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Kaip kūrėsi Lietuvos sostinė - senasis Vilnius

Tęsinys, pradžia MPNr.30

Aplink Vilnių dar tik buvo pradėta 
kirsti miškus ir statyti namus, o Liubekas, 
Rostokaš ir Štetinas, iš kur daugelis buvo 
atvykę, jau turėjo miesto sienas ir vartus, 
tenai jau stovėjo namai ir bažnyčios. 
Prancūzijoje jau skambėjo trubadūrų, 
Vokietijoje - minezingerių dainos; 
Italijoje Dantė jau buvo parašęs 
“Dieviškąją komediją”, Markas Polas jau 
buvo radęs kelią į Kiniją. Klestėjo

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva ir toliau plauks į ES
Briuselyje besilankąs naujasis 

premjeras Algirdas Brazauskas pareiškė, 
kad nors ir pasikeitė Lietuvos valdžia, jos 
užsienio politikos kursas liks toks pat, 
orientuotas į Europos Sąjungą ir NATO. 
Premjerą priėmė ES plėtros komisaras 
Gunter Verheugen ir NATO generalinis 
sekretorius George Robertson.

G.Verheugen pažymėjo, jog Lietuva 
turi visas galimybes derybas dėl narystės ES 
baigti kartu su labiausiai pažengusiomis 
valstybėmis kandidatėmis. Tačiau jis sakė, 
jog Lietuvai ir toliau reikės stiprinti 
administracinius sugebėjimus. Be to, jis 
įspėjo,kad jeigu ir toliau vyks dažna 
vyriausybių kaita, tai nepadės Lietuvai 
siekti savo tikslų, nes kiekvienas vyriau
sybės keitimas reiškia pertrauką, tam tikrą 
jėgų perskirstymą ir tempų sulėtėjimą. Jis 
taip pat priminė, jog kol kas lieka 
neišspręstos dvi unikalios, tik Lietuvai 
būdingos problemos - Ignalinos atominės 
elektrinės ir Kaliningrado problema. “Esu 
labai optimistiškai nusiteikęs, jog tai 

literatūra, knygų iliustravimas, vienuolynų 
ir universitetų mokslas, trumpai tariant, 
visa kas įeina j sąvoką “Vakarų kultūra”. 
O tie, kurie ryžosi kakti j “laukinių šalį”,* 
paprastai nebuvo menininkai, 
mokslininkai ar šiaip dvasios šviesuoliai. 
Kad ir kiek dvasininkai įtikinėjo, prašė 
savo šalių piliečius nesiduoti 
apakinamiems ryškios, bet vėsios tolimos 
šalies miesto skleidžiamos šviesos, 
Gediminas atkakliai gyrė politines, 
kultūrines ir visų pirma ekonomines 

išspręsti mes sugebėsime”, - pridūrė 
komisaras, pakartodamas savo nuomonę, 
kad ES reikalavimai turi būti vykdomi ir 
vizos Kaliningrado srities gyventojams 
turės būti įvestos.

TUo tarpu NATO vadovas, kaip ir buvo 
galima tikėtis, vengė nors kiek konkrečiau 
prognozuoti Lietuvos galimybes kitais 
metais būti pakviestai į NATO. “Šiandien 
nedaviau jokių pažadų dėl būsimos 
Lietuvos narystės Aljanse”, - teigė G. 
Robertson. Jis vis dėlto pažymėjo, jog 
Lietuva padarė milžinišką pažangą 
siekdama narystės ir kartu su kitomis 
kandidatėmis turi geras galimybes būti 
teigiamai įvertinta per kitų metų 
aukščiausio lygio susitikimą Prahoje. 
Premjeras NATO vadovui padovanojo 10 
litų monetą, primindamas, kad ji, nors ir 
maža, iš nelabai turtingos šalies, bet 
auksinė.

A.Riulausko vizitas JAV-ėse
Antrąją darbo vizito JAV dieną Seimo 

Pirmininkas Artūras Paulauskas pradėjo 
apsilankymu Jungtinių Valstijų Holokausto 
memorialiniame muziejuje bei susitikimu 
su JAV žydų organizacijų ir JAV Kongreso, 
administracijos atstovais - visuose 
susitikimuose akcentuoti glaudesnio 
bendradarbiavimo klausimai A.Paulaus- 
kas pažymėjo, kad Lietuva vis labiau 
suvokia savo praradimus Holokausto 
vykdymo metais, ir pakvietė Lietuvos, JAV 
bei viso pasaulio žydų bendruomenę 
diskusiją dėl lietuvių-žydų santykių 
istorinės raidos pakylėti į kokybiškai 
aukštesnį lygį bei praplėsti dvišalių santykių 

perspektyvas ir kvietė žmones.
Įkandin sekė krikščionybė.
Ant aukštos kalvos Neries ir Vilnios 

santakoje, kaip liepta žynio, Gediminas 
perstatė ir sustiprino čia jau buvusią 
medinę pilį. Kad būtų labiau nepri
einama, liepė padaryti perkasą ir 
nukreipti Vilnią nauja vaga. Pilies kalno 
papėdėje, šalia pagonių dievo Perkūno 
giraitės, buvo statomi nauji įtvirtinimai 
ir išaugo Žemutinė pilis.

Abu statiniai sudarė stiprią gynybos 
sistemą. Aukštutinė ir Žemutinė pilys 
užėmė beveik keturių hektarų plotą: 
miesto siena, 1503-1522 juosusi Vilnių, 
papildė gynybinius įrengimus. PO medžio 
įtvirtinimų imta mūryti akmeninius. 
Reikėjo tvirtinti miestą. Vis dar 
neglaudus, nors ir konkretus ryšys su 
Roma netrukdė kryžiuočių riteriams, 
dangstantis krikščjonybės skleidimu, 
nuolat puldinėti “pagonių šalį”. Jie 
ateidavo, padegdavo, nusiaubdavo 
gyvenvietes, išsivarydavo gyvulius ir 
pasiimdavo maisto atsargas. Tačiau 
įtvirtintos pilys, tokios kaip Vilniaus, 
likdavo nepaimtos.

Krikščionybė įžengė į šalį ir Vilniaus 
miestą 1387 m. Jogaila, Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius, (1386- 
1434), vedybų keliu priėmė Romos 
katalikų tikėjimą sykiu su 30.000 valdinių. 
Su Jogailos vainikavimu įvyko Lietuvos 

horizontą. “Šiandien žydų ir lietuvių 
tautos, valstybės, ypač jaunuomenė, turi vėl 
atsiverti, naujai atrasti viena kitą. Tai 
išvaduoja nuo politinio nevisavertiškumo 
komplekso, ksenofobijos ir nepasitikėjimo 
labiau nei pati gražiausia retorika”, - sakė 
A.Paulauskas. Susitikimo dalyviams jis 
pristatė Lietuvos pastangas atkuriant 
istorinį teisingumą bei supažindino su 
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų 
okupacinių režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti darbu, Nacionaline Holo
kausto švietimo programa, genocido bylų 
tyrimu bei planais įamžinti naujas 
atmintinas vietas.

A. Paulauskas taip pat lankėsi JAV 
Kongrese, kur atskirai susitiko su 
senatoriais Richard Durbin ir Peter G. 
Fitzgerald bei kongresmenu Elton 
Gallegly.

Kongrese Seimo Pirmininkas akcen
tavo, kad Lietuvos pakvietimas į NATO 
2002 metais yra šalies nacionalinis 
prioritetas. Jis kreipėsi į JAV Kongreso 
narius su prašymu palaikyti šį Lietuvos 
siekį bei padėti mobilizuoti rėmėjų gretas. 
Senatoriaus RDurbin teigimu, Lietuvos 
narystę NATO palaikančiųjų skaičius 
priklausys nuo karinio Lietuvos pasi
rengimo ir praktinio įnašo Europos 
saugumui Taip pat atidžiai bus stebimas 
Lietuvos transatlantinės integracijos 
kursas. Pasak R. Durbin, formuojant 
pozityvią nuomonę JAV, svarbūs yra vieši 
Vyriausybės pareiškimai dėl transat
lantinių prioritetų. Seimo pirmininkas 
visuose susitikimuose užtikrino 
pašnekovus, kad Lietuvos užsienio politika 
bus tęsiama, nors Vyriausybė ir yra 

asmeninė unija su Lenkija. Vilnius tapo 
didžiojo kunigaikščio rezidencija.

Magdeburgo teisės pagrindu 1387 m 
Vilniaus miestas gavo savivaldą ir 
privilegijas, kurios pradedant nuo XIII a. 
iš Saksonijos vyskupų rezidencijos plito į 
Rytus: piliečių teisių garantijas prieš 
valstybės savivalę, pirklių ir amatininkų 
gildijų laisvę, cechų teisių gerbimą, tiksliai 
nustatytus mokesčius, posėdininkų balso 
teisę, kad būtų užkirstas kelias teismų 
vilkinimui.

