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Kaip kūrėsi Lietuvos sostinė - senasis Vilnius

Renesanso ir baroko architektūros 
centrai - kas nesvajojo pamatyti puikiąją 
Florenciją, puošnius A Paladėjaus statinius 
Vičensoje, aukštas didžias Romos 
bažnyčias, erdvias Vienos ar Zalcburgo 
pilis?

Vilnius, senoji Vilnia, Lietuvos sostinė 
Neries ir Vilnios santakoje. Sakraliniai ir 
pasaulietiniai abiejų šių stilių viduramžių 
architektūros šedevrai čia vyrauja 
sudarydami darnią visumą. “Užmirštas 
meno centras”, kaip jį pavadino 

mokslininkas Paulius Vėberis, buvo įkurtas 
tolimais pagonių laikais. Dar savo pradžių 
pradžioje, kai krikščioniškuose Vakaruose 
Dievo garbei jau rėmė dangų aukštos 
katedros, jis įspūdingai įsiterpė į Vakarų 
Europos miestų ansamblį.

Apie Vilniaus įkūrimą dokumentų 
maža. Žtaoma, kad jis buvo senojo 
prekybos keho tarp Baltijos ir Juodosios 
jūrų strategiškai svarbus punktas. 
Penktajame amžiuje toje vietoje jau buvusi 
įtvirtinta gyvenvietė. Šiandieninį Vilnių 

supo neįžengiami milžiniški miškai, 
vagojami tada dar laivybai nenaudojamų 
upių ir upelių. Garsas apie laukinį kraštą 
pasiekė civilizuotąjį pasaulį ir sukėlė jo 
susidomėjimą. Visų pirma Kryžiuočių 
ordino riteriams jis pasirodė vertas 
užkariavimo ir krikščioniškosios misijos, ir 
jie ėmė rengti į jį karo žygius.

Tikrąją Vilniaus Įkūrimo datą gaubia 
legenda, kuri per amžius perduodama iš 
lūpų į lūpas įgijo pasakos bruožų, nors ir 
susijusi su istoriniu Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino asmeniu. Jis 
garsėjęs kaip aistringas medžiotojas, dažnai 
naršęs žvėrių pilnus miškus. Kartą jį ir 
palydą bemedžiojant užklupęs vakaras ir 
buvę apsinakvota ant aukšto Neries kranto. 
Gediminas tą naktį susapnavęs ant kalno 
stovintį geležinį vilką ir staugiantį kaip 
šimtas vilkų. Rytą Gediminas liepęs 
pakviesti vyriausiąjį žynį Lizdeiką, kad 
išaiškintų tą keistą sapną. Pasak 
šešioliktojo amžiaus kronikos, išmin
tingasis žynys pasakęs taip: “Geležinis 
vilkas - tai pilis, kurią tu privalai pastatyti 
ant kalno upės žiotyse. Ji bus nepaimama 
ir rūsti kaip tas geležinis vilkas. Greta pilies 
greitai išaugs didelis miestas ir garsas apie 
jį ir jo grožį ir galią pasklis po visą u-> 
Gediminas jau turėjo saugią pili Trakuose, 
už trisdešimties kilometrų, tačiau paklausė 
Lizdeikos.

Tikrovė buvo ne tokia pasakiška. 

Gediminas “lietuvių ir daugelio rusų 
karalius” į valdžią atėjo 1316 metais. Jis 
kovojo su vokiečių ordinu ir nuolatos plėtė 
savo valdas. Užėmė Kijevą, senąją Rusijos 
didžiųjų kunigaikščių sostinę, savo įtaką 
užkariautose žemėse tvirtino ne tiek ginklu, 
kiek gudria politika ir savo sūnų vedybomis 
bei dukterų tekybomis. Jis žuvo 1341 m. 
prie Veliuonos tvirtovės. Gediminas 
pirmasis bandė nugalėti savo priešus 
diplomatija. Valdovas iki pat mirties išliko 
pagonis, tačiau užmezgė ryšius su 
Šventuoju Sostu Romoje ir 1323 m gegužės 
26 d. laišku užtikrino popiežių Joną XXII, 
jog statysiąs bažnyčias “mūsų karalių 
mieste Vilniuje”. Kunigaikštystėje 
krikščionybės skleidimas nebuvo 
nuoseklus, nes riterių ordinas tam vis 
trukdė. Tačiau tiltas iš Vilniaus į VakanĮ 
Europą buvo nutiestas, Gediminas rašė į 
Hanzos sąjungos miestus laiškus 
kviesdamas matininkus ir pirklius vykti į 
Vilnių ir čia apsigyventi. Jis garantavo jiems 
teises bei privilegijas ir viliojo dovanomis. 
Jis taisė kelius ir rūpinosi, kad naujieji 
gyventojai saugiau jaustųsi pagonių šalyje. 
Čia buvo darbo geriems statybininkams, 
darbštiems akmentašiams. Dažnas, sunkia 
širdimi palikęs tėvynę, svetur prasi.kpręs, 
jau be ilgesio prisimindavo ankštus tėvynės 
miestus, kunigaikščių nesantaiką ir 
bažnytines bausmes, marą ir mokesčius.

(bus daugiau)

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos gyventojų apklausa dėl 
stojimo į ES

Europos komiteto spaudos atstovybė 
praneša, jog gyventojų apklausa rodo, kad 
Lietuvos siekį įstoti į Europos Sąjungą 
remia vis didėjantis Lietuvos gyventojų 
skaičius. Liepos mėnesį už Lietuvos narystę 
ES balsuotų 56.2 % apklaustųjų. Prieš 
Lietuvos narystę balsuotų 20.5 % 
gyventojų, t.y. 6.7 % mažiau nei praėjusį 
mėnesį. Aiškios nuomonės dėl narystės 
neturėjo 23.2 % apklaustųjų.

Apklausa rodo, kad eurointegraciją 
remia 50.8% balsuojančių už 
socialdemokratų partiją, 93.3% 
balsuojančių už Tėvynės Sąjungą, ir 76.2% 
liberalų rinkėjų.

“Vilmorus” nuomonės tyrimo centro 
direktoriaus Vlado Gaidžio nuomone, 
padidėjęs eurointcgracijos rėmėjų skaičius 
atspindi naujojo premjero A. Brazausko 
paramą eurointegracijai, bei jo 
užtikrinimas, kad jo valdoma Lietuva 
nelėtins derybų ir sieks tapti Europos 
Sąjungos nare 2004 metais.

Palyginus apklausos duomenis su 
apklausos duomenimis kaimynystės 
valstybėse - Latvijoje Sąjungos narystę 

remia tik 37.6 % gyventojų, narystei 
priešinasi 37.4 %; Estijoje už narystę 
balsuotų 43 %, prieš 44 % gyventojų.

Lietuvos Seimo pirmininkas lankysis 
JAV

JAV atstovų rūmų (Kongreso) 
pirmininko Dennis Hastert kvietimu, 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 
liepos 24-28 dienomis darbo vizitui lankysis 
JAV, su tikslu aptarti NATO narystės ir 
Lietuvos -JAV dvišalio bendradarbiavimo 
klausimus.

Vizito Washington dienomis Seimo 
Pirmininkas susitiks su minėtu D.Hastert, 
Kongreso nariai Elton Gallegaly, Tom 
Lantos, John Shimkus, Bob Stump, Dave 
Camp ir senatoriais Richard Durbin ir 
Peter G. Fitzgerald. APaulauskas taip pat 
susitiks su JAV Komercijos departamento 
direktore Cathlecn A Campbell, Valstybės 
sekretoriaus pavaduotoja Paula Dob- 
rianski, buvusiu JAV prezidento patarėju 
saugumo klausimais Zbigniew Brzezinski, 
Pasaulio banko, Lietuvos Amerikos verslo 
tarybos, bendrovės “Williams” atstovais.

Numatytas ir apsilankymas Nacio
nalinės gynybos universitete bei susitikimas 
su NATO komiteto nariais.

Kalbant apie NATO gal verta pažymėti 
ir “Sydney Morning Herald” (19.7.2001) 
tilpusią žinią apie Maskvoje įvykusią 
Vladimir Putin spaudos konferenciją, 
kurios metu V. Putin pareiškė nuomonę, 
kad NATO neturi realios ateities be Rusijos 
narystės. Esantis NATO sąstatas gali 
neigiamai paveikti Europos stabilumą, ir 

pramatyta NATO plėtra gali tiktai pratęsti 
Europos-Rusijos tarpusavio nepasitikė
jimą.

“Mažeikių naftos” ir “Jukos” susi
tarimas

Lietuvos Vyriausybė liepos mėnesio 
pabaigoje Seimui pateiks išvadas dėl 
“Mažeikių naftos” valdytojos JAV 
bendrovės “Williams International” ir 
Rusijos įmonės “Jukos” susitarimo, 
numatančio ilgalaikį naftos žaliavos 
tiekimą “Mažeikių naftai”, ir dėl 
“Mažeikių naftos” akcijų pardavimo 
“Jukos” bendrovei. Tam reikalui svarstyti 
liepos 30 d. bus sušauktas neeilinis Seimo 
posėdis, kuriame bus svarstomi reikalingų 
Konstitucijos pakaitų projektai.

Po susitikimo su “Mažeikių naftos” 
generaliniu direktorium James Scheeel, 
Ministras Pirmininkas A. Brazauskas 
pranešė, kad “Williams”, Mažeikių nafta” 
ir Vyriausybė dar tarsis, kaip pakoreguoti 
kai kurias “Williams” ir “Jukos” susitarimo 
nuostatas, siekiant apginti valstybės 
interesus. Buvo kalbama ir apie “Mažeikių 
naftos” akcijų emisijas, kurias už 300 
milijonų litų išpirks “Jukos” bendrovė, 
įsigijusi “Mažeikių naftos” 28.6 % akcijų, 
“Jukos” įsipareigoja suteikti 300 milijonų 
litų paskolą “Mažeikių naftos” remontui 
ir per sekančius dešimtį metų kasmet teikti 
po 4.8 milijonus tonų naftos.

Lietuvos energetikos ūkio pakaitas gan 
artimai stebi ir JAV Vyriausybė. Rea
guojant į Ministro Pirmininko laišką iš 
principo remiantį “Williams”- “Jukos” 
sutartį, JAV valstybės sekretorius Colin L 
Powell, laiške Ministrui Pirmininkui 

paminėjo, kad šių bendrovių sutarties 
įgyvendinimas turės įtakos JAV požiūriui į 
Lietuvą. Colin L. Powell Lietuvą kvietė 
“išlaikyti įspūdingą pažangą, plėtojant 
gerus kaimyniškus santykius, pritraukiant 
JAV investicijas ir vykdant privatizavimą”. 
Valstybės sekretoriaus manymu, “mūsų 
parama “Williams International”, 
investavusiai į Lietuvos energetikos 
sektorių, yra abipusiškai naudinga ypač 
dabar, kai sudaryta nauja sutartis su Rusijos 
tiekėju dėl ilgalaikio naftos tiekimo”.

Ankstyvcsniamc, birželio mėnesį 
rašytame laiške tuometiniam premjerui 
Rolandui Faksui, JAV senatorius Gordon 
Smith buvo išreiškęs JAV susirūpinimą dėl 
“Williams” investicijų padėties Lietuvoje, 
primindamas, kad JAV būtų sunku remti 
stojimą į NATO paraišką, jeigu ją teikianti 
šalis nesugeba sukurti skaidrios aplinkos 
užsienio investicijoms.

Tarptautinių santykių ir politinių 
mokslų instituto direktorius Raimondas 
Lopata mano, kad JAV politikų laiškus 
reikia vertinti kaip signalus. Laiškai 
primena, jeigu manome, kad esame 
strateginiai sąjungininkai, tai turime elgtis 
civilizuotai su investicijomis, kurios ateina 
iš JAV ir šis elgesys nulems JAV laikyseną 
vis-a-vis Lietuvos į NATO stojimo 
ambicijas.

