta jo laidotuvėse, 
kurios vyko St. Josephs katalikų bažnyčioje 
liepos 12 d. Atsisveikinimo žodžius tarė 
Romas Katauskas, Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdybos narys ir 
Liudas Budzinauskas, LKVS Canberros 
Ramovės skyriaus pirm. Vaišingos 
šermenys palydėjusiems buvo surengtos 
golfo klube.

Liko liūdinti žmona Lilija, kuri labai 
pasišventusiai prižiūrėjo Zigmą jo sveikatai 
pablogėjus, sūnūs Rika ir Aras su šeimomis 
ir anūkai.

Ilsėkis ramybėje, Zigmai.
Viktoras Martišius.

A + A Emilįjai Daugelienei
mirus, Newcastle Lietuvių Apylinkės V-ba reiškia užuojautą Emilijos 

dukterims Elenai ir Genei su šeimomis.

A + A Zigmui Sipavičiui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Liliją, sūnus Riką ir Arą bei jų 
šeimas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės
Sąjungos valdyba

A + A Juozui Lipšiui
mirus, jo žmonai Bronei, šeimai ir visiems artimiesiems bei 
draugams gilią užuojautą reiškiame ir kartu lūdime.

ALB Adelaidės Apylinkės valdyba

Mirus A + A ramovėnui, Lietuvos atsargos karininkui
Zigmui Sipavičiui

jo žmonai Lilijai ir sūnums Ričardui, Aidui ir jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia

Canberros “Ramovė” skyriaus ramovėnai
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Sydnėjaus lietuvių klube
Dar prieš keletą kadencijų, klubo 

visuotiniame narių susirinkime, pirmi
ninkaujant p. Newman, buvo įpareigoti 
direktoriai bandyti vystyti aktyvesnį biznį, 
ypač ruošiant puotas, tuo užtikrinant 
ateities pajamas.

Tas narių noras nebuvo pamirštas. 
Užgulus visokiems kasdieniniams rūpes
čiams, kaip stogo lopymas, dažymas, kiemo 
duobių lyginimas ir desėtkai kitų vargų 
vargelių, nelengva buvo pradėti eiti ta 
kryptimi. Sunkumai padidėjo didele dalimi 
dar ir dėl valdžios įstatymų pakaitų, 
atnešančius ne tik suvaržymus ir išlaidas, 
bet ir besitęsiančius reikalavimus viso
kiems remontams ir kita. Ir tie reikalavimai 
kasmet vis didėja, jų įgyvendinimui reikia 
daug išlaidų. Pavyzdžiui, kas tik prikiša 
rankas prie baro ar pokerio mašinos - turi 
būti diplomuotas, lankęs kursus asmuo, 
kuris galėtų suprasti kiek ir kam galima 
šnapselio išgerti ir kaip saugoti, kad atėjęs 
asmuo per daug neprasiloštų klube ir t.t. 
Gal kai kam atrodys nesuprantamai 
juokingos šios eilutės, bet tai realūs 
reikalavimai, kurių pasėkoje padidėja ne 
tik išlaidos, bet ir atima nemažai laiko iš 
direktorių bei klube dirbančių savanorių.

Viskas keičiasi, kompiuteris pamažu 
išstumia žmogų, atlikdamas jo funkcijas. 
Mažesniems klubams darosi vis sunkiau 
išsilaikyti, taip kaip ir mažesniems 
bizniams.

Tačiau norint gyvuoti, reikia eiti kartu 
su šiais pasikeitimais. Jau praėjo tas laikas, 
kada užsakydami patalpas savo vaikų 
gimtadieniams, vestuvėms ar kitiems 
parengimams, būdavo deriesi su vienu dėl 
maisto, su kitu dėl salės datos. Iškildavo 
klausimai: ar tai staltiesės reikės, o kiek 
šinkorių nori gėrimams nešioti? Muzika - 
tai ne klubo bėda... O ar pats šluosi, ar 
klubo valytoją pasamdyti? Aaa... pyragai, 
ar juos pats atsineši?

Taigi, kur geriau ir pigiau rasi?
Gal mums lietuviams tai ir buvo gerai, 

mėgsta irsamojiečiai atėję pašeimininkauti 
virtuvėje. Bet bandyk viską tą į “websitą” 
įrašyti, perduoti, tartis su nematomu 
klientu. Jis neturi nei noro, nei kantrybės 
tartis su valytoja, kepėjais, virėjais, baro 
viršininkais ir kitais. Viena puota - viena 
kaina!

Laikas mums sutikti su tuo kas keičiasi, 
kas gyvenimiškai neišvengiama. Dabar 
užsakovas ateina, užsako ką nori, sužino 
kainą ir nusprendžia ar gerai ir tada 
pirmyn.

Norėsite - klubas parūpins limuziną ir 
ceremonijų pravedėją, ir dainininką, ir 
gėles, ir fotografus, na ir pyragus.

Kada direktoriai posėdyje svarsto 
bendrą tvarką, dažnai mums reikia mūsų 
“vado” Kęstučio Proto priminimo: “O kaip 
jie elgtųsi australų klube? Kokius 
reikalavimus jie ten statytų?”

Turėkime omenyje, kad klubas nėra 
kokia parpijos salė. Klubas yra biznis, o 
biznis yra atsakingas prieš įstatymus, nes 
turi įvairias licenzijas, taisykles, kurios 
reikalauja tų taisyklių laikymosi. Negal
vokime, kad tai mūsų neliečia. Labai 
prašome visų organizacijų vadovus ir kitus 
ateiti ir tartis visais iškilusiais klausimais, 

gražiuoju bendrai ieškoti išeities iš 
susidariusios padėties. Tik bendrai 
dirbdami galėsime dar ilgai išlaikyti mūsų 
gyvavimą čia.