Vilnius, vėlai įsikūręs miestas, turėjo 
skubėti augti, kad neprarastų ryšio su 
senesniais Europos miestais. Jis ilgai 
kentė dėl to, kad neturėjo savo veido. 
Greičiau jį įsigyti skatino miesto kūrėjai 
ir krikščionybės tėvai - vos šešiasdešimt 
metų teskyrė šias miestui ir šaliai svarbias 
datas. Tačiau atsilikimo nepavyko įveikti 
iki XV a. ir dėl to Vilnius buvo laikomas 
užkampiu, nepaisant jo gero vardo tarp 
pirklių. Mieste stovėjo “palaikiai 
mediniai namai ir nebuvo plytinių 
bažnyčių” - 1414 m. po savo apsilankymo 
rašė flamandų keliautojas. Siautėjo 
gaisrai. 1399 m. sudegė medinė Šv. 
Stanislovo katedra . Abi pilys iš pradžių 
taip pat buvo medinės, kaip ir Šv. Onos 
bažnyčia, pasak 1398 m. dokumentų, 
pastatyta tarp Vilniaus pilies sienų.

(bus daugiau)

pasikeitusi. Susitikime taip pat aptarti ir 
ekonominiai klausimai. A.Paulauskas 
pažymėjo, kad per pastaruosius kelerius 
metus Lietuvos verslas persiorientavo į 
Vakarų rinkas ir, kaip sėkmingo eksporto į 
JAV pavyzdį, paminėjo “Rokiškio sūrio” 
bendrovę. Tuo pačiu buvo atkreiptas 
dėmesys, kad išlieka kliūčių visiškai 
išnaudojant tarpusavio prekybos galimybes 
ir kad reikia ieškoti būdų šias kliūtis 
pašalinti.

Dvišalių Lietuvos ir JAV ekonominių 
reikalų aptarimas vyko ir kituose Seimo 
Pirmininko pokalbiuose. Per darbinius 
pietus su Lietuvos - Amerikos verslo 
tarybos nariais buvo aptarti Lietuvos 
žingsniai siekiant pritraukti investicijas. 
Artūras Paulauskas teigė: “Kaip Lietuvos 
Parlamento vadovas, jaučiu asmeninę 
atsakomybę už tai, koks investicinis 
klimatas yra kuriamas, ar tobulai veikia jį 
reglamentuojantys įstatymai, ką reikia 
nuveikti kad verslininkai galėtų pasakyti, 
jog Lietuva yra šalis, kurioje išties verta ir 
pelninga investuoti, nukreipti čia savo 
kapitalą”. Apsilankęs JAV Komercijos 
departamente Seimo Pirmininkas susitiko 
su Tarptautinės technologijos politikos ir 
programos direktore Cathteen Campbell 
ir domėjosi JAV patirtimi, kaip būtų galima 
paspartinti naujų informacinių technologijų 
įdiegimą.

Tai ne pirmi A. Paulausko susitikimai su 
JAV Kongreso ir administracijos atstovais. 
Antradienį jis drauge su Lietuvos amba
sados JAV kolektyvu žaidė krepšinio 
rungtynes su JAV Kongreso komanda, 
kurioje buvo keturi kongresmenai bei
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Vytautas 
Patašius

Trumpai iš visur Senučiukės čerauninkės, žolininkai ar
raganos?

■ Liepos 24 d. tamilų sukilėlių būrys 
užpuolė Šri Lankos vienintelį tarptautinį 
aerouostą ir kaimynystėje esančią karo 
aviacijos bazę. Bandaranaike Tarptau
tiniame aerouoste sunaikinti 5 tušti 
keleiviniai lėktuvai, gi gretimoje karinėje 
bazėje nukauti 5 kariai ir sunaikinti 8 
kariniai lėktuvai. Žuvo 13 Tamil Tiger 
sukilėlių. Vieniju nukauti susišaudant, kiti 
patys susisprogdino, kad nepatektų į 
nelaisvę.

■ Liepos 25 d. kroatas generolas 
Rahim Ademi savanoriškai prisistatė 
Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribu
nolui Hagoje. Jis yra kaltinamas serbų 
civilių persekiojimu ir žudymu 1993 metais. 
Generolas Ademi pareiškė esąs nekaltas 
ir tikras, kad atrems kaltinimus.

■ Liepos 26 Indonezijos seimas antro 
rato balsavimuose išrinko valstybės 
viceprezidentą - musulmonų krypties 
Jungtinės Progreso partijos lyderį Hemzah 
Haz. Politinių stebėtojų nuomone 
prezidentei Megawati Sukarnoputri nebus 
lengva susitarti su naujuoju viceprezidentu, 
nes prieš porą metų jis užblokavo jos pačios 
bandymą būti išrinktai prezidente, kadangi 
tose pareigose nenorėjęs matyti moters.

■ Liepos 26 d. Džakartos miesto 
gatvėje du profesionalai žudikai motociklu 
prisivijo į savo darbą važiuojantį 
Indonezijos Aukščiausio teismo teisėją 
Syaifuddin Kartasasita ir jį per 
automašinos langą nušovė. Manoma, kad 
šis smurto veiksmas yra kerštas už pernai 
rugsėjo mėn. šio teisėjo išneštą sprendimą, 
nuteisiant 32 metus Indoneziją 
diktatoriškai valdžiusio generolo Soharto
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keletas JAV Valstybės departamento 
pareigūnų ir Kongreso patarėjų. Rungtynes 
įtikinamu rezultatu laimėjo 69:40 laimėjo 
Lietuvos komanda.

Strategįja kovai su korupcija
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

pritaria Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
parengtai Nacionalinei kovos su korupcija 
strategijai ir sieks, kad jos nuostatos būtų 
kuo greičiau pradėtos įgyvendinti.

Tokią poziciją jis išsakė sustikime su 
STT direktoriumi Valentinu Junoku. A. 
Adamkus akcentavo, kad siekiant užtikrinti 
kovos su korupcija prevenciją būtina į šį 
procesą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą. 
Prezidento nuomone, visuomenė turi būti 
nuolatos informuojama apie Nacionalinius 
kovos su korupcija strategijos veiksmų 
planą jos įgyvendinimą bei pasiektus 
rezultatus. Kaip žurnalistams sakė 
V.Junokas, pirmieji kovos su korupcija 
strategijos projektai Vyriausybei pateikti 
dar prieš metus, tačiau dėl dažnos 
vyriausybių kaitos strategija iki šiol 
nepatvirtinta. Tai gali trukdyti Lietuvos 
integracijai į Europos Sąjungą - kiekviena 
ES valstybė privalo turėti savo nacionalinę 
kovos su korupcija strategiją, pabrėžė 
VJunokas. “Turime pasiekti, kad korupcija 
Lietuvoje tikrai taptų pačiu rizikingiausiu 
ir pačiu nepelningiausiu veiksmu. Dabar, 
deja, dar yra tokių atvejų, kad korumpuoti 
asmenys pakankamai ilgai išsilaiko 
valstybės tarnybose, o retkarčiais galbūt 
net pakyla į aukštesnes pareigas”,- aiškino 
VJunokas.

Pareigūno žodžiais, šešiolikoje
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sūnų Tommy kalėti. Tommy Soharto dar 
vis slapstosi nuo policijos.

■ Nuverstas Indonezijos prezidentas 
Wahid susitaikė su likimu ir išsikraustė iš 
prezidento rūmų, nesulaukęs savo 
šalininkų ginkluoto masinio sukilimo. 
Liepos 26 d. jis atvyko į John Hopkins 
ligoninę Baltimorėje, JAV, sveikatos 
patikrinimui. Jis yra beveik neregys ir yra 
turėjęs du insulto priepuolius.

■ Japonų žvejybos laivynas 16 metų 
apeina draudimą medžioti banginius, juos 
gaudydamas būk tai moksliniams 
tyrinėjimams. Londone vykstančioje 
banginių medžioklės konferencijoje 
japonai pristatė naują argumentą, dėl kurio 
turėtų būti atšauktas banginių medžioklės 
draudimas. Banginiai per daug suryja žuvų 
jų nebelieka žvejams. Konferencijos 
dalyviai nutarė pravesti mokslinius tyrimus 
patikrinti japonų teiginio tikrumą.

■ Žydai ir musulmonai varžosi dėl 
šventyklos kalno Jeruzalėje. Žydų aktyvistų 
organizacija “Šventyklos kalno tikintieji” 
siekia nugriauti dvi musulmonų mečetes 
kalno viršūnėje ir ten pastatyti naują žydų 
šventyklą. Liepos 24 d. jie bandė ten į žemę 
įleisti simbolinį 4.5 tonos sunkumo pamatų 
akmenį. Apie 2000 palestiniečių jų 
bandymą atrėmė, bet pradėjo akmenimis 
svaidyti į žydų maldininkus prie Raudų 
sienos. Izraelio policija išvaikė 
riaušininkus, bet nugabeno ir žydų akmenį 
su jo palydovais j Jeruzalės užmiestį.

■ JAV valstybės sekretorius Colin 
Power aplankė Kiniją, išlyginti prieš kurį 
laiką ten įsitempusius tarpvalstybinius 
santykius. Susitikimas praėjo draugiškai, 
aptarti net žmogaus teisių pažeidimo 
atvejai Iš Beidžingo Colin Power liepos 29 
d. atvyko į Australiją pasitarimams. Čia taip 
pat dalyvavo ir Donald Rumsfeld, JAV 
gynybos sekretorius.

spausdintų puslapių surašyta strategija ir 8 
skyrių parengta atsižvelgiant į Vakarų 
valstybių patirtį, išanalizavus įvairiausias 
keliolikos valstybių programas. Jai pritarė 
PHARE ekspertai ir teigiamai įvertino 
Honkongo nepriklausomos kovos su 
korupcija agentūra. Šių metų gruodžio 18 
d. Vyriausybės strateginio planavimo 
komiteto posėdyje buvo pritarta 
Pagrindinės kovos su korupcija kryptims. 
Strategija būtų įgyvendinama trimis 
kryptimis. Pirmoji - korupcijos prevencija, 
kuriai visose valstybėse skiriamas 
pagrindinis dėmesys, nes baudžiamasis 
persekiojimas mokesčių mokėtojams 
kainuoja brangiau negu prevencija. Antroji 
- efektyvus baudžiamasis persekiojimas, 
kad atsakomybė už korupcinius 
nusižengimus taptų neišvengiama. Ir 
trečioji darbo kryptis yra visuomenės 
švietimas, siekiant visų piliečių paramos 
kovai su korupcija.