Ignalinos atominės elektrinės ateitis
Ignalinos atominės elektrinės užda

rymas yra ne tik Lietuvos, bet ir visos 
Europos problema ir Europos Sąjunga 
turėtų pademonstruoti solidarumą ją 

sprendžiant.Taip praeitą savaitę spaudos
Nukelta į 2 psL
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Trumpai iš visur
Vytautas 
Patašius

■ Liepos 16 d. staiga iširo Indijos - 
Pakistano viršūnių konferencija Agroje, 
nesusitariant dėl Kašmiro. Liko galutinai 
neišspręsti branduolinių ginklų apribojimo 
bei ekonominio bendradarbiavimo klau
simai. Pakistano prezidentas Pervez 
Musharraf išskrido namo, prieš susitariant 
dėl bendros rezoliucijos. Jis visgi pažadėjo 
pakviesti Indijos ministrą pirmininką Atal 
Vajpayee į Pakistaną tolimesnėms 

deryboms.
■ Lengviau ėjo derybos Maskvoje tarp

Kinijos ir Rusijos prezidentų. Liepos 16 d. 
Jiang Zemin ir Vladimir Putin pasirašė 
Kinijos - Rusijos draugiškumo sutartį, kuri 
pakeitė 1950 m Stalino laikais pasirašytą 
sutartį tarp Kinijos ir SSSR. Tarptautiniai 
stebėtojai nepamiršo paminėti, kad 
ankstesnė sutartis nepajėgė sustabdyti 
ginkluoto konflikto tarp Kinijos ir SSSR 
1969 metais.

■ Liepos 11 d. Izraelio karinis 
malūnsparnis sunaikino pastatą Betliejuje, 
užmušant keturis palestiniečius, Hamas 
organizacijos narius. Izraelio tvirtinimu, jie 
ruošėsi bombų sprogimams per Macabean 
Sporto žaidynių uždarymo iškilmes. Izraelis 
oficialiai pasmerkė kito incidento 
kaltininkus. Liepos 19 d. žydų ekstremistų 
Kach grupės nariai apšaudė palestiniečių 
automobilį Hebrono apylinkėse, 
nukaudami du suaugusius ir 3 mėnesių 
amžiaus kūdikį, sužeisdami keletą kitų 
keleivių.

■ Afganistaną valdančios Taliban 
religinės vyriausybės lyderis Mullah 
Mohammed Omar išleido naują ediktą, 
ribojantį pasilinksminimus. Specifiniai 
uždrausti lūpų dažai, šachmatų lentos, 
lošimo kortos, muzikos instrumentai,

televizoriai, kompiuteriai, filmai ir 1.1.
■ Po 7 savaites užtrukusios bylos, 

liepos 19 d. anglų teismas nuteisė populiarų 
rašytoją Jeffrey Archer kalėti 4 metus už 
parodymų klastojimą 1987jo vienam anglų 
laikraščiui iškeltoje byloje. Jeffrey Archer 
yra įsigijęs lordo titulą ir neseniai buvo 
kandidatas į Londono burmistrus. Byloje 
atsisakęs duoti parodymus, jis apeliuoja 
teismo sprendimą.

■ Šiltadaržio efektas - pasaulio 
klimato pasikeitimas - darosi pastebimas 
Pacifiko salose. Tuvalu valstybė, įsikūrusi 
salyne į rytus nuo Naujosios Gvinėjos, 
rimtai susirūpino, potvyniams kasmet 
apsemiant vis didesnius plotus. Didžiausia 
iš Tuvalu salų neturi 6 kvadratinių
kilometrų ploto, gi valstybėje yra vos 11000 
gyventojų. Tuvalu vyriausybė kreipėsi į 
Australiją ir Naująją Zelandiją, kad jos 
gyventojams būtų leidžiama ten persi
kraustyti, užleidžiant valstybę jūros 
bangoms; Australija nepalankiai žiūri į šį 
prašymą, daugiau vilties teikia Naujoji 
Zelandija.

■ liepos 20-22 dienomis įvykusi 
astuonių ekonominiai pajėgiausių kraštų 
konferencija Genujoje susilaukė įprastų 
antiglobalinių demonstratorių ir smurto 
veiksmų prieš policiją, saugančią delegatus. 
Jau pirmąją konferencijos dieną sužeisti 
114 demonstratoriai, 60 policininkų ir 10 
žurnalistų, gi sužeistas puolamas poli
cininkas mirtinai nušovė 23 metų 
anarchistą Carlo Giuliani.

■ Liepos 23 d. Indonezijos parla
mentas pašalino iš pareigų prezidentą 
Wahid ir prezidentės pareigose prisaikdino 
buvusią viceprezidentę Megawati Sukar
noputri. Aukščiausias Indonezijos teismas 
paskelbė buvusio prezidento Wahid ban- 
dymą palcsti parlamentą ir įvesti apgulos 
stovį nekonstituciniu, gi policija ir 
kariuomenė atsisakė paklusti Wahid 
įsakymams.

Močiutės skrynia
Nuo senų senovės mūsų motinėlės - 

močiutės Lietuvoje, tiek kaime tiek mieste, 
turėjo savo skrynias. Jos buvo medinės su 
metaliniais apkaustais ir spynomis su 
užraktu. Visada jos būdavo užrakintos.

Pačiame dugne, sakydavo močiutė, kad 
yra jos nuoskaudos, ašaros, ką ji buvo 
patyrusi savo gyvenime, kada liko našlaitėlė 
be mamos

Toliau, kelios pageltusios senos 
nuotraukos iš jos mamelės jaunystės, 
vestuvinė su tėveliu. Laiškai močiutei rašyti 
vos įskaitomom raidėmis, kurie sudėti 
senoje kartoninėje dėžutėje. Parudavęs 
sąsiuvinis su eilėraščiais, kurių autoriai 
nežinomi. Dvi senoviškos knygos surištos 
su lininiu siūleliu, maldaknygė nuo 
skaitymo nutrinta, kukavinis rožančius. 
Gintaro karoliai nuo piktos akies, surišti 
nosinėlėje. Svajonių verpalai, ak, kad jie 
neišsprūstų tie vėjavaikiai, savo mintyse 

galvodavo močiutė. Rankšluostis lino, tas 
kur liko nuo kitų, visus išdalino - norėdama 
džiaugsmą pasėti. Keli ploni šilkiniai dailūs 
šalikėliai. Rainuoti sijonai, kuriuos 
užsidėdavo į atlaidus. Palaidinukės baltos, 
aftuotos. Bateliai išeiginiai įvynioti į baltą 
drobulę, kuriuos ypatingomis progomis 
dėvėdavo.

Močiutė turėjo Dievo dovaną - gražų 
balsą. Jos išdainuotų dainų pilna skrynia. 
Dainose atsispindi laimės, džiaugsmo, 
skausmo, kančios, tėvynės, ilgesio ir 
patriotiškos dainos, laisvės troškimas savo 
tėvynei ir kitos dainos...

Ilgiausi eilėraščių posmai išdeklamuoti, 
kurie išsaugoti iki šios dienos.

Tokios buvo mūsų močiutės!
Mieli skaitytojai, gal ir jūs galite ką nors 

prisiminti iš savo močiutės skrynios ir 
pasidalinti prisiminimais apie mūsų 
močiutes.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL 

konferencijoje išsireiškė už regioninę 
politiką atsakingas Europos Komisijos 
narys Michel Bamier.

Spaudos konferencijoje M.Barnier 
priminė, kas ES jau skyrė 168 milijonus 
euro Ignalinos elektrinės pirmojo bloko 
uždarymo darbams finansuoti ir, jo 
nuomone, Europa turi dalyvauti Ignalinos 
uždarymo projekte iki pat jo pabaigos.

Lietuva yra įsipareigojusi uždaryti 
pirmąjį Ignalinos bloką iki 2005 metų ir 
2004 metais priimti sprendimą dėl antrojo 
bloko uždarymo. Europos Komisijos 
pareigūno nuomone, antrasis blokas turi 
būti uždarytas ne vėliau kaip 2009 metais. 
M.Barnier pabrėžia, kad šie reikalavimai 
nereiškia, kad ES šimtaprocentiniai 
finansuos elektrinės uždarymą, nors būtų 
natūralu, jei ji dalyvautų sprendžiant 
ekologines, regionines, energetikos ir kitas 
problemas, susijusias su elektrinės 
uždarymu. Jo nuomone, Lietuva, suge
bėjusi įrodyti, kad Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymas yra ne vietinis, o 
europinis projektas, gali tikėtis didesnės 
pagalbos iš ES nei yra numatyta.

Šiuo metu Lietuva per metus iš įvairių 
ES fondų gauna apie 125 milijonus euro, o 
šaliai tapus ES nare, pagalba Lietuvai 
turėtų siekti ne mažiau kaip 4 milijardus 
litų.

Premjeras A.Brazauskas gaus tik 
prezidento peusiją

Naujasis Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas atsisakė premjero algos. 
Tapdamas premjeru, A. Brazauskas 

nepraranda 6.2 tūkstančio litų valstybinės 
pensijos.

Premjero alga (atskaičius mokesčius) 
yra 5 tūkstančiai litų. Kaip paprastiems, 
dideles algas gaunantiems šalies pensi
ninkams, A. Brazauskui bus mokama 
bazinė 138 litų socialinio draudimo 
pensija.

Visuomenės nuomonė apie politikus
Šią vasarą Lietuvoje įvykę politiniai 

perversmai, kurių rezultatu tapo sukurta 
nauja socialdemokratų-socialliberalų 
vyriausybė, stebėtinai paveikė visuomenės 
nuomonę apie partijų bei politikų 
populiarumą. Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimo centro “Vilmorus” 
apklausos duomenys rodo, kad prieš 
politinę krizę buvęs populiariausias 
politikas Rolandas Paksas prarado pirmą 
vietą populiarumo lenktynėse. Liberalų - 
socialliberalų skyrybų kaltininkas Artūras 
Paulauskas nukrito į septynioliktą 
populiarumo vietą. Nesulaikomai tirpsta ir 
Naujosios Sąjungos (socialliberalų) rėmėjų 
gretos.

Anot “Lietuvos ryto”, visuomenė 
nusivylusi jaunosios politikų kartos 
nesubrendimu ir egoizmu, kai asmens 
ambicijos nusveria valstybės ir partijos 
interesus ir pasiilgus pastovumo bei 
patikimumo, vėl atsigręžė j žilagalvius 
vyresniosios kartos atstovus.

Apklaustųjų manymu, jų interesus 
geriausiai atstovauja Algirdas Brazauskas, 
antroje vietoje yra Prezidentas Valdas 
Adamkus, trečioje - garbaus amžiaus 

politikas Seimo narys Kazys Bobelis.
Atsakydami į klausimą: “Palankiai ar 

nepalankiai vertinate šiuos visuomenės 
veikėjus?”, žmonės K. Bobelį įvertino 
palankiau net už Algirdą Brazauską. Šis 
vertinimas kelia nuostabą politologų tarpe, 
nes per dvi Seimo kadencijas K.Bobelis 
nebuvo pastebimai veiklus - jis nepateikė 
nė vieno įstatymo projekto ir tiktai vieną 
įstatymo papildymą.

“Lietuvos tytas” siūlo, kad gal rinkėjus 
“imponuoja K. Bobelio solidi figūra ir sava 
nuomonė, kurios jis neslepia, nesvarbu kas 
Seime sudaro valdančią daugumą- savi ar 
dešinieji”. Daug paramos prarado V. 
Šustauskas - spėjama, kad pagaliau žmones 
atstūmė jo ekscentriški ir antisemitiniai 
išsišokimai.

Nepagrįstai užsipuolęs “Williams” kaip 
korumpuotą bendrovę, socialdemokratas 
V. Andriukaitis ir Aukščiausiąjį Teismą 
apkaltinęs kyšininkavimu Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas 
V.Uspaskichas irgi prarado visuomenės 
paramą, iškrisdami iš geriausiai 
atstovaujančių piliečių interesus politikų 
pirmojo dešimtuko.

Pasitikėjimas žiniasklaida irgi krito iš 
pirmos vietos - ją nežymiai (0.2 %) 
pralenkė pasitikėjimas Bažnyčia. “Lietuvos 
ryto” nuomone, tai įvyko gal dėl spaudos 
kritikos A. Brazausko adresu, dėl jo 
slepiamos kelionės j Maskvą ir spaudos 
nevisiškai entuziastiškas sutikimas naujai 
sudarytos socialdemokratų vyriausybės.