Mūsų organizacijos vis dar ignoruoja 
loterijų taisykles. Norite loterijos - mielai, 
bet praneškite Kęstučiui Protui, nes jis 
atsakingas. Žinokite, kad ir čia dabar veikia 
įstatymai - kiek labdaros organizacijos gali 
uždirbti iš kiekvienos loterijos, kaip 
įvertinami fantai?

Tikimės, kad neužilgo išgirsite, jog 
klubas turės vienintelį lietuviškų restoranų 
Australijoje. Tikimės, kad lankysitės ir 
atsivesite draugus. Tikimės, kad su 
malonumu organizuosite savo šeimynines 
šventes mūsų klube. Tikimės atsiekti pilno, 
gero lygio aptarnavimo su lietuvišku 
vaišingumu.

Tikimės, kad tos dienos, kai eidami į 
pokylius mūsų klube, kaip slapukai 
pasikavoję vilkdavome savo gėrimus, liks 
tik įdomūs prisiminimai.

Esame pajėgūs, po ilgo gyvenimo šiame 
krašte, pakelti galvas ir apsimokėti pas 
savuosius, kaip kad darome užsukę kitur. 
Tik turėkime kantrybės ir tikėkime, kad ne 
viskas kas sena yra gerai.

Būkime kantrūs vieni kitiems, atsi
kratykime asmeniškumų, įtarinėjimų, 
nepasitikėjimo, juk visi čia dirbame vienam 
tikslui - kuo ilgiau išlaikyti mūsų taip trapią 
lietuvišką bendruomenę. Asmeniškų 
ambicijų vedami, negriaukime savo ran
komis to, ką su pasididžiavimu ir atsi
davimu pastatėme, įkūrėme.

Nepamirškime pasiskųsti sekma
dieniais budinčiam direktoriui visais širdį 
geliančiais klausimais. Artėja metų 
pabaiga, pats laikas tvertis patiems už 
valdomo vairo. Neverkšlcnkime dėl 
praeities, o drąsiai eikime priekin.

Jeigu norite kokių patarnavimų ar 
paslaugų, kreipkitės į klubo raštinę, jeigu 
jie neturės pilno atsakymo iš karto, 
pasakykite savo vardą, pavardę ir telefono 
numerį - mes susisieksime su jumis vėliau, 
nes esame pasiruošę pasitarnauti. Išbandę 
visas naujoves, mūsų klubo puotas, esame 
tikri, kad vėl ir vėl sugrįšite.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas.

.__________________________________□

IEŠKOME
Prašau jūsų pagalbos surasti Praną 

Baroną, gimusį Biržų atskr. Vabalninko 
valse. Ilgalaukių km Po karo iš Vokietijos 
emigravo į Angliją. Vedė vietinę anglę ir 
apie 1967 m. emigravo į Australiją, 
apsistojo pas savo žmonos gimines ir ryšys 
su juo nutrūko. Aš esu jo brolėnas (cousin). 
Giminės Lietuvoje prašo jo paieškoti.

Internete radau tris Baronus Perth 
mieste,bet jie yra kilę nuo Rokiškio ir nėra 
giminės. Jeigu kartais jis būtų Jums 
žinomas, nuolankiai prašau man pranešti 
E-mail: AAloyzastū cs.com arba adresu: A 
Astravas 282 W. Emerson St. Melrose, MA 
02176 U.S.A

Dėkodamas iš anksto už paslaugą, lieku 
Jus gerbiąs,

Aloyzas Astravas

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 9708 1414 Fax: 9796 4962 
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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...

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

Nartų Ir svečią Informacijai.

Pataisymas
Būdama Sydnėjuje, Valstybės Dienos 

progos sveikinime, neteisingai paminėjau 
p. Isolda-Davis Australijos valdžios 
apdovanojimą. Už tai noriu viešai 
atsiprašyti. Vienintelė lietuvė Auatrslijoje 
su Member of the Order of Australia (AM) 
o nc OAM, yra Isolda Ira Pozelaite-Davis, 
AM.

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė
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“MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ?

Vaikai, tėvai, seneliai ir kaimynai nuoširdžiai kviečiami atvykti 
Į Lėlių teatrą.

Statoma lietuviška pasaka “Katinėlis ir gaidelis?’, 
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių klube spalio 1 d., 

ilgojo savaitgalio pirmadienį 2 vai p.p.
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams veltui.
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui.
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Atsiprašome, kad MP Nr. 24, J psl 
spaudiniame straipsnyje iš Pertho 
“Žinučių”, “Smagi Pertho lietuvių golfo 
popietė” straipsnio autorius yra ne Valė 
Repševičienė, o A. Čižcika.

MP redakcija

Aukos Australuos Lietuvių 
Fondui

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
$50,000 - KButkus NSW (205,360), 
ketvirta speciali atskira auka;
$ 25 - E. Šidlauskas ($175), Baliui

Nemeikai,mirusiam Adelaidėje 
prisiminti.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata 

AI, Fondo iždininkas.

į —-------------- 4Dėmesio

Sydney skautų Židinys maloniai kviečia visus židiniečius į 
metinę sueigą, kuri vyks

Lietuvių Klube Bankstown’e, sekmadienį, liepos 29 dieną 2 vai. p.p.
Po sueigos pasivaišinsime kavute

Kviečia Židinio tėvūne ir kancleris
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