Pagal korupcijos suvokimo indeksą 
Lietuva šiais metais užima 38 vietą iš 91 
pasaulio valstybės. Lietuva yra pralenkusi 
Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Latviją, bet 
atsilieka nuo Estijos, kuri užima 28 vietą. 
Strategijos projekto rengimą parėmė 
Europos Sąjungos PHARE programa, 
skyrusi apie 1 milijoną litų. Dar apie 8.5 
mln. litų numatyta programos 
įgyvendinimui.

JAV spauda apie naftą Lietuvoje
(EE1A). JAV mėnraštis ’vvasningion 

Post” liepos 23 d. paskelbė komentarą apie 
Lietuvos mėginimus išsivaduoti iš 
priklausomybės nuo Rusijos energetikos 
srityje. Pasak šio atsakingo leidinio,

f

Sakoma: graži kaip ragana. Ar galima 
kalbėti apie kiekvienos moters raganiškąjį 
pradą? Kokia ji ragana šiuolaikinio žmo
gaus sąmonėje? Bloga, kerštinga moteris, 
velnio pati ir padėjėja, apskritai žiežula, 
pikčiurna, sukčiuvienė.Taigi šiurpė (ar 
bailė) - taip jas įsivaizduoja vaikai Senosios 
Europos deivė Ragana - nuo jos tęsėsi ilgas 
ir iškreiptas raganos archetipo kelias į 
mūsiško proto sutemas.Ji buvo visa ži
nančioji, visa reginčioji žynė - žiniuonė. 
Vėliau ji pasitraukė į pasakas ir sakmes, 
mitologines nuotrupas, giliąją etninę 
pasąmonę. Ją išstūmė nauji vaizdiniai - 
baidyklė, giltinė su dalgiu.Vardas tampa 
keiksmažodžiu.

Ar daugelis moterų džiaugiasi pava
dintos raganomis? Kodėl įsigalėjo 
moteriškoji semantema, nes yra ir raganiai, 
žiniuoniai,burtininkai,užkalbėtojai, kerė
tojai gyvatėmis, žalčiais.

Pamatinės lietuviškos raganos reikšmės 
skleidžiasi iš žodžių “regėti”, “žinoti.” 
Visuotinė, prikepusi kaip tvarstis tradicija 
- kovoti su daugiau žinančiais. Ypač, kai 
ragana sugėrė visas blogybes.

Pasakose raganą dažnai keičia laumė, 
žmogėdra,velnias,kartais pasirodo milži
nas, šuniagalviai ar pamotė ir net motina. 
Sutinkamas sudurtinis terminas laumė - 
ragana, o padavimuose ir sakmėse 
“ragana” yra “laumė” sinonimas. Tačiau 
gali būti, kad “laumė” nėra pats archa
jiškiausias veikėjas, nes sakmėse ji 
vartojama vietoje dar senesnių “laimė” ir 
“morė”.

Raganos sakmėse vertinamos gerai, kai 
išsklaidydavo audros debesį, prišaukdavo 
lietų, padėdavo sugauti vagį, magiškais 
užkeikimais gydydavo žmones ir gyvulius, 
atkerėdavo užburtus gyvius.

Į magiją imta žiūrėti"įtariai, kai buvo 
atrastas savotiškas “materijos tvermės 
dėsnis”: gėrybių negalima gauti iš niekur, 

prezidento Vladimiro Putino pozicija šiuo 
klausimu parodys, ar Rusija realiai atsisako 
imperinio mąstymo, ar ji pajėgi veikti pagal 
civilizuoto pasaulio pripažintus valstybių 
bendradarbiavimo principus. Dienraštis 
rašo, kad Lietuvos klestėjimas, priešingai 
nei Rusijos, tęsiasi ir po atsiskyrimo nuo 
Tarybų Sąjungos. Tačiau ji susidūrė su 
nemaža ekonomine problema: jos 
energetinė sistema yra beveik visiškai 
priklausoma nuo tiekėjo Rusijoje, o tai 
leidžia pastarajai daryti tam tikrą 
spaudimą. Jau kartą Maskva pasinaudojo 
energetinės blokados korta 1991 metais.

Pasak “W Post”, Lietuva, kaip ir kelios 
kitos NATO kandidatės, toliau taikiais 
būdais mėgina išsilaisvinti iš energetinės 
priklausomybės nuo Rusijos bei su tuo 
susijusių šios šalies galingų Maskvos 
remiamų pramoninių grupių ketinimo 
perimti Lietuvoje veikiančias gamyklas, 
naftos perdirbimo įmones ir kitus svarbius 
objektus jų privatizavimo procese. Tai susiję 
ne tik su tuo, jog Vakarams patraukli tokia 
Rytų valstybių nepriklausomybė, bet ir su 
tuo jog šių valstybių vyriausybės nujaučia, 
kad tikroji kova dėl narystės NATO ir ES 
vyksta būtent šiame kontekste. Rusai grįžta 
prie vidaus strategijos: jei jie galės 
kontroliuoti svarbiausią pramonės šaką, jie 
sumažins tokių valstybių patrauklumą 
NATO akyse.

“Washington Post” vertinimu, Lietuva 
įžvelgė glūdintį pavojų daug anksčiau nei 
jos kaimynės, ir todėl 1999 m. sutiko 
perduoti trečdalį savo naftos koncerno 
“Mažeikių nafta” akcijų į JAV įsikūrusios 
vidutinio dydžio naftos bendrovės 
“Williams International” rankas.

jei vienas žmogus pasitelkia magiją ir turi 
ko nors daugiau, jis nuskriaudžia savo bend
ruomenės narius.

Viduramžiais Europoje gana plačiai 
gydymo praktikoms be pelių smegenų ir 
grūstų rupūžių buvo naudojami cikutos 
ekstraktai aguonų tepalai ąžuolo lapų dūmai 
durnaropių viralai, kurie sukeldavo 
haliucinacijas, geidulingumo priepuolius 
(Beje, ir Lietuvos kaimuose bernai ant 
pirčių barstydavo durnaropių, kad 
apkvaitusios nuogos mergos bėgiotų po 
kiemą, laukus, visaip darkytųsi)”.

Mitoligiškai ragana suvoktina kaip 
marių karalystės deivės Aušrinės antitezė
- tą rodo vandens apliejimo ritualai

Bendra Laimos, Laumės, Raganos 
apgyventa erdvė yra giria, nežmogiškas, 
nesukultūrintas pasaulis. Raganų šluotomis 
vadinami medžių (beržų) šakų dariniai o 
nukarusios kerpės - laumių plaukais arba 
raganų gaurais. Laumės (ir raganos) kartais 
apibūdinamos kaip žaliaakės, labai 
plaukuotos, greitai pražylančios,panašios į 
vargšes psichines ligones.
Garsiausios raganų, skraidančių ant ližių, 
žarsteklių, šluotų ir pan.,pamėgtos vietos 
buvo Girininkų kalnas, Medvėgalis, Šatrija
- pavadinimas kilęs nuo “šatros” - pagalio,
karties. Pagal Juozą Šovį 

“Mažeikių nafta” buvo didžiausia naftos 
perdirbimo gamykla Sovietų Sąjungoje. 
Minėtas kompleksas sudaro ne mažiau nei 
10% Lietuvos ūkio, tačiau vis dar lieka 
priklausomas nuo tiekėjo Rusijoje. 
Lietuvos vyriausybė paskaičiavo jog ji 
galėjo užsikrinti savo nepriklausomybę 
pasikviesdama amerikiečius.

Po tokio sprendimo, primena “W. Post”, 
Lietuva sulaukė “šaltojo karo” su di
džiausia Rusijos naftos bendrove 
“LUKoil”, Rusijos naftos monopolininke 
Baltijos valstybėse . “LUKoil” nutraukė 
naftos tiekimą “Mažeikių naftai” ir atsisakė 
sudaryti tiekimo sutartį. Jo vadovybė 
pradėjo neduoti naftos tol kol Lietuva 
neperleis jai savo naftos perdirbimo 
valdymo. Ttio pat metu Rusijos sąjun
gininkai Lietuvoje ėmė vis garsiau kalbėti 
esą “Williams” buvo suteiktos ypač 
palankios sąlygos ir todėl amerikiečiai 
nesistengia vykdyti savo įsipareigojimų. Be 
to, “LUKoil” sąjungininkai Lietuvoje 
pradėjo plačią kampaniją spaudoje apie 
“Williams” firmos nuostolius bei žalą 
Lietuvai, o kai “Williams” susitarė dėl 
naftos tiekimo su kita rusų kompanija, 
“Jukos” prasidėjo šios sutarties blokavimas, 
net Lietuvos Seime.