“Lietuvos rytas” teigia, kad 
žiniasklaidoje paskelbta nuomonė, kad 
šalies ekonomikos atsigavimas yra buvusios 

dešiniųjų vyriausybės, vedamos A. 
Kubiliaus, politikos nuopelnas ir pakėlė 
konservatorių ekspremjerą į šeštą 
populiarumo vietą

Dar didesnį šuolį padarė laikinasis 
ekspremjeras E.Gentvilas, kurio valdžios 
laikotarpis pasižymėjo ypatingu atvirumu. 
Visuomenei patiko jo veiklumas, ryžtas ir 
principingumas, ginant valstybės, o ne 
finansinių grupuočių interesus.

Lietuva pradėjo pirmininkauti Baltijos 
Ministrų Tarybai

Rotacijos principu kiekviena Baltijos 
šalis pirmininkauja vienerius metus. 
Užsienio reikalų ministerijos pranešime, 
savo pirmininkavimo metu Lietuva 
ypatingą dėmesį numato skirti bendra
darbiavimui integracijos į ES ir NATO 
srityse.Regioninio bendradarbiavimo 
plėtra laikoma vienu iš užsienio politikos 
prioritetų. Šiuo požiūriu labai svarbūs 
trišaliai projektai. Projektai “Via Baltica” 
ir “Rail Baltika” skirti transporto 
infrastruktūros gerinimui. Bendri kariniai 
projektai BALTBAT, BALTNET, 
BALTRON, BALTDEFCOL - gynybos 
reikmėms. Taip pat kuriama bendra 
Baltijos elektros energijos rinka, bendra 
švietimo erdvė, bendradarbiaujama vidaus 
reikalų ir kitose srityje.

Baltijos Ministrų Taryba įkurta 1994 
metų birželio 13 dieną Baltijos valstybių 
Vyriausybių vadovų susitikime Taline. 
Baltijos Ministrų Tarybai vadovauja 
Baltijos valstybių Vyriausybių vadovai

Baltijos Ministrų Taryboje dirba 17 
Vyresniųjų pareigūnų komitetų.
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Dovana Australijos lietuviams

Straipsnio autorė Gražina Pranauskienė'

2000 gruodžio 27-31 dienomis, 
Australijos Lietuvių Dienų Sydnėjuje metu, 
tautiečiai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti 
su ką tik Vilniuje išleista kompaktine 
plokštele “Australijos lietuviai”. Kalbuosi su 
jos autoriumi Antanu Foku.

Antanai, ar negalėtumėte šiek tiek 
papasakoti apie savo kūrybinį kelią?

Mano santykis su kultūra ir menais yra 
paskelbtas knygose “Kas yra kas Lietuvoje” 
97/98 ir 2000. Tačiau bandysiu trumpai 
atsakyti. Mokslai Telšių vaikų muzikos 
mokykloje, vėliau Šiaulių muzikos 
technikume, kur studijavau fortepijono 
specialybę. Tarnavau kariuomenėje 
pučiamųjų instrumentų orkestre. Ten 
iimokau groti keliais pučiamaisiais 
instrumentais ir, kadangi buvau pianistas, 
tai daug akompanuodavau kitiems 
koncertuose, bandžiau diriguoti pučiamųjų 
oikestrui.

Tiesiai iš kariuomenės (1975 m.) 
tuometinis Lietuvių folkloro teatro vadovas 
RMataitis mane pakvietė į savo teatrą. Gal 
po dviejų mėnesių buvau paskirtas teatro 
koncertmeisteriu, repetavau su choru, 
mokiau muzikantus, dariau orkestruotes, 
o kiek vėliau - ir inspektoriumi.

Dirbdamas baigiau studijas Lietuvos 
konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 
įgydamas dar liaudies instrumentų orkestro 
vadovo, muzikos mokytojo, kultūros- 
Ivietimo darbuotojo specialybes. Su 
folkloro teatru koncertavome ne tik 
Rumšiškių muziejuje, kur atvykdavo daug 
užsieniečių, bet ir Lietuvoje, Rusijoje, 
Sibire, Ukrainoje, Moldavijoje, Bulgarijoje, 
Švedijoje, Lenkijoje, Indijoje, Australijoje. 
Dalyvavome svarbiausiuose tuometiniuose 
meno festivaliuose, televizijų laidose. Apie 
folkloro teatrą reikėtų žiūrėti atskirai, nes 
tai 15 metų laikotarpis. RMataitis dažnai 
(ypač paskutiniais metais) į gastroles 
nebevažiuodavo, todėl visa organizacija ir 
meno klausimai buvo mano kompe
tencijoje.

Jau 1998 metais organizavau dabartinę 
savo “Sutaro tautišką kapelą”, o po to, kai 
1990metais Folkloro teatras buvo paleistas, 
“Sutanas” tapo ir mano maitintojas, ir 
kūrybinės veiklos centras. Su “Šutant” jau 
koncertavome apie 2 300 kartų daugybėje 
Europos šalių, Amerikoje, Malaizijoje, 
atstovavome Lietuvą daugybėje festivalių 
ir kitokių renginių. Vien šiemet du kartus 
grojome Expo parodoje Hanoveryje, 
Helsinkyje, Belgijoje, Olandijoje, 
Lenkijoje. Apie “Sutarą” galite žiūrėti:

www.sutaras.8m.com.
1998 metais pradėjau dirbti ir iki šiol 

kartu su Zita Kelmickaite dirbu su Vilniaus 
universiteto folkloro ansambliu “Ratilio” 
muzikantais. Nuo 1992 metų dirbu 
Lietuvos nacionalinio radijo antrojoje 

programoje, kur kas savaitę rengiu laidas 
apie pasaulio tautų muziką. Nuo 1993 metų 
tvarkau muzikos reikalus “Stiklių” 
restoranų sistemoje, todėl tenka dirbti su 
įvairiausių žanrų muzikantais, samdyti juos 
grojimams, o “Sutaras” nuo tų metų 
pastoviai grojo “Stiklių” aludėje, o dabar 
restorane “Stiklių Bočiai”, kur turime 
specialią programą svečiams.

Esu dalyvavęs daugelyje stambiausių 
muzikinės industrijos forumų, pvz. 
“Musicora” Paryžiuje, “Women 2000” 
Berlyne, kur atstovavau Lietuvos muzikinę 
kultūrą, dalyvavau konferencijose ir 1.1. Esu 
paruošęs keturias “Sutaro” kompaktines 
plokšteles (tuoj bus dar dvi), kitų atlikėjų 
kompaktines plokšteles: prieš Australijos 
lietuvius buvo Veronikos Povilionienės CD 
“Vai ant kalno”, CD Prancūzijos radijui su 
muzika iš Lietuvos radijo archyvų ir 1.1.

Kokį muzikinį žanrą labiausiai 
mėgstate ir kokiais instrumentais yra tekę 
groti?

Kaip matote iš pirmojo atsakymo, 
studijavau fortepioną. PO to teko išmokti 
variniais pučiamaisiais ir liaudies 
instrumentais. Dabar groju visų tipų 
kanklėmis, senovinėmis bandonijomis, 
armonikomis, cimbolais ir, žinoma, 
lumzdeliais, ragais, gaudytėmis ir panašiai.

Ar daugiausiai grojate ansambliuose, 
ar koncertuojate kaip solo atlikėjas?

Jau dabar daugiau ansambliuose, nors 
koncertuose tenka ir solinių numerių 
atlikti. Kitaip mūsų koncertai (ypač liaudies 
muzikos žanre) taps labai akademiški, 
neturės to sąmojo ir šmaikštumo, kuo 
visada pasižymėdavo liaudies muzikantai.

Antanai, kas jus sieja su Australuos 
lietuviais? *>!'"' ' >- • ■

Labai myliu Australiją ir jos nuostabius 
žmones. Jeigu nebūtų Lietuvos, tikriausiai 
gyvenčiau Australijoje. Pirmą kartą būnant 
su R Mataičio “Lietuvių folkloro teatru” 
1989 metais sutikau daug nuostabių 
lietuvių ir australų. Iki šiol su jais 
susirašinėju laiškais. Su kai kuriais iš jų teko 
susitikti Lietuvoje, su kitais, kaip prieš du 
metus su “Šutam” dalyvavome “Woodford 
Folk Festival”, Queensland’e.

Po festivalio koncertavome Brisbanės 
lietuviams, kur susirinko pilnutėlė klubo 
salė. Ten vėl sutikau savo senus puikius 
draugus: Robertą Pomeringą, Gediminą 
(dabar jau a.a.) ir jo žmoną Jennifer 
Rakauskus, Anicetą Perminą, Gailą 
Bagdon, Algimantą Milvydą ir daug kitų. 
Su jais praleidome keletą nuostabių dienų.

Pernai turėjau laimę Lietuvoje susitikti 
su p. Genovaite Kazokiene, kuri į Lietuvą 
buvo “atvežusi” Australijos aborigenų 
muzikantą Goomblar Wylo. Kadangi aš 
domėja'usi aborigenų menu, pats jų dainas 
ir šokius užrašinėjau savo kelionių metu. 
Be to, renku muzikinę medžiagą ir 
instrumentus savo radijo laidoms. Man 
buvo pasiūlyta išleisti to muzikanto CD. Aš 
įrašiau koncertus, gavau jo studijinius 
įrašus, dar gavau leidimą panaudoti tai, ką 
pats turėjau įrašęs Australijoje, o 
Genovaitė Kazokienė paruošė literatūrinę 
dalį - išėjo gana neblogas CD. Tai vėl tik 
mūsų ir Australijos lietuvių draugystės ir 
bendradarbiavimo pavyzdys.

Kaip kilo mintis rinkti Australijoje 
gyvenančių lietuvių muzikinį kultūrinį 
palikimą?

Thi įeina į mūsų visos programos planą, 
apie kurį mes skelbiame serijos “Pasaulio 
lietuviai” anonse. Mes bandysime surinkti 
ir kitose šalyse gyvenančių lietuvių 
muzikinės kultūros pavyzdžius. 
Paprasčiausiai, su Australijos lietuviais mes 
turime labai gerus ryšius, todėl nuo jų ir

Antanas Fokas Vašingtone “Smithsonian 
Folklife” festivalyje

Ar “Kaimo” dainininkų balsai primena 
Lietuvos folkloro atlikėjus, ar, paveikti 
australietiškos aplinkos, skamba kiek 
kitaip?

Labai stiprūs balsai! Lietuvoje būtų

pradėjome. Be to, žinojome, kad pas jus 
vyks Australijos Lietuvių Dienos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Tai irgi gera 
proga.

Ar sunku buvo susisiekti su didžiojo 
kontinento vienetais?

Nesunku, kai yra geri ryšiai. Man 
nepaprastai daug padėjo Jurgis Rūbas, 
Birutė Prašmutaitė, Edis Lipšys, Vytautas 
Opulskis, kolektyvų vadovai, kurie man 
parašė labai nuoširdžius žodžius, atsiuntė 
įrašus, aprašymus, nuotraukas. Kas 
neatsakė iš karto, atsakė, kai paragino 
kaimynai arba pažįstami. Jeigu jau kas 
neatsakė, tai, manau, tik dėl laiko stokos. 
Visi stengėsi padėti į ką tik kreipiausi. 
Visiems padėjusioms esu labai dėkingas.

Antanai, ar darėte papildomą atranką 
iš jums atsiųstų muzikinių kūrinių, ar 
įrašinėjote viską, ką tik gavote?

Medžiagos gavau žymiai daugiau. 
Nežinau, neskaičiavau, kiek valandų 
praleidau klausydamas tų juostų ir kiek 
kilometrų pervyniojau. Atrinkau tai, kas 
buvo bent kiek geresnės garso kokybės ir 
artimiau liaudies muzikavimui. Man 
rūpėjo, kaip skambėjo, kaip transformavosi 
lietuvių liaudies muzika, išvežta į naują 
aplinką. Kokios įtakos ją veikė, kaip ji 
keitėsi ar išliko. Be to, man rūpėjo naujos 
tendencijos, talentingai padarytos 
aranžuotės, autoriniai kūriniai su išlaikyta 
lietuviška nuotaika ir intonacijomis.

Pastebėjau, kad dauguma kompaktinės 
plokštelės įrašų apima 1960-1980 metus. 
Ar jie, jūsų nuožiūra, yra vertingesni už po 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
atsiradusius kūrinius?

Ne, aš negalėčiau taip atsakyti. Gal aš 
paprasčiausiai jų nežinau. Panaudojau to 
laikotarpio muziką, kuri mane pasiekė, o 
naujesni kūriniai, kurie dabar atliekami, 
manau, dar gali būti kokybiškai įrašyti 
dabar. rIij, kurie nebeegzistuoja, jau niekas 
nebe įrašys!

gero lygio to žanro ansamblis. Tiesa, kai 
kuriose dainose girdisi šioks toks tarmės 
minkštinimas ar mažas netikslumas, bet tai 
ir yra tas žavesys, kai žmonės, kalbantys kita 
kalba, beveik tobulai dainuoja 
lietuviškomis tarmėmis!

Ar nemanote, kad Australijos lietuvių 
chorų repertuaras ir pats kūrinių atlikimas 
yra persisunkęs nostalgijos gimtajam 
kraštui?

Labai stipriai jaučiasi. Kai aš gavau ir 
perklausiau pirmuosius įrašus, jie taip 
mane sujaudino, lyg per šventas Mišias. 
Stiprus ilgesys, jausmingumas, 
dainingumas, ramūs tempai būdingi 
daugumai kolektyvų.

Vienintelis kūrinys, kuris, mano 
manymu, atspindi tolimojo kontinento 
gamtą, gyvūniją ir pirmuosius gyventojus, 
yra Birutės Maksvytytės-Tamošiūnienės 
solo atlikta daina “Kengūrų sala”. Ar 
renkant medžiagą ieškojote improvizacijų 
australietiškomis temomis, ar labiau 
pageidavote lietuviškų dainų ir tekstų?

Norėjau, kad CD būtų kuo įvairesnis ir 
“klausytųsi”, nebūtų nuobodus. Prie 
lietuviškų, ilgesiu persunktų dainų keletas 
kitokio charakterio kūrinių padeda išlaikyti 
klausytojo dėmesį ir parodo, kad lietuvių 
kilmės atlikėjai buvo gana įvairiapusiški bei 
talentingi ir kituose žanruose. Jeigu būtų 
lietuviška daina su anglišku tekstu, bet 
atliekama labai įdomiai ir originaliai, 
manau, kad būtų verta ir tokią dėti. Be to, 
juk ne vien tik apie “rūtelę ar dobilėlį” 
dainų turime.

Kaip jums atrodo, kuo Australijoje 
išsaugotas lietuvių muzikinės kultūros 
palikimas skiriasi nuo Amerikos, Kanados 
ar Anglijos?

Anglijoje nelabai ko bėra, o buvęs 
stiprus vyrų choras nepaliko jokių įrašų. 
Visas stipriausias potencialas nukrypo į 
Ameriką ir Kanadą. Australijos, kaip 
pavyzdžiui šalia mūsų esančios Lenkijos 
lietuvių repertuaras pasižymi lietuviškumu, 
tam tikru dainų “užkonservavimu” ir 
atlikimu taip, kaip jos būdavo anksčiau 
atliekamos. Tuo tarpu, Amerikos ir 
Kanados kolektyvai drąsiau ekspe
rimentuoja, nebijo “kitų” ritmų ir kitų 
kultūrų įtakų, kuria pagal laikmečio 
poreikius. O kaip bus, kai surinksime ir 
apibendrinsime jų medžiagą, galėsiu 
atsakyti tik po jų CD išleidimų.

Kiek kompaktinių plokštelių 
“Australijos lietuviai” platinama 
Australįjoje?

j Australiją yra pasiųsti 267 
egzemplioriai, iš kurių 70 turėtų būti 
nemokamai išdalinti kolektyvams, kurie yra 
įtraukti j CD projektą, vadovams ir 
artistams. Lietuvoje į prekybą yra pateikta 
apie 50 CD ir negalvoju, kad kas nors juos 
puls pirkti, nes lietuviai apskritai yra ne 
pirkėjai, o dovanų laukėjai...

Kas atsitiks, jeigu norinčių pirkti šį CD 
Australijoje atsiras daugiau negu 
numatyta?

Persiuntimas kainuoja labai didelius 
pinigus. Manau, kad verčiau apsimoka šį, 
kaip ir kitus “Sutaro” CD užsisakyti mūsų 
E-pašto adresu:

sutaras.a.fokas@post.omnitel.net
kaip tai daro gana daug “amerikonų”. 

Nebent matyčiau, kad yra tikrai didelis 
norinčiųjų skaičius...

Antanai, kokie jūsų ateities kūrybiniai 
planai?

Vasario mėnesį turime išleisti “Sutaro” 
CD su populiariomis meilės dainomis ir 
romansais. Thi bus labai perdirbta muzika 
jaunimui ir vyresniesiems. Po to (vasario 
mėnesį) tariamės dėl Lietuvos atstovavimo 
Vienos mugėje (Austrijoje) kartu su

Nukelta į 5 psl.
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LIETUVOJE

Naujos patirtys Lietuvoje
Lengvas lietus šiandien liepų alėjoje 

Čiurlionio gatvėje, tad pagal Tauro kalną į 
Gedimino prospektą kiek skubėdamos 
nusileidžiam. Dar vis gaiviai žaliuo
jančiame Vilniuje žygiuojam jau Pilies 
gatve, prasilenkdamos su visad gyvybinga 
žmonių srove, pasukam Latako gatvėn, kur 
randasi “Kultūros barų” redakcija. Čia 
vėl stebinantis savo aštriu intelektu vyr. 
redaktorius Bronys Savukynas, o jo pava
duotoja Laima Kanopkienė. elegantiškai 
besišypsanti, primena man, kad sekantis 
numeris išeis rytoj - ten bus daug apie 
dailininką Albertą Vešėiūną, mano broli. 
Taigi, rytoj! O rytoj jau kelionė atgal į 
Australiją. Negalim atidėti.

Oro paštu gautieji “Kultūros barai” Nr. 
6-2001 maloniai nustebina, nes čia 
“Alberto Veščiūno kelionė po Lietuvą”, psl 
28-33, gausu Alberto darbų, ir aliejus, ir 
piešiniai. Net viršelio pirmasis puslapis 
pagauna akį savo spalvingumu (aliejus), o 
taip pat dar niekad nematyta, pakankamai 
įspūdinga nuotrauka: Žibuntas Mikšys ir 
Albertas Veščiūnas 1949 m. prie Štutgarto 

Dail. Alberto Veščiūno jubiliejinės parodos atidarymas, galerijoje “Akademija” , 
Vilniuje, gegužės mėn. 14 d. - 2001 metais. Nuotraukoje Aldona Veščiūna itė-Janavičienė 
su dukterimis: Jūrate (kairėje) ir Karile. Algimanto Žižiūno nuotr.

meno akademijos. Esu sujaudinta, nes ilgi 
metai abejingumo Alberto Veščiūno 
talentui lietuvių tarpe, gyvenančių 
išeivijoje, o iš dalies ir Lietuvoje, staiga 
prabyla į skaitytoją stipriu užakccntavimu 
šio neeilinio menininko. Siunčiu kelias 
nuotraukas iš dail Alberto Veščiūno darbų 
parodos atidarymo Vilniuje, š.m.gegužės 14 
d., galerijoje “Akademija”. Kadangi ši 
paroda keliaus po įvairius Lietuvos miestus, 
nestigs ir įvairių atsiliepimų. Pirmieji

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pusantros paros keliavęs, 
Ir beveik nusikamavęs, 
Privažiuoja Pijušėlis, 
Kelias lūšnas pakelėje 
Ant vienos toliau statytos, 
Mato “Hotel” užrašyta.
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pasirodė savaitraštyje “7 meno Dienos” ir 
dienraštyje “Respublika”. Per atidarymą 
buvome filmuojami, o per spaudos 
konferenciją man pačiai reikėjo pakalbėti 
apie Alberto kūrybinį kelią, jo asmenį. Čia 
pat pažymėsiu, kad žymus Lietuvos 
dailininkas Petras Repšys yra sukūręs 
Alberto Veščiūno medalį, su poeto Sigito 
Gedos įrašu, 1976 m.

Nuostabus buvo “Poezijos pavasaris 
2001” Lietuvoje šiais metais. Dienos bėgte 
prabėgo - tai paskutinioji gegužės mėnesio 
savaitė. Prasidėjo - laureatų pasirodymais 
21 gegužės Rašytojų Sąjungos klubo salėje. 
Salė sausakimša. Tarp žiūrovų galėjai 
pamatyti poetę Eglę Juodvalkę ir Vitaliją 
Bogutaitę (USA), poetą Kazį Bradūną, 
rašytoją Birutę Pūkelevičiūtę, kultūrininką 
Kęstutį Keblį (USA) ir sydnėjiškę Daną 
Binkienę. Laureatų stulbinantis skaičius. 
Pirmieji Justinas Marcinkevičius ir 
Algimantas Baltakis atitinkamai oriai - 
pagarbiai pasitinkami. Kiekvienas paskaito 
savo poezijos, lakiu žodžiu užakcentuoja šio 
įvykio ypatingumą, o Sigitas Geda, vienas 

originaliausių poetų, sublizga ir vėl 
savitomis eilėmis. Kviestų kitataučių net 18 
šiais metais ir tai patys talentingiausi iš 
įvairių pasaulio kraštų.

Savaitės bėgyje buvo ruošiamos 
grupinės išvykos į įvairius I Jetuvos miestus, 
įvairias vietoves. Man pačiai teko 
prisijungti prie grupės (6-8 žmonės), 
vykusios į Tauragę, Vilkaviškį. Visad 
pakilioj nuotaikoj skaitėm kiekvienas savo 
eilėraščius, vietiniams prisijungiant 
muzikiniais išpildymais. Apsilankėme ir

O bare tik trys kaimiečiai, 
Viens - kitą į “Rodeo” kviečia. 
Dulkė sau alaus užklausęs, 
“Išlenkė” tuoj porą “kaušų” 
Ir troškulį apraminęs, 
Pirko “tik vaisiams” degtinės.

Skaito Aldona Veščiūnaitė. “Poezijos pavasaris”. Vilniaus universitetas- 
Sarbievijaus kiemas. Užbaigiamasis “Poezijos pavasario” renginys. Kairėje 
Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir kiti “Poezijos pavasario” dalyviai.

Algimanto Žižiūno nuotr.

Salomėjos Neries tėviškėje netoli 
Vilkaviškio, kur teko susipažinti su 
Salomėjos sūnumi ir anūke, berods 
Gertrūdosvardu Visur buvome nuoširdžiai 
vaišinami. Poetai Alis Balbierius ir Danius 
Gintalas, suomė Jaana Pajų ir kiti išradingu 
būdu paįvairindavo programą.

Užbaigiamasis “Poezijos pavasario” 
renginys vyko Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme, 27 gegužės. Stilingi 
universiteto pastatai ir įdėmiai 
besiklausančių veidai lydėjo poetų 
skambius žodžius, gal kiek iškilminga 
nuotaika supo ne tik gausiai susirinkusius, 
bet ir aukštai virš stogų praskrendančius 
paukščius, link nuvingiuojančios upės 
tolumoje.

Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė

Dar kartą apie Lidiją 
Šimkutę

Teko sužinoti. Lidija Šimkutė buvo 
pakviesta, kartu su keliais Adelaidės 
poetais, skaityti savo kūrybą Hinders 
Universiteto bibliotekoje, balandžio 27d. 
Po skaitymo, teko poetam pabendrauti su 
klausytojais prie vyno stiklo ir vaišių kurias 
parūpino Universitetas.

Šimkutės eilėraščiai anglų kalba pateko 
į Airių literatūros žurnalą “THE 
SHOP” No 5, 2001 ir “papertiger- new 
world poetry #01 CDROM, bei Pietų 
Australijos Poetų Antalogija “Friendly 
Street Reader 25.” Jos eilėraštis “antrasis

Atsisėdęs ant balnelio,
“Gromuliuoja” sumuštinį 
Ir užkalbina Dulkelę, 
Mergužėlė nusiminus: 
“Ar galėtum pavėžėti, 
Mane pas sergantį tėtį?” 

ilgesys” anglų ir ispanų kalba buvo pasiųstas 
(po skaitymo Pietų Australijos Rašytojų 
Ccntrc)į“Dialoguc among Civilizations” 
rinktinę organizuojamą Jungtinių Valstybių. 
Visų eilėraščių rinktinė, su laiku, rasis 
internete - www.poctrvdialgue.orit 
Taipogi Šimkutės eilėraštis, lenkų kalboje 
(verstas Alicijos Ribalko) pateko į neseniai 
išėjusią antologiją “Lithuania.”