“Washington Post” savo komentarus 
baigia pastebėjimu, kad daug kas priklauso 
nuo Vladimiro Putino, ir cituoja Lietuvos 
ambasadorių JAV-ėse Vygandą Ušacką: 
“Tai išbandymas V Putinui - sako Ušackas. 
- Jei Rusijos prezidentas įveiks “LUKoil” 
monopolį ir sudaiys sąlygas laisvam naftos 
tiekimui, tai parodys, jog Rusija tikrai 
keičiasi”.

Nukelta Į 3psL
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Išaugo “Lietuvos dujų” pelnas
Per šešis šių metų mėnesius 

privatizavimui rengiamos “Lietuvos dujos” 
iš savo veiklos uždirbo 25.8 mln. litų gryno 
pelno, arba 83% daugiau nei tuo pačiu 
laiku pernai. Pirmojo pusmečio apyvarta 
buvo 254 mln. litų. Pelnas gautas iš 
prekybos gamtinėmis dujomis, trans
portavimo bei finansinės veiklos. Pernai per 
tą patį laikotarpį bendrovė uždirbo 14.1 
mln. Lt pelno.

Privatizavimui ruošiamų “Lietuvos 
dujų” įstatinis kapitalas sudaro 341 mln. 
litų, kurio 92,36% dalis priklauso valstybei. 
Likusius 7,64% jos akcijų valdo fiziniai bei 
juridiniai asmenys . Dėl “Lietuvos dujų” 
privatizavimo modelio Vyriausybė turėtų 
apsispręsti dar šį mėnesį. Kaip spauda 
primena, už ginčų Seime bei Vyriausybėje 
aiškiai matyti didžiųjų finansinių grupuočių 
interesai. Suinteresuotas yra Rusijos 
gigantas “Gazprom”, kuris Lietuvoje turi 
įtakingų tarpininkų bei užtarėjų 
politiniuose sluoksniuose. Tai atsispindėjo 
ir per neseniai įvykusį Lietuvos valdžios 
pasikeitimą.

Nukentėjo šakiečiai
Specialistų komisija siomis dienomis 

skaičiuoja nuo vėtrų, žaibų ir krušos liepos 
17-ąją nukentėjusių Šakių rajono gyventojų 
nuostolius. “Žuvo apie 60% viso linų 
derliaus. Javų laukai, kuriuos aplankėme 
po audrų, atrodė baisiai - rapsų pasėlius

Pokalbis su Lolita

Antanas Kramilius ir Lolita Kalėda birželio 10d. 2001 Sydnėjuje per Vietinės 
Rinktinės metinių minėjimą.

Lietuvių Klube, kur buvo paminėtas gen. 
Povilas Plechavičius ir jo organizuota Vietinė 
Rinktinė. Lolita Kalėda buvo pradininkė ir 
pagalbininkė šio įdomaus minėjimo. Kas ji 
tokia?

Gerb. Lolita, drįstu paklausti kur 
gimėte, kada ir kaip atsiradote 
Australijoje?

- Visa mano vaikystė prabėgo tarp 
Rudaminos piliakalnių (Lazdijų raj.) - ten 
gyveno mano Mamulė - tėčio mama, kuri 
nuo pat pirmųjų dienų mane užaugino. 
Kaip šiandien regiu save ant tų Rudaminos 
piliakalnių mintimis besileidžiančią į 
tolimiausias svajones, nepatirto gyvenimo 
karštį. Man - išdykėlei - Mamulė nieko 
nedraudė. Kas rytą su dviem saldainiais 
mane žadindavo ir kas vakarą abi 
poteriaudavome. Augau kaip laisva liepa 
nieko nevaržoma. Tėvai, kai paimdavo 
atostogom, net dvi aukles iš karto 
pasamdydavo, bet nei joms nepavykdavo 

daugeliui žmonių vėtra tiesiog nukūlė, o 
vasarinius javus suguldė” - sakė Šakių 
rajono meras Juozas Puodžiukaitis. Šakių 
rajono žemdirbiai savo kreipimesi į Seimą 
ir Vyriausybę Šakių rajoną prašo paskelbti 
stichinės nelaimės zona ir kompensuoti 
patirtus nuostolius. Spėjama, kad nuo 
stichijos nukentėjo maždaug pusė viso 
šakiečių javų derliaus. Ne vienas rajono 
gyventojas kreipėsi į savivaldybę dėl žaibų 
padegtų namų, ūkinių pastatų, vėtrų 
sudraskytų stogų.

Parduos “Kalnapilį”
Alaus darykla “Kalnapilis”, kurią 

dabartiniai jos savininkai - Baltic 
Beverages Holdings (BBH) iki rudens 
rengiasi parduoti, per pirmąjį pusmetį, 
preliminariais duomenimis, uždirbo tik 435 
000litų grynojo pelno. Tai beveik tris kartus 
mažiau nei panašiu laikotarpiu pernai, kai 
pelno buvo gauta 1, 297 mln. litų. Šiemet 
per pirmąjį pusmetį bendrovės išvirto alaus 
kiekis sumažėjo, palyginti su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, nuo 24 mln. 
iki 16 mln. dekalitrų, o apyvarta šiuo 
laikotarpiu sumenko - nuo 45 mln. iki 31 
mln. Lt.

“Kalnapilis” - moderniausia ir pagal 
gamybinį pajėgumą didžiausia alaus 
darykla Baltijos šalyse, galinti per mėnesį 
pagaminti daugiau kaip 800 tūkst. dekalitrų 
alaus. Spėjama, jog BBH priklausantis 
86.5% alaus daryklos akcijų paketas gali 
kainuoti nuo 88.5 mln. iki 180 mln. litų.

□

mane sutramdyti ar mano planus pakeisti 
Visuomet savo pasiekdavau, bet kokia 
kaina. Žinoma, kai dabar pagalvoju, kad į 
kailį buvo už ką duoti, nes nei vienos dienos 
nepraleisdavau ko nors “neiškrėtusi”. 
Mamulė mane mylėjo besąlygiškai - niekad 
nesu iš jos išgirdusi žodžio “negalima”. O 
aš viso kaimo vaikus suorganizavau naktį 
malkas iš turtuolio pagrobti ir į senutės, 
kuri buvo karstą nusipirkusi ir metai iš 
metų laukė savo mirties, daržinę sukrauti. 
Tai įlysdavau į avilius ir sugelta bičių 
spiečiaus kaimo vaikams medaus 
prikopdavau, ar organizuodavau vaikus 
seniems žmonėms šieną sugrėbti kol lietus 
neužlijo...

Taigi ir į Australiją “atsibeldžiau” to 
pačio jausmo stumiama, “negalima” 
padaryti “galima”. Paprastai kalbant, 
klausausi savo vidinio gyvenimo balso ir 
pagal jį gyvenu.

- Pasirodo, kad esate gimusi Lietuvoje

Lolita Kalėdai Zegerienė) Krašto Apsaugos ministerijoje veda užsienio šalyse 
reziduojančių Lietuvos kariuomenės karo atašė spaudos konferenciją.

dar tais “gerais” laikais, kai Lietuvą trypė 
svetimi batai iš rytų. Kur pradėjote 
mokslus ir ką galite pasakyti apie jaunos 
mergaitės įspūdžius mokykloje, 
gimnazijoje, universitete?

- Įdomus laikas buvo, nes nebijojau nei 
raudonųjų nei baltųjų. Krosnos vidurinėje 
mokykloje buvau “mokslo guzas”, o 
užklasinėje veikloje išbandžiau viską: 
girininkiją, sportą, karinį parengimą, 
poeziją, matematiką, fotografiją, 
žurnalistiką. Kai sužinojau, kad ne 
nemirtingieji į laikraščius rašo - tą pačią 
dieną parašiau rašinėlį į rajoninį laikraštį. 
Jis, kaip ir kitos pirmosios mano rašytos 
žinutės, išspausdintos buvo kai man buvo 
devyneri. Nuo to laiko su rašymu praktiškai 
nesiskiriu - kasdien turiu ką nors parašyti. 
Faktus rinkau ir rašiau ne tik į 
respublikinius laikraščius, bet ir į radiją, 
televiziją. Dvylikos metų būdama atidariau 
ir pirmą mažą fotografijos studiją, kur 
fotografavau moksleivius, vestuves, 
laidotuves ir pati ryškindavau nuotraukas. 
Nors matematikos mokytojas mane stūmė 
studijuoti matematiką, baigusi mokyklą, 
būdama septyniolikmetė įstojau į Vilniaus 
Universitetą, kur penkerius metus 
studijavau žurnalistikos mokslus. 
Studijuodama dirbau respublikiniame 
laikraštyje “Tiesa”, papildomai studijavau 
oratorinį meną ir mediciną. Pirmasis 
oficialus darbas buvo “Vakarinių naujienų” 
laikraštyje, kur buvau atsakinga už 
penktadienio dvikalbio numerio 
maketavimą ir išleidimą.

- Kur formavosi Jūsų asmenybė ir 
pasaulėžiūra?

- Aš visada sakau, kad į pasaulį atėjusi 
gyvybė atsineša viską su savimi ko jai reikia. 
Aplinka tik nuslopina tuos turtus. Taigi, 
mano atveju, Mamulės meilė leido laisvai 
mano dvasiai augti ir semtis gyvenimo 
išminties. Tėvų draudimai ir visokie 
“negalima” man iki šiol nepriimtini. Viskas 
galima ir viskas įmanoma.

- Kada pajutote tą jausmą, kad Lietuva 
buvo okupuota ir kas paskatino Jus stalyti 
į tokį pavojų savo jaunystę ir ateities 
karjerą, kovoti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę?

- Gyvendama su tėvais, kai jau ėjau į 
mokyklą, sekmadieniais viena pati eidavau 
į bažnyčią. Už tai mano tėvai komunistų 
partijos buvo baudžiami papeikimais, už 
dukros neteisingą auklėjimą. Bendrau
davau irgi ne su tos pakraipos senukais 
(kaimynais), nes jie buvo dar iš tos Laisvos 
Lietuvos. Tėvų “diržas” man jokios baimės 
ar “košės” neįkrėtė, nes aš norėjau pati 
surasti atsakymus į visus klausimus. Rinkau 

faktus ir juose “pasimesdavau”, nes 
girdėjau dvi istorijas, dvi nuomones, ir 
visokius draudimus “nekišti nosies kur tau 
nereikia”. Tos slaptos Lietuvos sėklos buvo 
sudygę manyje, nes kai reikėjo apsispręsti 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės, aš 
nedvejodama buvau su Sąjūdžiu, {visokius 
grasinimus, kad mane į Sibirą išveš ir kad 
mes “išsišokėliai” nieko nelaimėsim - 
nekreipiau dėmesio. Kadangi buvau 
informacijos priemonių atstovė - 
apsisprend imas buvo viešas ir kitus kolegas 
padrąsinantis žingsnis.

- Kada įstojote į kariuomenę ir kur 
pradėjote tarnauti, kokioje srityje?

- Karinei tarnybai mane dar sovietai 
kovai prieš savo sistemą parengė. Dvejus 
metus vidurinėje mokykloje ir ketverius 
metus Universitete mokiausi visokiausių 
karo paslapčių bei praktikavausi 
šaudyklose ir ligoninėse. Prieš Pučą 
redagavau tokį šešiose šalyse buvusį 
platinamą laikraštį “Mažas laikraštis”, kai 
iš Krašto atsaugos departamento 
direktoriaus Audriaus Butkevičiaus gavau 
kvietimą ateiti padėti kurti Lietuvos 
kariuomenę. TUrėjau laikraščių steigimo ir 
leidimo praktikos, tad kvietimą priėmiau 
ir pradėjau leisti ir redaguoti kariuomenės 
laikraščius: “Krašto apsauga”, “Savanoris” 
ir “KAM biu-letenis”. Aktyviai įsijungiau į 
visuomenės agitaciją kurti savą - Lietuvos 
kariuomenę. 1992 metais buvau paskirta 
Krašto apsaugos ministerijos atstove 
spaudai kuria išdirbau iki 1998 metų 
birželio 6 d.(birželio 10 d. išskridau į 
Australiją).

- Pečius puošia trys žvaigždutės ir 
krūtinę keleri medaliai. Tai kapitonės 
laipsnis. Kas Jums juos suteikė ir už ką?

-Laipsniai buvo suteikti palaipsniui, 
atsižvelgiant į statutą ir tarnybos 
nuopelnus. Kapitonės laipsnyje ištarnavau 
dvejus metus - iki majorės pritrūko 
vienerių tarnybos metų. O medaliai yra už 
Lietuvos Nepriklausomybę (buvau sužeista 
per Spaudos rūmų šturmą) ir Rusijos 
kariuomenės išvedimą.

- Esate neeilinio grožio moteris. 
Galėjote išeiti modeliuoti ir užsidirbti 
daug pinigų. Kodėl pasirinkote karišką 
gyvenimą?

L. Kūnas, tai vieta kur aš gyvenu. 
Kiekvienas žmogus yra gražus. Siela žmogų 
padaro gyvą ir gražų, o ne fiziniai duomenys 
ar kosmetika. Netikiu, kad vien pinigais 
galima viską nusipirkti. Aš klausausi savo 
gyvenimo sielos balso, o ne pinigų. Einu 
ten kur širdis šaukia.

_________________________ (bus daugiau)
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LIETUVOJE

Straipsnio autore Isokfa Poželaitė- 
Davis,AM

(tąsa iš M.P Nr.28)
Antrasis Lietuvos jaunimo kūrybos 

leidinys, kurį minėjau pirmame straipsnyje 
“Lietuva moksleivių akimis”, yra 126 psL 
nedidelio formato knygutė “Kokioje 
Lietuvoje norėčiau gyventi”. Moksleivių 
rašinių atranka buvo skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečiui 
paminėti. Konkursą parėmė Almos 
Adamkienės labdaros paramos fondas, o 
LR Prezidentas Valdas Adamkus parinko 
tris pagrindines konkurso temas, būtent:

l.“Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi”. 
2. “Aš dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvos 
žmogus”. 3. “Ar galiu didžiuotis tuo, kad 
esu Lietuvos pilietis/ė?”

Be to yra keletas įdomių rašinių trim 
antrinėm tan an . 1. “1990 - 2000 metų 
idealai ir tikrovė”. 2. “kur prasideda laisvė, 
ten prasideda žmogus” 3. Ką turėtų pakeisti 
mano karta šiandienos Lietuvoje”.

Prezidentas pratarmėje rašo, kad “Šis 
moksleivių rašinių rinkinys - ir grožinė 
kūryba, ir dvidešimtojo amžiaus pabaigos 
dokumentas. Dokumentas, kuriame 
paliudyta kartais skaudi, kartais viltį 
teikianti, tačiau negailestingai atvira ir 
išgyventa tikrovė... Todėl dabarties 
jaunimo mintys kelia ne tik jaudulį. Jos 
primena šiandienos Lietuvai didesnių 
vertybių ir žmogiškesnės aplinkos poreikį, 
svarbų kiekvieniems namams, kiekvienai 
sielai. Tikiu ir viliuosi, kad panašius 
jausmus išgyvens ir šios knygelės 
skaitytojai.”

Taiklios mintys, nes šis rašinių rinkinys 
kartu organizuotas Prezidentūros ir 
Švietimo ministerijos kaitos fondo 
“pralenkė visus lūkesčius.” Virš 600-tų 

Lietuvos moksleivių iš visų miestų ir 
regionų pasiuntė savo rašinius. Vertėtų 
pastebėti, kad ir rusiškos bei lenkiškos 
mokyklos dalyvavo konkurse. Iš moksleivių 
mokytojų atrinktų 366 darbų, konkurso 
atrankon pateko 30 rašinių, iš kurių vienas 
yra Lietuvos mažumų atstovės. Taip pat 
įdomu, kad “...trečdalis rašinių buvo 
būtent iš pagrindinių mokyklų: iš kaimo ir 
mažų miestelių mokyklų kaip Mosėdžio, 
Subačiaus, Judrėnų ir kitų man negirdėtų 
vietovių.

Provincijos miestų ir kaimų bei tautinių 
mažumų moksleivių noras pareikšti savo 
nuomonę džiugina ir duoda vilties, kad 
prieš dešimtmetį pasėtos demokratinių 
idėjų sėklos plačiu mastu išdygo Lietuvos 
dirvožemyje. Jaunimas nebijo atvirai ir 
neliaupsinant vertinti atgautą Nepri
klausomybę ir kritiškai diskutuoti 
pasiekimus ir nesėkmes, o objektyvumo 
nepraradimas ir gebėjimas išlaikyti lygsvarą 
“.. .tarp skaudumo ir vilties, paliudyti šiuose 
rašiniuose, manyčiau yra stiprios, bręstančios 
asmenybės ženklai” - rašo konkurso 
ekspertė Dainora Eigminienė.

Rinkinyje yra aštuoni rašiniai tema 
“Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi”. Nors 
dauguma rašinių nėra ilgesni kaip trijų 
puslapių - jų plati ir vis pasikartojanti 
skurdo, nedateklių, moralinio 
sumenkėjimo temų apimtis stebina 
skaitytoją. Tad leiskime patiems autoriams 
pasakyti, kokioje Lietuvoje jie norėtų 
gyventi

*Trylikmetė Lolita Juzuitytė norėtų 
gyventi tokioje Lietuvoje, “...kurioje visi 
turėtų pakankamai darbo, kad nereikėtų 
lėkti į svetimas šalis skinti braškių, 
prižiūrėti svetimų vaikų, tvarkyti namų... 
Labai norėčiau, kad mano tėvynėje nė 
vienas vaikas nepatirtų, ką reiškia, kai tėtis 
ir mama iš nevilties prageria aludėje 
paskutinius centus... Trokštu, kad niekas 
nedrįstų kėsintis į didžiausią vertybę - 
gyvybę...Kai mamoms nebeteks slapčia 
braukti ašarų dėl to, kad neišgali savo sūnui 
ar dukrai nupirkti pratybų sąsiuvinį, išleisti 
į koncertą ar ekskursiją...”

*Kitas trylikmetis Juozas Vaitkevičius 
pasineria į logiškas ir rodosi visiems 
priimtinas normalaus gyvenimo ir 
humaniško elgesio svarstybas, savo gimtąjį 
Mosėdį pasirinkęs išeities tašku. “Juk 
Mosėdis - gausiai turistų lankomas 
miestelis. Taigi Mosėdis reprezentuoja 
Lietuvą. Bet kodėl jis nėra atitinkamai 
sutvarkytas? Aišku, nėra lėšų. Jeigu 
seniūnija turėtų lėšų, ne tik visur išklotų 
šaligatvius ir sutvarkytų gatves, bet ir daug

Lietuva moksleivių akimis
ką padarytų. Bet, pamanau, šio ryto 
nemalonumo esmė ne šaligatviai ir ne kelio 
danga. Jeigu vairuotojas būtų buvęs 
žmoniškesnis, jis būtų sumažinęs greitį 
matydamas mane (ir neaptaškęs purvu, 
aut)”.