Gauta žinute, kad poetų, gyvenusių už 
Lietuvos ribų, tik Tomo Venclovo ir Lidijos 
Šimkutės eilėraščiai pateko į šią antatogiją 
Birželio 2d. Moterų organizacija 
“SOPHIA” Lidiją Šimkutę pakvietė, tarpe 
keletos kitų moterų, atpasakoti savo 
istoriją: - Weaving Women’s Stories - A 
Celebration of South Australian Women: 
Past, Present and Future.”

Pirmoji kalbėtoja, aborigine, Veronica 
Brodie pradėjo savo “Drcaming”pasakas, 
įtraukdama savo šeimos istoriją. Po to sekė 
Julie Ireland, rašytoja kuri ruošia knygą 
apie šio kontinento naujakures. J i vaizdžiai 
atpasakojo paskirų moterų išgyvenimus, 
perskaitydama laiškų ištraukas.Po kolo
nizacijos atpasakojimo, sekė naujų 
emigrantų įnašas. Čia Lidija Šimkutė 
atpasakojo savo asmenišką istoriją atvykus 
į šį kraštą, būdama septynerių metukų. 
Tarpe savo pergyvenimų ir įspūdžių ji 
įtraukė savo eilėraščius, kurie atitiko temai 
Pasakojimus baigė Catherine Speck, mem 
istorikė. Ji vaizdžiai atpasakojo moterų 
dailininkių sunkumus kuriuos susilaukė 
moterys, dėstydamos Pietų Australijos 
meno mokykloje.

MP Informacįja

Dulkė veža pas tėtį merginą 
Ir motociklą suprasti mėgina: 
“Niekada, kiek aš jį pažįstu, 
Tokio greičio prieš tai neišvystė, 
O neša mus ir žeme, gal ir oru? ■ 
Kaip šimto velnių - jėgų Motoras”- 

Stasio Mon tvido eilės ir piešimu
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Pasirinkime teisingą atsakymą
Rugpjūčio 7-ji gyventojų surašymo diena. 

Tą dieną turėsime užpildyti jau iš anksto 
po namus išnešiotas anketas. Ta diena gali 
tapti ir svarbaus pasikeitimo pradžia. Pagal 
gyventojų surašymo Census 2001 
duomenis, bus nustatyta kiek lietuvių 
namuose kalba lietuviškai. Bendras 
vidurkis bus išvedamas pagal tai, kiek bus 
užregistruota gyvenamųjų namų, kuriuose 
vartojama lietuvių kalba. Būtent šiais 
rodikliais ir pasirems SBS vadovybė.

Gerai pagalvokite prieš atsakydami į 
klausimą apie kalbų vartojimą namuose. 
Pavyzdžiui. nors ir būdami lietuviai, kai 
kurie tautiečiai namuose bendrauja 
angliškai. Reiškia jie lietuvių kalbą moka, 
bet ar tai atsispindės jų anketose? Mirusių 
šeimų atstovai gali kalbėti tarp savęs 
angliškai, bet tai nereiškia, kad jie lietuvių 
kalbos nevartoja ar neklauso valandėlės. 
Yra senelių, kurie su savo anūkais stengiasi 
bendrauti tik lietuviškai bet ar tai bus 
pažymėta?

Rodos, kad kai kurie tautiečiai ne visai 
suvokia kokį nuosprendį galime sau 
pasirašyti. Yra tokių, kurie išgirdę jog SBS 
Lietuviška radijo valandėlė gali būti 
perleista kokiai kitai tautybei, vis dar 
negali tuo patikėti. “AL visą laiką gąsdina, 
kad uždarys ir va, žiūrėk, jau kiek metų 
turim!”. “Nueisim prie SBS, pamojuosim 
vėliavom ir vėl gražins”. “Tai kad jau 
pasenom, mirštam, tai tas neišvengiama”.

Neabejotina, kad gyventojų surašymo 
duomenų rezultatai nulems SBS 
Lietuviškos radijo valandėlės likimą, tačiau 
neskubėkime taip greitai pasiduoti. 
Kiekvieno iš mūsų prisipažinimas, kad dar 
kalbame lietuviškai, prisidės prie 
valandėlės tęstinumo.

Tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių 
nesiklauso SBS Lietuviškos radijo 
valandėlės, leiskite priminti, jog ji yra 
transliuojama kiekvieną antradienį, S 
valandą vakaro, AM 12.24 bangomis. 
Programos trukmė - viena valanda.

Šuniškas gyvenimas
Jau daugel metų girdime ir skaitome, 

kad esame geraširdiškos, gamtą mylinčios 
ir gerbiančios tautos palikuoniai. Tiek 
prieškarinėje, tiek ir dabartinėje Lietuvoje 
tavo įkurtos Gyvulių globos draugijos, o 
šių dienų valstybėje kalbama net apie 
Aplinkos Ministeriją. Skautai turi ir savo 
įstatus, kurių šeštasis teigia, kad “skautai 
yra gamtos draugai”, be to antrasis 
įsakymas nurodo "Gyvenk Tėvynei ir 
žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių draugas”

Bet ar tai atitinka tikrovei? Žodžiai 
gražūs, veiksmai, tačiau, prieštarauja 
teiginiui. Juk taip dažnai išgirstame 
išsireiškimus “tu kalės vaike”, “valkiojasi 
kaip kalė po gatvę”, “nelok kaip šuo” ar 
net palyginimą savo gyvenimo su “šuns 
gyvenimu”. “Ir išvarė kaip šunį laukan” - 
dar daug tokių priežodžių rasime liaudies 
šnekoj. I r vis tas “vargšas šunelis” po kojom 
maišosi O tuo labiau, jeigu jis yra “rudas”. 
Jau mūsų prabočiai meldė savo dievus:

- “Perkūne, dievaitę
Nemušk lietuvį žemaitį
Mušk gudą.
Kaip šunį rudą...”.
Atseit jei jis yra šuva ir dar rudas, tai jį 

reikia neapkęsti, mušti, spardyti, ar net 
užmušti.

Ne vien tik senovės lietuviai taip 
kreipėsi į savo dievus. Dar taip neseniai, 
vos tik pusė šimtinės metų prabėgo, ir vėl 
pakliuvo vargšas šunelis “ant žmonių 

Laiškus su savo pageidavimais ir 
pastabomis, o taip pat su anglų kalba 
išdėstytomis mintinus, kodėl jums svarbi 
lietuviška valandėlė, prašome siųsti 
sekančiu adresu:

Gražina Pranauskas,
Lithuanian Radio Program
.P.O.Box 294, South Melbourne,
VIC..3205
Gerbiami valandėlės klausytojai, 

laiškuose neužmirškite nurodyti savo 
telefono numerio. Už šių metų birželio - 
liepos mėnesiais gautus laiškus su 
vertingomis pastabomis ir linkėjimais 
dėkojame dr. Jonui Kuncai, Danutei 
Lynikienei, Halinai Statkuvienei ir Juozui 
Songailai. Halina Statkuvienė rašo net 90- 
ties Melboumo Lietuvių Katalikų Moterų 
draugijos narių vardu. Laiške siūloma 
įvairiausiais būdais propaguoti valandėles. 
Danutė Lynikienė ne tik kad yra pastovi 
valandėlės klausytoja, bet taip pat 
nepatingėjo pridėti nuolat besiklausančių 
valandėlės pažįstamų sąrašą. Dr. Jonas 
Kunca norėtų girdėti objektyvius, o ne 
paremtus asmenine propaganda 
pranešimus, ko kaip tik reikalaujama SBS 
darbo gairėse. Dr. J.Kunea pageidautų 
pasiklausyti geriausių Lietuvos atlikėjų: V. 
Daunoro, V Noreikos, S.Baro ar šiuo metu 
pasaulyje išgarsėjusių sopranų. Jo manymu, 
įdomesnės programos susilauktų žymiai 
daugiau vyresnių ir net jaunesnių 
klausytojų.

Juozas Songaila iš Queenslando rašo, 
jog kai kuriuose Auksinio Pajūrio 
priemiesčiuose SBS stotis sunkiai girdima. 
Tokiais atvejais, antradienio vakarais 
tautiečiai vyksta pas savo pažįstamus, kad 
pasiklausyti lietuviško žodžio!

Dar kartą dėkojame visiems 
parašantiems. Taip pat būtų prašymas - 
neperdavinėti laiškų asmeniškai, o siųsti 
per SBS radijo stotį, nes kiekvienas 
Lietuviškai valandėlei adresuotas laiškas, 
kaip žinote, atstovauja 300 klausytojų.

Gražina Pranauskienė

liežuvio”. Apie savo “draugus”, 
“išvaduotojus”, ar kitokius “kultūros” 
nešiotojus atsiliepdavo

“Viens raudonas kaip šėtonas,
Kitas rudas kaip šuva...”
Koks negražus palyginimas! Štai mūsų 

Bristus buvo ir “rudas”, ir šuva, bet nei 
“penkiakampėmis” nei “svastikomis” po 
uodega nesidabino. Jį mes prisimename su 
meile širdyje ir gailesčiu mintyse, nes jis, 
vargšelis, nebeišlaikė ilgo “šuniško” 
gyvenimo ir pasitraukė iš gyvųjų tarpo. O 
koks jis mielas buvo! Dar šiandieną prieš 
akis sugrįžta vaizdas, kai, gavęs iš tėvelio 
lupti (matyt, buvau užsitarnavęs!), įlindęs 
j kampą žliumbiau “krokodilo” ašaromis.

Valio “Pynimėliui”!
Šeštadienį, liepos 14 d. buvau 

“Pynimelio” koncerte kartu su savo tėveliu 
ir anūkais. Šis koncertas mus taip sužavėjo, 
kad būtinai turiu parašyti ir padėkoti 
Geelongo Bendruomenės valdybai už šio 
gražaus koncerto suorganizavimą. Mano 
anūkai buvo taip sužavėti, kad “Pynimelio” 
dėka ilgai juose gyvuos lietuviška kultūra.

Valio “Pynimėliui”! už tokius gražius 
šokius ir gražią muziką, o Geelongo 
Bendruomenei dar kartą ačiū už ypatingą 
dėmesį, skirtą vyresnio amžiaus publikai.

Dana Davalgaitė (Raffery) 
Leopold, Vic.

Dar kartą apie 
pavadinimus

Gerb. Redakcija.
“Lietuvos tyto” birželio 22 d. numeryje 

radau žinutę apie Lietuvos vartotojų 
asociacijos užsimojimus perkrikštyti ir 
sulietuvinti visus pasaulio tikrinius vardus 
pagal “lietuvių tarties ir rašybos taisykles”. 
Žada rašyti, kaip ištars - nesvarbu, kad 
negalėsime tokių vardų atrasti nei 
geografijos, nei istorijos knygose. Bet 
kalbininkai pareiškė kad “kaip įprasta 
pasaulyje, tikrinius vardus visada rašyti 
originaliomis formomis”! Pastebėjau irMP, 
kad “Canberra” tapo apkrikštyta 
“Kanbera”. Kažin kaip reikės lietuviškai 
rašyti perkrikštytus aborigenų kilmės 
vardus Coolangatta, WoyWoy, Woolloo- 
mooloo, Woollahra ir t.t? Gal kas nors 
išleis naują žodyną tuo reikalu? Įrauksime!

Gavęs MP No. 24, nustebau, kad tiek 
daug žinių iš Melboumo ir Adelaidės. 
Sydnėjaus žinios - tik keletas skelbimų. 
Kyla klausimas - kas atsitiko Sydnėjuje? 
Nejaugi pritrūko Sydnėjuje MP bendra
darbių? O, gal “Mūsų Pastogė” žada 
persikelti į Mclboumą? Ar nebūtų laikas 
LB Spaudos Sąjungai atkreipti dėmesį?

Vincas Bakaitis

o Bristus, priėjęs padėjo galvą ant mano 
kelių, suunkštė gailesčio pilnu balseliu, lyg 
ir sakydamas “kaip aš tave užjaučiu -žinau 
ką reiškia skausmas”. Lyžtelėjęs per 
skruostą, džiovino riedančias ašaras. Jo 
žvilgsnis, tos didelės rudos akys taip ir 
skleidė gilią meilę, trykštančią iš gelmių, iš 
pačios “šuniškos” jo širdies. Ar galima 
užmiršti tą gyvulėlį vizginantį uodegą tave 
pasitinkant sugrįžus iš mokyklos, ar po 
darbo, ar kelionės. Geriausio ir ištiki
miausio draugo, kaip kad buvo Bristus, 
tikriausiai ant šio “svieto” neberastum!