*13 metų moksleivė Inga Zinkevičiūtė 
ir vienuolikmetis Rimas Povilaitis jaučia 
pareigą kurti geresnę Lietuvos ateitį. Inga 
galvoja, kad žodyje Lietuva yra kiekvienam 
daug svarbių prasmių, bet jos ypač turėtų 
būti svarbios jaunimui. Jaunimas yra 
Lietuvos ateitis: “Kiek daug telpa žodyje 
Lietuva! Kokia ji bus ateityje, manau, 
priklausys tik nuo mūsų pačių, nuo mūsų 
darbų ir siekių”.

O Rimas savo meilę tėvynei ir norą 
gyventi joje išlieja entuziastišku šūksniu:

“Čia mano Tėvynė, čia mano gimtieji 
namai, čia visa mano širdis! Tik lai visada 
būna taika šeimoje ir Žemėje! Kad tėvų 
iškovotos laisvės kaip gležno žiedelio 
nesutryptų niekas niekada!”

Rašinių tema “Aš - dvidešimt pirmojo 
amžiaus žmogus” į atranką pateko tik 
keturi. Vieni jumoristiniai, kiti liudija, kad 
moksleiviai rimtai apgalvojo duotą užduotį. 
Džiugina plačiu šypsniu dvylikametis 
“filosofas” Laisvydas Želvys, kuris linksmai 
porina:

*“Ar žinai kas buvo vakar? Vakar buvo 
šakar makar. Šakar makar- tai toks laikas, 
kai nurimt negali vaikas... Vakar, tai yra 
praeityje, daug visko buvo. Ir kaip mūsų 
amžinatilsis senelis sakydavo: “Viskas 
gerai! Einam, vaikai į priekį!”

*Kamilė Šleževičiūtė irgi 12 metų jau 
samprotauja daug rimčiau apeliuodama į 
bendraamžių žmogiškumą:

“Pasaulis įžengia į XXI amžių, naują, 
kupiną netikėtumo laikotarpį. Medikai 
daro stebuklus: persodina širdį, prisiuva 
rankas, kojas, net sėdintys neįgaliųjų 
vežimėliuose valdo kompiuterius. 
Džiaukimės, kad sulaukėme III 
tūkstantmečio, nenuodykime gyvenimo 
niekingomis, primityviomis smulkme
nomis, kurios amžinybės akivaizdoje yra 
tiesiog juokingos. Išsaugokime gerumą, 
jautrią širdį. Saugokime žmogų ir tą 
akimirką, kai ištarti galime “Gyvenu!”

Trys autoriai, kurių rašiniai spausdinti 
tema “Ar galiu didžiuotis,kad esu Lietuvos 
pilietis/ė?”, visi kitaip atsako į šį klausimą:

Dešimtmetis Vaidas Junevičius api
būdinęs Lietuvos piliečių netinkamo 
elgesio keletą pavyzdžių, vis dėlto prieina 
pagirtinos išvados tokio jauno amžiaus 
vaikui:”

“Labai bijau užsikrėsti niežais. Jau buvo 

taip. Mano mama greit mane išgydė. Bet 
yra vaikų, kurie serga mėnesių mėnesiais, 
kurių rankos randuotos... Jų mamoms 
nesvarbu, ar vaikas švarus, ar nesušalęs, 
ar sveikas. Jos - Lietuvos pilietės... Bet aš 
tikiu, kad viskas pasikeis ir aš didžiuosiuosi, 
kad esu Lietuvos pilietis.”

Penki labai stiprūs rašiniai pateko į 
atranką tema: “Ką turėtų pakeisti mano 
karta šiandienos Lietuvoje?” Manau, kad 
skaitytojai, kaip ir aš, bus sukrėsti jaunuolių 
atvirumu:

*Įdomios pastabos yra keturiolikmečio 
Antano Samkaus. Viskas būtų gerai 
Lietuvoje, bet pyktis griauna žmonių 
tarpusavio santykius, socialinį ir politinį 
gyvenimą. Jo vaizdūs apibūdinimai 
pykstančių šeimos narių, valdininkų, 
politikų stebina įžvalgumu. Per jo 
kaleidoskopą matome visą Lietuvos 
mikrokosmą. Jis nebijo jį pavaizduoti savo 
akimis:

“PYKTI DRAUDŽIAMA! PYKTIS 
KENKIA SVEIKATAI! IR NE TIK!”

“.. .Man rodos, ir Jūs skaitydami rašinį 
pykstat, ką čia tas piemuo rašo, kai 
paskelbtas toks rimtas konkursas. O aš 
rimtai. Mes pradėsim keisti... Pastebėjau, 
kad pykti yra visai paranku: VISAD BŪSI 
TEISUS IR GALINGAS. Nes paprastai 
KALTAS yra tas ant kurio pykstama: jis 
gūžiasi, traukiasi į kampą, lankstosi, 
atsiprašinėja. Jis tada toks MENKAS!... 
Nenoriu matyti šitaip menkinamo, 
niekinamo savo artimo, bičiulio, tautiečio, 
todėl pakabinčiau visur, net Seime, tokį 
šūkį:

JUPITERI, TU PYKSTI? VADINASI 
TU NETEISUS!”

♦Šešiolikmetės Robertos Girenko 
rašinys tiesiog duria širdin. Jis iškelia 
rasizmo klausimą:

“Ar kitatautis - keiksmažodis? Ką 
reškia KITATAUTIS? O ŠITATAUTIS? 
Kodėl Jūs savęs nevadinate 
ŠITATAUČIAIS? Nesmagu, tiesa?... Kaip 
smagu šaukti: “Rusialka! Gudialka!” Kodėl 
nešaukiate “Lietuvialka!”? Neskamba? O 
manote, kad mums KITATAUČIAMS, 
labai skamba?...

Viliuosi, jog sulauksim tos dienos, kai 
žmonės nebus skirstomi į savus ir 
KITATAUČIUS. Aš tvirtai tikiu ir žinau, 
jog išsisklaidys žmonių tamsumas ir 
beširdiškumas, ir tą turi padaryti mūsų 
karta...

Temomis “1990-2000 metų Lietuvos 
idealai ir tikrovė” ir “Kur prasideda laisvė, 
ten prasideda žmogus” daugumoje rašė

Nukelta į 5 psL

Greit važiavo Pijuselis, 
Apkabintas mergužėlės,
Bet nelauktai * vienu ypu - 
Žiauriai “paraku pakvipo”; 
Karšta darėsi Dulkelei 

int užblokuotą kelią.
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“Fermeris labai turtingas, 
Labai senas ir garbingas, 
Pranešė mums telefonu, 
Kad tu pavogei jo žmoną; 
Užporyt atvyks teisėjas 
Bausti vietos niekadėjų”.

Kalabūzėj užrakintas 
Tris paras jau čia išbuvęs, 
Srebia pupeles lietuvis, 
Nekaltu jau pripažintas; 
Pasimatęs su teisėju, 
Rytoj laisvėn bus išėjęs.

’’Ponas Dulke, Jus apgavo 
Ta poniutė taip melavus, 
Ji daug kartų (kas jiems yra?) 
“Nešė muilą” nuo jos vyro... 
Tad nepyk - būki malonus, 
Linkim Jums geros kelionės.

Stasio Mon tvido eilės ir piešiniai
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Atkelta iš 4 psl
vyresnių klasių moksleiviai Rinkinyje yra 
brandžių, apmąstytų straipsnių kaip pvz. 
šešiolikmečio Roberto Macijausko, kuris 
išveda Nepriklausomybės dešimtmečio 
gerų ir blogų poslinkių suvestinę. Jei 
nežinotumėm, kad ją parašė 2-ros klasės 
gimnazistas, sakytumei, kad tai gero 
apžvalgininko straipsnis. Lina Luko- 
ševičiūtė ir Kristina Tamoševičiūtė abi 
septyniolikmetės gimnazistės parašė 
brandų straipsnį debatų forma tarp 
jaunuoli, pagyvenusio žmogaus ir filosofo: 
“Žmogus prasideda ten, kur prasideda 
laisvė”. Debatų išvada svarbi:

“Filosofas - Vadinasi, mūsų laisvė - 
pati stipriausia iš tų grandinių, kurios 
parodo, ko žmogus vertas. Ji - šbandymas, 
kas esi.”

Abi abiturientės pasirinko gerai 
pritaikintų citatų iš žinomų graikų filosofų 
ir pasaulio rašytojų kūrinių šia tema. Gaila 
tik, kad sulietuvinus jų pavardes teatspėjau 
keturis autorius. Gal vis dėlto reikėtų 
atpratinti jaunimą nuo sulietuvinimo - 
transkripcijos svetimvardžių ir pavardžių. 
Tačiau, tai mano asmeninė nuomonė.

Mieliems laikraščio skaitytojams drįstu 
rekomenduoti Lietuvos jaunimo poezijos 
ir prozos rinkinius, išleistus leidyklos 
“BALTOS LANKOS” Vilniuje. Jie 
ryškiomis spalvomis atskleidžia daug tiesos 
apie padėtį Lietuvoje. Aišku, nereikia 
pamiršti, kad yra dar nemažai niuansų, 
kuriuos galima tik suvokti iš potekstės.

Isolda Poželaitė-Davis,AM

Dovana Australijos 
lietuviams

Tęsinys pokalbio su A Foku, talpintu 
praėjusiame numeryje

Taigi, tariamės dėl Lietuvos 
atstovavimo Vienos mugėje kartu su 
lietuviškomis prekėmis. Gegužės mėnesį 
turėsime koncertuoti Frankofonijos 
festivalyje Paryžiuje (Versalyje). Vasarą 
turėtume važiuoti Suomiją, o rudeniop 
atstovausime Lietuvą Šiaurės šalyse (trys 
koncertai Reikjavike, gal dar Osle). Tai su 
“Sutaru”.

{ “Skamba skamba kankliai” festivalį, 
gegužės mėnesį, kviečiame penkių žmonių 
ansamblį iš Tuvos (Altajaus karšto), 
išleidžiame jiems CD, padarome video 
filmą apie jų instrumentus ir gerklinį 
dainavimą (labai įdomi technika, kai vienas 
žmogus dainuoja dviem balsais tuo pačiu 
metu) ir rengiame jų gastroles. Su leidyba 
- sausio mėnesį išleisime pirmąjį lietuviškos 
Folk-rock muzikos CD, kurį įrašė grupė 
“Atalyja” ir koncertuosime Lietuvoje.

G.P. Leiskite jums padėkoti už 
muzikinę dovaną Australijos lietuviams. 
Ačiū už pokalbį.

Gražina Pranauskienė

Ar dar esame lietuviai?
2001 metų rugpjūčio 7 d. Australijos 

Vyriausybė rengiasi atlikti keturioliktąjį 
šalies gyventojų surašymą, ty. Census. 
Vienas iš šio surašymo tikslų yra sužinoti, 
kokios etninės bendruomenės gyvena 
Australijoje bei jų skaitlingumą. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas išsiaiškintų kurioje 
šalyje gimę arba iš kur kilę yra gyventojai 
bei jų tėvai, kada atvyko į Australiją, kokia 
kalba šneka namie ir kaip gerai kalba 
angliškai, kokį tikėjimą išpažįsta.

Be abejo, Australijos Vyriausybė 
pirmiausia stengiasi išsiaiškinti šalies 

demografiją. Tačiau ne mažiau svarbi ši 
apklausa ir bendruomenėms, tame tarpe 
Australijos Lietuvių Bendruomenei

Keičiantis įvairių tautybių proporcijoms 
ir susidarant naujoms skirtingoms 
imigrantų bendruomenėms, keisis ir 
Australijos Vyriausybės dėmesys jų 
poreikiams bei jų reikmių finansavimas iš 
valstijos bei savivaldybių biudžeto.

Todėl ALB Krašto Valdyba skatina visų 
kartų lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis 
aktyviai dalyvauti šioje apklausoje. Nuo jos 
rezultatų priklausys, kokios socialinės 
paramos galime tikėtis, ar išlaikysime savo 
lietuviškas mokyklas bei radijo programą, 
ar neištirpsim Australijos šalies kultūroje 
ir gyvenime, kurio kūrime taip aktyviai 
dalyvavome.

Daugiau apie Census galima sužinoti 
internete www.abs.gov.au/census

Su pagarba,
ALB Krašto Valdybos vardu,

Eglė Taurinskaitė
sekretorė

Įdomi popietė
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 

Globos draugijos liepos 22 d. Sydney 
Lietuvių klube suruošta “Medicinos 
popietė” sutraukė apie 80 klausytojų. 
Popietę atidarydama draugijos pirmininkė 
Julija Lašaitienė išaiškino renginio formatą 
ir pakvietė susirinkusius apžiūrėti salės 
priekyje įdomią p. Isoldos Poželaitės- 
Davis,AM paruoštą parodėlę apie švietimą 
Lietuvoje.

Visus linksmai nuteikė p. Tamaros 
Vingilienės parašytas ir padeklamuotas 
eilėraštis apię.sunkiai išrišamas problemas 
atminčiai silpnėjant.Tai buvo tinkamas 
įvadas į dr. Antano Šarkausko paskaitą, 
žiūrint į tas problemas iš rimtosios pusės. 
Jaunasis gydytojas pasigėrėtinai gražia 
lietuvių kalba sistemingai pristatė senatvės 
raidą ir jos galimas pasėkas žmogaus nervų 
sistemai Jis išgvildeno skirtumus tarp savo 
simptomais panašių, tačiau esmėje 
skirtingų nervų sistemos sutrikimų 
(delirium, dementia ir Alzheimers liga), 
išnagrinėdamas šių ligų išgijimo galimybes, 
šių ligų progresyvius simptomus ir poveikį 
į ligonių artimuosius. Klausytojai su 
dėmesiu išklausė paskaitos.Tikimės ją 
ateityje pilnumoje matyti “Mūsų Pastogės” 
puslapiuose.

Antroje popietės dalyje p. Isolda 
Poželaitė-Davis, AM nušvietė jaunųjų 
Lietuvos moksleivių problemas ir 
atsiekimus. Gausiai cituodama statistinius 
davinius, prelegentė supažindino klau
sytojus su dabartine Lietuvos vidurinių 
mokyklų sistema, švietimo finansavimu ir 
nedatekliais. Ji nurodė mokytojų 
pasišventimo atvejus, jiems be atlyginimo 
dirbant per savo priverstines nemokamas 
atostogas, kad nenukentėtų mokiniai, 
nesusitrukdytų jų mokslas, egzaminams 
artėjant Prelegentė išaiškino kaip būtina 
daugeliui mokyklų įsigyti kompiuterius, tuo 
metu kai mokiniams sunku įsigyti net 
sąsiuvinius, dėl jų brangumo.

Klausytojams buvo įdomu išgirsti 
smulkmenas apie 1939-90 laikotarpio 
istorijos mokymą dabartinėje Lietuvoje, 
moksleivių Seimą, atsiekimus tarptau
tiniuose konkursuose, svetimų kalbų 
mokymą, vasaros stovyklas, viešus debatus.

Prelegentė yra aplankiusi beveik visas 
Lietuvos vidurines mokyklas, yra daugelio 
konkursų mecenatė, gi savo paskaitos 
pradžioje ji padėkojo Sydney Lietuvių 
Moterų Soc. Globos d-jai už jos 
suorganizuotų knygų siuntų 3 dėžių 

persiuntimui į Lietuvą, bei Birutei ir 
Vytautui Vaitkams už jų išsiųstą dėžę. 
Išvesdama mintį, kad lietuvių moksleiviai 
yra Lietuvos ateitis, prelegentė paskaitą 
užbaigė žodžiais “man Lietuvos jaunimas 
patinka”.

Po paskaitos draugijos ponios vaišino 
klausytojus kava ir pyragais.

V.P.

Padėka
“Kamertono”choro viešnagė Austra

lijoje jau buvo aprašyta, bet aš norėčiau 
kaip Melbourne Dainos Sambūrio 
pirmininkė pareikšti asmenišką padėką 
mano vicepirmininkui Gediminui Statkui.

Gediminas atliko pagrindinį susi
rašinėjimą ir koordinavimą tarp Lietuvos 
ir kitų Australijos miestų. Visas darbas 
užtruko maždaug 9 mėnesius. Jeigu ne 
Gediminas, tai iš viso nebūtume matę bei 
girdėję tokio gero choro kaip Kauno 
“Kamertonas”.

Gediminas atliko puikų darbą ir aš 
visų dainos mylėtojų vardu, noriu jį 
pasveikinti ir padrąsinti vėl kada nors kai 
bus proga, apsiimti ir nebijoti tokio darbo.

Danutė Lynikienė, 
Melbourne Dainos Sambūrio vardu

Kaip padėti dabar 
atvykstantiems?

Susitikimo metu kalba advokatas Garry Penhall.
Vytauto Vaitkaus nuotr.

Tokiu tikslu sekmadienį, liepos 29 d., 
buvo sušauktas pasitarimas, kurio 
iniciatorius buvo Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo sekretorius Algis Bučinskas. Per 
“Mūsų Pastogę” buvo pakviesti naujai 
atvykusieji, o prie jų prisidėjo būrelis 
veiklesnių vietinių Sydnėjaus lietuvių. 
Susirinkimą - pasitarimą pravedęs Algis 
Bučinskas (sekretoriavo Jadvyga 
Dambrauskienė) pastebėjo, kad 
senesniajai lietuvių atvykėlių kartai 
neišvengiamai nykstant, jos veiklos 
pratęsimas (o kartu ir įsigyto bendro 
turto, pvz. Lietuvių Klubo išlaikymas) 
daug priklausys nuo “naujųjų ateivių” 
įsijungimo. Kol kas ryšys tarp “senųjų” ir 
“naujųjų” yra tik retas ir proginis, todėl 
pravartu jį stiprinti abiejų pusių naudai. 
Be to, girdisi, kad senieji naujiesiems 
padeda mažiau nei iš tiesų galėtų.