Tad, kodėl mes jo vardą taip teršiame? 
Kodėl mes vartojame jo pavadinimą 
paniekos ir neapykantos išraiškai? 
Pažvelkime į save ir pamatysime, kad to 
“vargšo šunelio" sąžinė daug tyresnė negu 
mūsų. Tebūnie jo atmintis mums miela, 
kaip to draugo, sargo, apgynėjo ir 
užjautėjo!

Teodoras J. Rotcas 
/> ......... .. ............- ------- s\

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Z. 

Andriukaitienei G. Grybaitei A Savic
kienei už pagalbą "Kermošiaus” metu. 
Ypač esame dėkingi Z. Andriukaitienei 
už paaukotas gėrybes.

Ačiū G. Grybaitei už 20 dol Auką 
Lietuvos našlaičiams.

Sydnėjaus Uetuvių Katalikų 
Kultūros draugija

-------y

Sveikiname Geelongo
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pimininką

Stasį Šutą sulaukus 60 metų!
Valdybos nariai

Mielieji tolimojo žemyno 
Bičiuliai,

Džiaugiamės, kad birželio 15-ąją 
Utenos “Saulės” gimnazijoje įvyko 
dvyliktokų išleistuvės. Dar labiau 
džiaugiamės, kad keturiems iš jų galėjome 
įteikti gerbiamojo Kazimiero Butkaus 
skirtas pinigines dovanas, kurios jiems 
labai pravers pradedant studijas 
universitetuose. Gimnazijos vardu 
reiškiame nuoširdžiausią padėką ponui 
Kazimierui, gyvenančiam Cabramatta, 
NSW 2166, Australia, taip pat rū- 
pestingajai poniai Isoldai Poželaitei- 
Davis,AM, perdavusiai šią paramą ir 
nuolat besirūpinančiai Utenos ir visos 
Lietuvos moksleivija. Linkime visiems 
Jums kuo geriausios sveikatos, Dievo 
palaimos ir pačių gražiausių dienų!

Nuoširdžiai- 
Gimnazjjos vardu 

direktorius Valentinas Eismantas

Dieter Adams aukštose 
pareigose

Redakcija pastebėjo dienraštyje “Syd
ney Moring Herald” pranešimus, kad 
“Mūsų Pastogės” ilgametės prenu- 
meratorės, p. J. Adamsienės jauniausias 
sūnus Dieter Adams buvo paskirtas 
pavaduojančiu vedančiu direktoriumi 
pasaulinio masto firmos LEIGHTON 
HOLDINGS. Jis pavaduoja vyriausią 
direktorių Wai King.

Dieter Adams jau 13 metų yra Leighton 
Holdings vyriausias finansų vedėjas. Šiaip 
jis šioje firmoje darbuojasi virš 30 metų.

Leighton Holdings yra viena iš 
didžiausių kasyklų, inžinerinių bei kelių 
statybų firmų. Ji yra pastačiusi kelią 
Eastern Distributor bei Sydney Casino 
kompleksą. Leighton Holdings pereitais 
metais turėjo virš 134 milijonų galutinio 
pelno, tacičiai turi bent 7.5 bilijonų turtų 
užsakymų statybose.

M P info.
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“Pynimėlio” ir’’Gintaro” draugystės tąsa

Netiesa, kad jaunimas nenoriai lankosi 
lietuvių namuose. Štai paskutiniojo 
“Pynimėlio” koncerto metu Melboumo 
Lietuvių klube susirinko labai gausus būrys 
jaunimo. Jie ir pietus virė, ir svetelius 
maitino, o indus suplovę, skubėjo užsiimti 
vietas salėje, kad tik nepražiopsotų 
panevėžiečių pasirodymo. Belaukiant 
koncerto pradžios, susirinkusiems besi
šnekučiuojant, skambėjo lietuvių liaudies 
muzikos Įrašai. Tai buvo tarsi Įvadas j šokių 
dainų ir instrumentinės muzikos šventę, 
kurią Australijoje gyve-nantiems lietuviams 
padovanojo panevėžiečiai.

Koncertą pradėjo tradicinis pasvei
kinimo šokis “Kepurinė”, o “Klumpakojis” 
tapo pačiu įspūdingiausiu iš visų šokių su 
klumpėmis. Reikia tik stebėtis menišku 
programos sustatymu, kur po trankaus 
trepsėjimo pasigirsdavo ilgesinga daina, o 
lėtą šokį keisdavo gyvastingas kapelos 
muzikavimas. Po įsisiautėjusio klumpių 
trepsėjimo, merginų grupė, vadovaujama 
Tautvilio Kiznio, išraiškingai atliko lietuvių 
liaudies dainą “Motule mano”. Tuo tarpu 
“Pempei pempei” pasižymėjo gera 
ansambliečių dikcija ir artikuliacija. 
“Pynimėlio” kapela, su šmaikščiu vadovu 
Vilimu Malinausku, taip pat nesnaudė, 
“Gegužinės polkoje” susilaukusi pritarimo 
iš salės. Kas tik galėjo ir sugebėjo, tuoj 
prisijungė pritarimui.

Pirmosios dalies kulminacija tapo 
’’Gaidys”, kurį šoko pats “Pynimėlio” meno 
vadovas Ričardas Bakanaiiskas. Gaidį 
galima buvo iš karto atpažinti iš didžiulės 
raudonos skiauterės, plačių žingsnių ir 
garsaus giedojimo. Šis šokis reikalavo ne 
tik lankstumo, bet ir vaidybinių sugebėjimų, 
kurių Ričardui tikrai netrūko. Jaunieji 
gaidžiukai, nepaklusdami patyrusio gaidžio 

mokymui, kėlė peštynes ir prastai 
kakariekavo, tuo dar daugiau įsiutindami 
ir taip jau nekantrų mokytoją.

Pirmoji dalis prabėgo lyg akimirka, tad 
ir antroje, šokius keitė vokalinio ansamblio 
dainos, o kapelai pavyko dar labiau 
išjudinti žiūrovus. Kapela ir žiūrovai 
susijungdavo “oi-fylia” ar “Muzika, muzika, 
širdies karaliau” pritarimuose. Negalima 
nepaminėti akordeonu ir armonika 
grojančio Vilimo Malinausko bei 
smuikininkės Jūratės Petrauskienės 
technikos. Kai tik kapela imdavo greitinti 
tempą, žiūrovai vos spėdavo juos vytis 
pašėlusiais aplodismentais. Tuo tarpu 
šokio gerbėjai trypė, švilpė, negailėdami 
plojimų “Padūkėliui” ir “Našliniam 
Jonkeliui”.

Antrosios dalies deimančiuku be 
abejonės tapo “Jurginų valsas”, kuris 
sužavėjo ne tik profesionaliu šokimu, bet 
taip pat ir vaidyba. Pirmiausiai visos jaunos 
mergelės buvo iškviestos šokiui ir tik viena 
vienintelė, gėlėmis apdovanota, pasiliko 
liūdėti ant kėdės. Pasirodžius vyresnei, 
balta skara apsigobusiai mergelei, kurios 
vaidmenį atliko choreografė Rita 
Bakanauskienė, jaunajai pavyko susirasti 
bernelį ir įsisukti į šokio sūkurį. Vyresniajai 
gi, nieko kito nebeliko, kaip tik laukti kol 
kas iškvies. Nors ir besėdinti pati sau viena, 
ji vis tiek nepanoro šokti su apšepusiu 
berneliu. Šis, bandydamas pasigerinti, 
atnešė jau didžiulę gėlę. Galų gale paėmusi 
iš užsimaukšlinusio skrybėlę nevykėlio 
rožę, mergelė pabėga, palikdama jį šokiui 
su kėde. Šis šokis visiems paliko nepaprastą 
įspūdį, - girdėjosi ir trypimas, ir švilpimas, 
ir aplodismentai, ir juokas. Tik nusiėmus 
skrybėlę, žiūrovai atpažino bernelį, kurį 
suvaidino meno vadovas.

“Pynimėlio” atliekamas šokis “Gaidys”.
Kol atėjo laikas “polkai paskutinei”, 

salė buvo taip įsisiūbavusi, jog nenorėjo 
jokiu būdu paleisti panevėžiečių. Pagaliau 
atėjo laikas atsisveikinti. “Pynimėlio” 
vadovas Ričardas Bakanauskas padėkojo 
už šiltą priėmimą Australijoje, įteikdamas 
suvenyrą kelionės organizatoriui Henrikui 
Antanaičiui. Toliau sekė Dalios 
Antanaitienės padėka Australijos lietuvių 
organizacijoms bei pavieniams asmenims, 
prisidėjusiems prie “Pynimėlio” rėmimo ir 
apgyvendinimo. Kiekvienas panevėžietis 
buvo iškviestas į priekį ir apdovanotas 
suvenyru. Po Australijos Krašto Valdybos 
pirmininkės Birutės Prašmutaitės ir 
Melboumo Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko Povilo Kabailos kalbų, 
“Pynimėlio” dalyviams vėl buvo teikiamos 
prisiminimo dovanėlės.

Iškilmingai atsisveikinimo ceremonijai 
pasibaigus, “Pynimėlis” prisiminimui 
nusifotografavo Melboumo scenoje.

“Gintaro” šokių grupė užmezgė 
draugiškus ryšius su “Pynimėliu” 1998 
metais, jiems pirmą kartą besilankant 
Australijoje. 2002 metų vasarą gintariečiai 

vyks į Panevėžį, kur tęsis šių dviejų šokių 
grupių draugystė. Šios Panevėžio dainų ir 
šokių ansamblio gastrolės dar kartą įrodė, 
kad jaunimas domisi ir noriai lankosi jiems 
įdomiuose renginiuose. Tad kuo daugiau 
prašysime jaunimo dalyvauti, talkininkauti, 
bendradarbiauti, imti vadžias į savo rankas, 
tuo daugiau jų sutiksime lietuvių namuose. 
Leiskime jaunimui tapti kelrodėmis 
žvaigždėmis, kurios gali įžiebti naują 
kibirkštį blėstančiame židinyje.

Gražina Pranauskknė

Dar dėl Lietuvių Dienų
Anksčiau, pasibaigus Australijos Lietuvių 

Dienoms, vasario mėnesį jau būdavo “Mūsų 
Pastogėje” paskelbta detalinė Dienų 
apyskaita. Jau liepos mėnesio pabaiga, o XXI 
ALD Sydney 2000 apyskaitos dar nesam 
matę.Gal ALD rengėjų grupės pirmininkė 
dr. G. Kazokienė arAr Kontrolės komisija 
paaiškins kodėl taip yra?

Kęstutis Protas
Sydney

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-29

Praėjo kelios savaitės. Priprasti prie 
nežinomos aplinkos ir prisitaikyti prie 
svetimų papročių mums visiems buvo Ulbai 
sunku, bet nežiūrint to, tas mažas butelis 
laikinai pasidarė mūsų nauji namai.

Tėvas buvo pripratęs dirbti ūkio darbus 
pats sau. Jis niekada nesiskųsdavo, kad 
darbuojantis savo laukuose jam būtų buvę 
sunku. Bet dabar, pirmą kartą jo gyvenime, 
kitas įsakinėjo ką jam daryti ir kaip. Tas jį 
labai paveikė. Mama buvo pilnai užsiėmus 
prižiūrėdama šeimą. Jai irgi buvo didelis 
pasikeitimas, nes mano tėvai praeityje 
pasiruošdavo daugiau maisto produktų 
negu buvo reikalinga jų šeimai pamaitinti. 
Jų laukuose lyg jūra lingavo javai, daržuose 
bujojo daržovės, o lankose ganėsi gyvuliai 
mėsai ir pienui... Mama net pati kepė 
duoną iš ruginių miltų iš tėvo užaugintų 
javų Iho tarpu dabar mūsų šeimos gerbūvis 
priklausė nuo maisto kortelių, kurių mums 
dažnai pritrūkdavo. Ačiū Dievui, kad I Icrr 
Kohl išlaikė savo pažadą, kas savaitę 
duodamas jam parsinešti namo maišą 
bulvių ir svogūnų. Mes juos valgėm 
pusryčiams, pietums ir vakarienei. Kartais 
aš įsivaizdavau, kad mes patys pasidarėme 
kaip bulvės, su svogūnu ant galvos.

Kitoj pusėj gatvės buvo mokykla. 
Stovėdama prie lango stebėdavau vokiečių 
vaikus renkantis iš ryto j mokyklą. Jie visi 
buvo tvarkingai aprengti, batai nublizginti, 
berniukų plaukai trumpai nukirpti, o 
mergaičių kasos surištos su dideliais 
kaspinais.

Žiūrėdama į juos, aš įsivaizdavau, kad 
kartu su jais bėgiojau, gaudydama sviedinį, 
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o kartais net kalbinau. “Ei, vaikai... Kaip 
man gera, kad leidžiate man žaisti su 
jumis... Ačiū labai...Ačiū...” aš 
šnibždėdavau sau pati. Bet su kiekvienu 
skambučiu mokyklos kieme, jie bėgdavo 
atgal į klasę, o mano sapnas pradingdavo 
kartu su jais. Stebėjau ir kitus vaikus, kurie 
nėjo į mokyklą, bet žaidė gatvėje. Jų rūbai 
buvo seni ir apdriskę. Vienas iš jų buvo 
apsivyniojęs kojas skudurais vietoj batų.

Vieną dieną, kai jie žaidė prie mūsų 
namo, aš atsidariau langą ir šūktelėjau 
jiems lietuviškai. “Ar galiu ateiti ir žaisti 
su jumis? “ bet jie tik šnairai pasižiūrėjo į 
mane ir nieko neatsakė. Užsigavus, 
nubėgau pas bobutę, kuri virtuvėje skuto 
bulves. “Bobut, kodėl tie vaikai neina į 
mokyklą, bet žaidžia gatvėje?”

“Dėl to, kad jie nėra vokietukai ir 
tikriausiai nekalba vokiškai.”

“Tai kas tokie jie yra? Man atrodo, kad 
jie ir lietuviškai nemoka.”

“Tie vaikai yra tų, kurie turi nešioti 
geltoną ‘P’ arba mėlyną ‘OST’ ant savo 
nugarų. Šitie žmonės yra karo belaisviai 
arba atvežti prievarta iš Lenkijos ir Rusijos 
kaipo darbininkai vokiečiams.” “Aš kalbu 
rusiškai. Atsimeni, aš išmokau iš Dieduškos 
ir Babuškos. Galiu bėgti pas juos dabar?” 
“Mm, mm... Turbūt, kad gali. Tik nenueik 
per toli nuo namų.” Kaip kulka nusiritau 
laiptais žemyn į gatvę. “Ar priimsit mane 
žaisti su jums? Ar galiu?” aš užkalbinau 
juos jų kalba. Vaikai sužiuro į mane. 
Nežinodami kas aš per tokia, kurį laiką visi 
tylėjo. Vėliau vienas iš jų man nusišypsojo. 
“Žinoma gali. Aš vadinuosi Ivanas, o šitie 
yra Jurij, Sara, Tadek ir Jan.” Kiti, 
pasekdami jį, irgi pradėjo šypsotis. Vėliau 
mes visi artimai susidraugavom.

Šeima, kuri gyveno apačioje mūsų buto, 
vadinosi Schwartz. Herr Schwartz buvo 
šveicarų kilmės. Karts nuo karto jis 
gaudavo maisto pakietėlį iš Šveicarijos per 
Raudonąjį Kryžių Tą dieną visi gyventojai 
tame pastate pavydėdavo jiems. Šalia 
Schwartz gyveno Hoffman šeima. Herr 
Hoffman buvo apie penkiasdešimt metų 
amžiaus, stambus ir gan ramus žmogus. 
Žema moteriškė, skaidriais žandais ir 
juodais plaukais, susuktais užpakalyje 
galvos į kuodelį, buvo Frau Hoffman. Ji 
visada rengėsi kukliai, bet dailiai. Nežiūrint 
jos tvarkingos išvaizdos, ji buvo nelaimingas 
žmogus. Tankiai ji pamišdavo išgirdus 
bombonešių ūžimo artėjimą. Ji bėgiodavo 
aplink kiemą, šaukdama ir grasindama jiem 
su sugniaužtais kumščiais. “Jūs žudikai... 
Jūs užmušėt visus tris mano sūnus... Meskit 
bombas ant manęs... Užmuškit ir mane... 
Manot, kad aš bijau jūsų...” Kitais kartais 
ji keikė vokiečių valdžią. “Naciai išardė 
mano šeimą... Jie pasiuntė mano tris sūnus 
mirčiai... O Dieve, kaip aš jų nekenčiu... 
Kodėl visus mano vaikus? Aš neapkenčiu 
Hitlerio, to mano sūnų žudiko...” Šiaip ji 
buvo labai miela ir visuomet nusišypsodavo 
man. Ji dažnai paglostydavo mano plaukus, 
ištraukdama man sausainį iš jos žiursto 
kišenės. Aš ją labai pamėgau. Kitos šeimos 
mūsų pastate niekada nekalbėjo su mumis.

Mano tėvas susidraugavo su kitais to 
ūkio darbininkais. Jis galėjo kalbėti 
lenkiškai, rusiškai ir pradėjo truputį 
suprasti vokiškai, tas labai patiko Herr 
Kohl. Aš niekada jo negirdėjau 
skundžiantis dėl savo darbo. Beveik visą 
laiką jis triūsė laukuose su savo arkliais ir 
tas jam daugiausia padėjo apsiraminti. 
Vieną dieną tėvas parsinešė mažą paršiuką. 
Jis buvo toks mažiukas, kad atrodė lyg 
nykštukas, palyginus su kiaulėmis, kurias 
laikė kiti namo gyventojai. Iš pradžių jis 
nieko nenorėjo ėsti ir mes turėjome 

dalintis su juo mūsų normuotą pieną. R> 
keletos savaičių paršiuko apetitas pagerėjo 
ir mano darbas buvo pripešti jam žolės iš 
pagriovių. Tas man davė daugiau laisvės, 
nes galėjau išeiti dažniau iš namų ilgesniam 
laikui. Pamažu mes visi prisitaikėm prie 
mūsų naujos aplinkos. Mes net pamiršom 
utėles ir blakes. Jeigu ne lėktuvų 
užpuolimai, mūsų gyvenimas būtų buvęs 
neblogas, aš kartą pagalvojau. Dabar jau 
nebebuvo nei dienos be staugiančių sirenų 
ir mūsų bėgimo į slėptuvę. Šitas kaimas 
neturėjo tikro ‘bunkerio’ nuo bombų, o 
mūsų namas buvo net be rūsio. Laike oro 
užpuolimų mes bėgdavome slėptis į Herr 
Kohl rūsį po jų namu.

Su laiku alarmai dar padažnėjo. Dabar, 
kai kuriom naktim, aš bijojau net užmigti 
ir taip gulėdama laukdavau sirenų. Sunkus 
lėktuvų motorų urzgimas, lydimas 
priešlėktuvinės artilerijos apšaudymo, 
priartėdavo labai greitai, o po jų įspėjimo 
jau nebebūdavo laiko apsirengti, nes tuoj 
sukildavo tikra pekla. Ten susiriesdavau į 
kamuolį kaip katė, po suolu ant šaltų, 
drėgnų rūsio grindų. Ir taip tada, apmirus 
iš baimės, klausiaus krentančių, aštriai 
spiegiančių bombų garsų melsdamiesi į 
Dievą, kol susprogdavo. “O, Dieve, leisk 
man išgyventi šitos bombos sprogimo. Aš 
tau pažadu, kad niekada daugiau 
nebebijosiu žaibų ir perkūnijos,” 
drebėdama, kiekvieną kartą sau kartojau 
mintyse. Kartais man atrodė lyg ta pekla 
niekada nesibaigs, nes bombos nenustojo 
spiegti krentant žemyn, o jų sprogimai 
kratyti mūsų rūsį. Tais metais aš miriau 
tūkstančius kartų. Vieną popietę, kai mes 
grįžom iš slėptuvės, radome ant mūsų buto 
stogo lėktuvo sparną. „ , . ,

(bus daugiau)

Pageidaujantys įsigyti čia spausdinamos 
knygos originalą anglų kalba “Aviete and 
After", prašome skambinti td. (03)93791294
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Sveikiname Antaną Laukaitį 
apdovanotą Sporto Ministerijos Lietuvoje, 
II laipsnio ordinu- žvaigžde “Už 
nuopelnus Lietuvos sportui”.

ALFAS

Nuo kovo mėnesio sutikau pagelbėti 
“Pasaulio lietuvio” administracijai išplatinti 
šį žurnalą Australijoje. Tikslas - sumažinti 
persiuntimo išlaidas iš Amerikos. 
Susitarimas buvo: man bus pasiųsti oro 
paštu maišai su Australijos skaitytojų 
žurnalais ir aš išplatinsiu juos gavęs tą 
siuntą.

Iš siuntos adresuotos man gavau tik 
gegužės laidą, išsiųstą oro paštu gegužės 
25 dieną, kuri atėjo man tik liepos 12 d. 
Kitus tris maišus su kovo, balandžio ir 
birželio mėn. žurnalais kažkas iš Australia

Beniui Vingiliui 75 metai
Šia prosą Svdnėjuie Supny Brook - 

hotelyje Warwick k aim susirinko visi 
giminės, draugai, pažįstami, aįįįyęsti dr. 
Beniaus Vingilio vardo dieną ir 
gimtadienio - 75 metų jubiliejų.

Svečių nuotaika pokylio metu buvo 
puiki ir nuotaikinga, nes salė buvo 
iškilminga ir tai progai gražiai paruošta.

Svečius stebino gražus patarnavimas bei 
vaišių gausus pasirinkimas.

Sūnus Audrius gražiai pravedė šią 
šventę, skirtą tėvo vardinėms ir gim
tadieniui. Iš svečių tarpo buvo gražių kalbų, 
linkėjimų, sveikinimų šia proga.

Dr. Benius Vingilis gimė 15. 5. 1926 
metais Marijampolėje. Vidurinius mokslus 
baigė taip pat Marijampolėje. 1944 m. 
Įstojo į Vietinę Rinktinę Marijampolėje ir 
ją vokiečiams likvidavus, buvo suimtas 
įkalintas Stutthof koncentracijos stovyk
loje. Vėliau pervestas karo pagalbiniams 
darbams. Karo pabaigą sulaukė Ploen prie 
Danijos sienos.

1945-1947 metais Luebeck’c dainavo 
Lietuvių chore ir šoko tautinius šokius.

“Pasaulio lietuvio” skaitytojų dėmesiui
Post atidarė (man adresuotus maišus) ir 
išsiuntinėjo be “PL” pašto ženklų. Skundus 
rašiau Paštui ir Komunikacijos ministrui, 
negaudamas atsakymo. Paštas bandė tikinti 
mane, kad maišai “never arrived in 
country”. Faktas, kad kai kurie skaitytojai 
yra gavę “Pasauho lietuvį”, išskyrus mane. 
Kiek tokių yra daugiau?

Prašau skaitytojus pranešti man raštu 
arba telefonu (02) 97273131 kaip atėjo 
“Pasaulio lietuvis” pas jus, ir ar iš viso jį 
gavote? Normaliai pasiųstą oro paštu 
siuntą iš JAV turėjote gauti apie 10-tą 

Medicinos studijas pradėjo Baltic 
University Hamburg-Pinneberg, vėliau 
buvo perkeltas į vokiečių universitetą 
Goettingen. Goettingen’ę buvo studentų 
Atstovybės pirmininku ir Anglų zonos 
Lietuvių studentų atstovybės valdybos 
narys.

15. 1. 1950 m. atvyko į Sydney - 
Australiją. Susitaupęs pinigų vėl iš pradžių 
pradėjo medicinos studijas Sydney 
University ir jas baigė 1961 metais. Tai buvo 
pirmasis lietuvis, kuris baigė tuo metu 
medicinos fakultetą Sydnėjuje.

Verčiasi privačia medicinos praktika 
Liverpool - Sydney. 1950 metais aktyviai 
dalyvavo organizuojant ALB Apylinkės 
Valdybą Sydney. Ilgametis Australijos 
Lietuvių Bendruomenės (ALB) Krašto 
Tarybos narys ir 1983 m. 1984 metais 
Krašto Valdybos vicepirmininkas ir atstovas 
Australian Baltic Counsil.

1972 ir 1978 metais Australijos Lietuvių 
Dienų rengimo pirmininkas Sydney. Nuo 
1980 metų Tautos Fondo vicepirmininkas 
Australijoje. 1983 metais ALB Spaudos 

sekančio mėnesio dieną. Nerašykite 
“Pasaulio lietuviui”. Problema yra 
Australijos pašte, kurie nemoka perskaityti 
gavėjo adreso ir siuntą nelegaliai atidarę, 
laškus su mano adresu užrašytu JAV ant 
vokų, išsiuntinėjo adresatams be pašto 
ženklų.

Laukiu jūsų skundų ar informacijos 
telefonu.

A.Kramilius
“Pasaulio lietuvio” platintojas 

. .......... — Australijoje
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Sąjungos Valdybos narys ir 1985 - 1987 
metais jos pirmininkas. 1986-1988 metais 
vienas iš iniciatorių statant Canberroje 
paminklą Australijos 200 metų sukakties 
proga. Prieš 4 metus pabaigė medicinos 
praktiką ir dabar dirba konsultantu.

Už jo įdėtą darbą ir nuopelnus anksčiau 
išvardintose pareigose vertas dr. B. Vingilis 
didelio įvertinimo ir dėkingumo nuo mūsų 
visų tautiečių.

Linkime jam geros sveikatos, dar daug 
tokios neišsemiamos energijos, būti 
sveikam ir gyvuoti daug, daug metų!

Šventės dalyvis 
V.D.

DAUG SUŽINOSI

SKAITYDAMAS “MUSŲ

PASTOGĘ”

Musų mirusieji Mūsų mirusiej i

Tau Lietuvėle... 
(Atsisveikinant su a. a. Juozu Lapsiu; (1911.11.6-2001.7.5.)

a. a. Juozas Lapšys

Ilgo gyvenimo kelias, visi rūpesčiai, 
darbai, įsipareigojimai užsisklendė 2001 
liepos 5, kai sustojo plakusi Dievui ir 
Tėvynei iki paskutinės gyvenimo valandos 
ištikima Juozo Lapšio širdis.

Ne visi vienodai išgyvename gimtinės 
netekimą ir svetimą aplinką, kurioje tenka 
ne tik prisitaikyti, bet keisti savo gyvenimo 
būdą, dirbti darbą, kuriam nesiruošėme. 
Vieni palūžta svetimos kalbos ir aplinkos 
paveikti, kiti išsilaiko, užsigrūdina ir 
palieka ištikimi idealams, kurie buvo 
įskiepyti jaunystėje, laisvoje Lietuvoje.

Juozas Lapšys gimė 1911 m lapkričio 6 

d. Radviliškyje. Vos būdamas trejų metų 
netenka tėvo. Motina apsupta trejeto 
vaikų, visi berniukai, vėlei išteka. Juozas 
baigęs Radviliškio pradžios mokyklą ir 
keturias gimnazijos klases, išvyksta į 
Šiaulius, kur 1930 m. baigia gimnaziją ir 
tais pačiais metais įstoja į Karo Mokyklą. 
1933 m. ją baigęs, pasirenka Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio 5-tą 
pėstininkų pulką, kuriam tuo metu 
vadovauja Stasys Raštikis.

Kario karjera neilga. Sąlygoms 
susidėjus, 1934 m. Juozas palieka 
kariuomenę ir stoja į Klaipėdoje atidarytą 
Prekybos institutą, kurį baigia 1937 m. Tais 
pačiais metais sukuria šeimą, 
pasirinkdamas gyvenimo drauge 
Bronislavą Juškevičiūtę, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos Klaipėdoje kūno kultūros 
mokytoją. Sulaukia sūnaus Antano.

Jau studentaudamas Juozas buvo 
veiklus ir išrenkamas studentų atstovybės 
pirmininku. Atstovauja lietuvius studentus 
Švedijoje ir Suomijoje vykstančiose 
studentų konferencijose.

Baigęs institutą dirba Lietuvos Baltijos 
Lloydo laivininkystės bendrovėje. Darbo 
reikalais lankėsi beveik visuose Europos 
kraštuose. Vokiečiams užėmus Klaipėdos 
kraštą, bendrovė perkeliama į Kauną, o 
rusams užėmus Lietuvą, sulikviduojama.

Juozas su šeima 1944 m pasitraukia į 
Vakarus. 1948 m. išvyksta į Australiją. 
Bathurstc atlieka dviejų metų darbo sutartį. 
Vėliau apsigyvena Adelaidėje, kur Žemės 

departamente išdirba iki pensijos amžiaus.
Nevengdamas visuomeninio ir 

kultūrinio darbo, Juozas 1952-53m. vado
vauja Adelaidės Apylinkės valdybai. Jo 
pastangomis įsteigta Baltų taryba, kuriai jis 
daug metų vadovauja ir dirba. Vienas iš 
daugiausia diplomatijos ir Bendruomenės 
reikalų supratimo pareikalavusių darbų, tai 
VLIKO atstovavimas Australijoje. Šią 
pareigą Juozas atliko su atsidavimu ir 
pasišventimu. Penkerius metus teko kalbėti 
VLIKO vardu, priimti priekaištus, ginti 
VLIKO veiklą, atstovauti ir stengtis 
išlaikyti lygsvarą tarp įvairių lietuvių 
bendruomenėje besireiškiančių posūkių ir 
nuotaikų.

Nuo pat ALB įsteigimo Juozas 
dalyvauja kiekviename ALB Tarybos narių 
suvažiavime. 1978 m. jam suteikiamas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės nario titulas.

Nemažai laiko ir jėgų Juozas pašvenčia 
kultūrinėje Adelaidės lietuvių veikloje. 
Pirmininkauja Lietuvių Dienų komitetui, 
daug metų Lituania choro admi
nistratorius, TALKOS Adelaidės skyriaus 
valdybos narys, Adelaidės lietuvių 
muziejaus vedėjas. Įvairių minėjimų metu 
skaito paskaitas ir visuomet pasiruošęs 
padėti bet kurioje lietuviškoje veikloje.

Nors amžiaus naštos slegiamas, Juozas 
nesulėtino žingsnio, jei nebevadovauja, 
tačiau ja domisi, rūpinasi, visuomet 

A + A Zigmui Sipavičiui
mirus, skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame 

žmoną Lilę, sūnus Ričardą ir Aidą bei jų šeimas ir liūdime drauge
Juozas ir Elena Perlibachai

keldamas optimistines nuotaikas, 
ragindamas nepasiduoti apatijai, nes Tauta 
laukia iš mūsų darbų, kurie lyg žiburiai 
vestų ją į laisvę. Juozas sulaukia Lietuvos 
nepriklausomybės ir su didžiu džiaugsmu 
ją išgyvena, bet jo amžiaus našta persunki 
kelionei j Gimtąjį kraštą. Žmonos sunki 
liga ir metų našta atima paskutines jėgas ir 
sulaukęs gražaus amžiaus užgęsta 2001 
liepos 5.

Atsisveikinome su a a. Juozu š.m. liepos 
11d. Šv. Kazimiero bažnyčioje gedulingas 
pamaldas atnašavo kun. Juozas Petraitis 
MIC. Jo palaikai karste apdengti lietuviška 
trispalve. ALB Adelaidės Apylinkės vardu 
atsisveikino Janina Vabolienė, Ramovėnų
- Jonas Bočiulis, Šv. Kazimiero parapijos
- V.Baltutis ir draugų - Marytė 
Neverauskienė. Atsisveikinimo kalbose 
paminėtas Jo pasiaukojimas ir besąlyginis 
pasišventimas Lietuvos labui, jo žodžiais 
tariant :”Tau Lietuvėle...” Ilga vilkstinė 
mašinų Juozą palydėjo į amžinojo poilsio 
vietą - Centenial Park kapines.

Australijos lietuvių bendruomenė 
neteko vieno iš pagrindinių jos veikėjų, 
lietuviškosios sąmonės puoselėtojų ir jos 
gynėjų.

Ilsėkis, Juozai, po ilgos ir prasmingos 
gyvenimo kelionės Viešpaties prieg
lobstyje!

Viktoras Baltutis
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/\iisliYilij(Ts Lietuviu laiminio Sqjimqa kviečia visus 
bus fantastiškas

BALIUS
Saturday, September 1st, 2001 
Šeštadienį, Rugsėjo 1-mą, 2001m 
Lietuvių Namuose, 44 Errol St, North Melbourne

Ispaniški muzikpntai
Vakarienė, pyragai ir kava

Gėrimai perkami prie baro
BOOKINGS $45

Audrius Skeivys - 0403 233 628

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Tetf.: 97081414 Fax. 9796 4962

www litrai larnarMMi itiryn 3.Ų

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

Narių Ir svečių Informacijai.

r— AR JAU 
SUMOKĖJAI 

“MUSŲ PASTOGĖS”

A

L PRENUMERATĄ?

I I
I Pataisymas |
| Atsiprašome, kad MP Nr. 29 spausdintoje užuojautoje a.a. Zigmui Sipavičiui, |
| neteisingai buvo paminėtas sūnaus vardas. Vietoje viro, turėjo būti Aidas. |

Canberros Lietuvių Bendruomenės ,
Sąjungos valdyba

| KAS NORI LEISTI SENATVĘ TĖVYNĖJE

Gerontologijos ir reabilitacijos centre Vilniuje Kalvarijų g-vėje 223 gyvena apie 30 | 
I iš Vakarų sugrįžusių lietuvių. Čia vilioja puikios gyvenimo sąlygos, profesionali slauga, | 
| nuolatinė gydytojų priežiūra, galimybės su instruktoriais mankštintis sporto salėse. | 
j Pats Centras įsikūręs gražioje vietoje ant Neries kranto, vadinamoje VilniausJeruzalėje. ■ 
| Šalia-Kalvarijų bažnyčia ir kunigų seminarija. Patogus susisiekimas su miesto centru, į 
g kur galima nuvykti per 20 minučių.

lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras yra gavęs nemažai paklausimų apie • 
J galimybes apsigyventi Gcrontokigijos ir reabilitacijos centre.'lixlel dar kartą pateikiame I 
• kainas: 2kambarių butas 1 asmeniui-$682 per mėnesį; 2 kambarių butas 2 asmenims I 
I - $1087 per mėnesį;! kambario butas 1 asmeniui-$550 per mėnesį; 1 kambario butas | 
I 2 asmenims - $878 per mėnesį

f. Kviečiame ir primename III y\
kad po žiemos poilsio Sydnėjaus “Dainos” choras pradeda repeticijas 

rugpjūčio 10 dieną 730 p.p. Lietuvių klube, Bankstovvne.
Kviečiami visi choristai ir laukiame įsijungiant naujų dainos mylėtojų.

Choro valdyba

V D

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. Rengėjai ,

Rugpjūčio 12 d. sekmadienį, 2 valp.p. Sydnėjaus Lietuvių klubo , 
Bibliotekos būrelis kviečia susipažinti su dramaturgo •

ALGIRDO LANDSBERGIO J
kūryba •

Įvadas ir pristatymas Elenos Jonaitienės ■
Skaitytojai - aktoriai: •
M.Cox, I.Dudaitienė, S.Jaraminienė, O.Maksvytienė, L Popenhagen; ,
A.Bučinskas, V.Ratkevičius, K.Stašionis, A.Šarkauskas, J.Šarkauskas, VŠliogeris. • 

Muzika: R. Zakarevičius ,
Garsas:K.Ankus •

Pranešimas Melboumo Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks rugpjūčio 14 dieną 11 vai. Lietuvių namuose.

A.S.

j Minėsim Valančių '
| Šie metai yra paskelbti jo ekscelencijos vysk. Motiejaus Valančiaus metais ’

Geelongo lietuvių senjorų skautų Židinys rugpjūčio mėn. 19 d. 1 vai. po pietų I
ruošia vyskupo Valančiaus pagerbimą.

Jis įvyks Geelongo Lietuvių namuose, Pettitt Park, Beauford Ave, Bell Post |
| Hill, 1-mą vai. po pietų.
] Programoje: Irtos Mikėnienės paskaita. Po paskaitos - trumpa programėlė
į Po to pietūs. Kviečiame visus lietuvius atvykti irpagerbti šį didįjį Lietuvos patriotą >

Židinio vadovybė '
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