Pirmininkaujantis kreipėsi prašydamas 
nurodyti vieną kitą pavyzdį, su kokiais 
sunkumais naujieji susiduria. Gyvas ir 
turiningas pokalbis prasidėjo nuo 
pastebėjimo, kad Sydnėjuje susiduriama su 
lietuvių kalbos vertėjų trūkumu. Tai 
nepaprastai apsunkina dokumentų 
pateikimą, jų tvirtinimą ir pan. Kalboms 
netrukus peršokus į ateiviams svarbių vizų 
klausimą, naudingų patarimų davė 
susirinkime dalyvavęs lietuvių draugas, 
advokatas ir imigracijos konsultantas Gany 
Penhall Jis nurodė, kad tie atvykusieji, 
kurie siekia gauti darbo vizą ar pasilikimo 
teisę, neretai pakliūna į nesąžiningų 
patarėjų rankas, kurie už tariamas 
paslaugas ima didelius pinigus, bet patys 
šiam darbui gal net nėra valdiškai 
registruoti. Taipjau yra atsitikę ne vienam 
lietuviui, tačiau darbo ar pasilikimo vizai 
gali trukdyti ir tai, kad formos bei anketos 
yra prastai ar net klaidingai užpildomos 
dar Lietuvoje - kur irgi netrūksta nerimtų 
firmų ar net tiesiog sukčių bei kyšininkų. 
Žinios, kurias pačioje pradžioje reikia 
suteikti Australijos konsulatui Varšuvoje, 
yra įtraukiamos į kompiuterį, todėl 
skirtingų biografinių žinių suteikimas 
Imigracijos departamentui Australijoje gali 
nuvesti iki apkaltinimo apgavyste, prašymo 
atmetimo ar net deportacijos.

Pokalbio metu buvo paliesta daug 
netyčia daromų klaidų, neužmirštant ir 
atvejų, kai sunkumus per neprotingą elgesį 
susikuria patsai atvykėlis. Kartu buvo 
pabrėžta, kad atvykusiems labai trūksta 
informacijos pvz. apie vizų skirtumus ir 
kaip jos gaunamos, apie įvairius pagalbos 
šaltinius (teisiniai ir buitiniai patarimai, 
anglų kalbos pamokos) ir t.t. Buvo 
išreikštas stiprus pageidavimas, kad šiek 
tiek informacijos galėtų perduoti “Mūsų

Pastogė” ir lietuviškoji radijo valandėlė. Be 
to, atitinkamą informaciją reikia skleisti ir 
Lietuvos spaudoje, kad keliaujančiųjų planai 
būtų daromi realistiškai

Panašaus pobūdžio susirinkimus nutarta 
tęsti ir ateityje. Sekantis pokalbis numatytas 
vėl Sydnėjaus Lietuvių Klube sekmadienį, 
rugpjūčio 19 d. 1230 vai. Tiksliau bus 
skelbiama “Mūsų Pastogėje”.

Kol bus suorganizuota pastovesnė 
tvarka, telefonu sutiko padėti patsai Algis 
Bučinskas, namų tel. 4677 3255, Vytenis 
Šliogeris (darbo metu Lietuvių klube, Ly. 
sekmadieniais iš ryto iki 12 vai tel 9708 
1414), Albina Liutackienė tel. 9747 1179 
arba 9747 6337 iki 8 valp.p., Jadvyga 
Dambrauskienė 97093814.

V Du.
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Vakaras su Mango mergaitėm

Prieš akis reklama Amerikos lietuvyje 
kviečia į “Show centro” Willowbrook 
pokylių salėje rengiamą vakarą su Mango 
mergaitėmis iš Klaipėdos. Susisiekiu su 
savo bičiuliu, klaipėdiečiu Žydrūnu, 
stažuojančiu Illinois universiteto Litua
nistinėje katedroje.

-Gal nueisi? - siūlau, - o tos Mango 
mergaitės -gal tavo pažįstamos? Klaipėda 
juk - nedidelis miestas.

Žydrūnas sako neprisimenąs tokių 
mergaičių, bet sutinka prisijungti prie 
ekspedicijos į Willowbrook’ą.

Lietuviškai užklausus apie kainą, 
rezervacijas ir Lt nekantrus moteriškas 
balsas telefono ragelyje iš Willowbrook’o 
primena, kad kalbėčiau žmoniška kalba, tai 
yra angliškai Ne, salėje vietų prie stalų jau 
nėra. Jeigu atvyksime valandą prieš 
“show”, turėtume rasti vietos prie staliukų 
pasieniais.

Willowbrook’e atsirandam anksti. Už 
įėjimą susimokam po 25 dolerius. Prie 
įėjimo pasitinka penki policininkai, tikrina 
dokumentus, deda ant rankos raudoną 
raštelį, kaip įrodymą, kad esam pilnamečiai 
Be jo prie baro neparduoda svaiginamųjų.

Susirandam vietą prie staliuko 
pasienyje. Publika renkasi pamažu. Kai visi 
sueina, salėje ūžia apie 1000žmonių minia. 
Įspūdis maždaug kaip Jaunimo kongreso 
ar sporto šventės užbaigiamojo pokylio 
senais laikais. Tik salėje nesimato nė vieno 
dipuko. Teisybę pasakius, žmones virš 40 
metų amžiaus gali suskaičiuoti ant dviejų 
rankų pirštų.

Salėje pilna skustagalvių vaikinų. Kai 
kurie - su auskaru ausyje, auksinėmis 
grandinėmis ant kaklo. Aplink šmirinėja 
merginos įvairiose nusirengimo stadijose: 
tik su liemenėlėm ir kelnaitėm, prisi

dengusios įvairaus permatomumo medžia
giniais priedais ar tiesiog be jų. Tvaiką šioje 
margaspalvėje minioje palaiko 
neperšaunamom liemenėm apsišarvavę 
amerikiečiai policininkai

-Tipiškas vakarėlis Kretingoje - sako 
Žydrūnas, tokiuose man yra tekę dalyvauti, 
kai ten mokytojavau.

Tūriu prisipažinti, publika visai ne 
vilnietiška. Tai daugiausia jaunimėlis iš 
Panevėžio, Kauno, Alytaus, paaiškina 
Žydrūnas. Ten šiuo metu didžiausias 
nedarbas. Vilniuje bedarbių tik 10 
procentų, kaip praneša Lietuvos spauda.

Prie baro spūstis, sunku prisigrūsti Už 
“Kalnapilį” ima po 4 dolerius, bet publika 
geria eg^otiškesnius gėrimus, ne alų. Prie 
gretimo staliuko sėdintis pusamžis vyriškis 
su keliom panašaus amžiaus moteriškėmis 
ir turbūt dukra, bonka po bonkos maukia 
šampaną. Žydrūnui jis primena buvusį 
funkcionierių. Man jis panašus į mafijozą. 
Apskritai aplinka Willowbrook’e radikaliai 
kitokia, primena kažkuriam Karibų jūros 
uoste matytą jūreivišką smuklę ir niekuo 
nepanaši į pasisėdėjimą sekmadienį po 
mišių prie kavutės Pasaulio lietuvių centre.

Pagaliau pasirodo Mango mergaitės. 
Man jos kažkuo panašios į anksčiau 
Amerikoje populiarias “go go girls”. Vėliau 
Kauno dienoje skaitau, kad “Mango” 
naujojo albumo jau parduota per 35 
tūkstančius. Tai rekordas. Mergaičių 
koncertas Willowbrook’e pirmasis už 
Lietuvos ribų. Todėl jos jam paruošė 
specialią programą, įtraukdamos visų jų 
albumų geriausias dainas. Mango 
mergaičių atliekamą muziką pavadinčiau 
rytų europiečių techno rock’u. Salėje 
didžiausias šurmulys: dainuoja ir scenoje 
šoka Mango, o šokių aikštelėje - publika.

Per žmones sunku matyti mergaites. Todėl 
labai gelbsti salės šonuose įrengti didžiuliai 
televizoriai. Ten gali sekti kiekvieną jų 
judesį. Vis vien, man egzotiškesnės ne 
mergaitės ant scenos, bet nardančios salėje.

Stebint aplinkui vykstančią akciją, 
apima susvetimėjimo jausmas. Pavyzdžiui 
kodėl man juodukų bliuzas, Bitlai Janytės 
Žioplytės (Janis Joplin) ar Jono Denverio 
(John Denver) muzika artimesnė ir 
mielesnė už lietuvišką technišką rock’ą? Ir 
bandant būti filosofišku: kas yra tauta, 
karta, kurioje išaugai ir subrendai? Kodėl 
tau tie žmonės tokie tolimi?

Willowbrook’ą apleidžiam miniai 
baigiant įsisiautėti. Už automobilio 
priekinio stiklo šluostiklio užkišta reklama 
švariausia lietuvių kalba skelbia apie 
nemokamą seminarą, įvyksiantį lietuviškai 
kur bus aptariamos paskolos nekilnojamam 
turtui, nekilnojamo turto finansavimas 
įvairiausiomis sąlygomis. Pinigingi pasaulio 
galiūnai gerai nusimano apie salėje 
susirinkusiųjų finansinį potencialą. TUo 
tarpu senoji išeivių dipukų karta, patogiai 
įsitaisiusi bendruomenėse, tarybose ir 
fonduose, posėdžiauja su seimūnais, rodo 
tautai kelią į NATO, dalina pinigus mūsų 
kultūrai remti ir mažai tenutuokia , kad 
ateina, atidunda naujoji išeivių karta... 
_________________________________ L.M.

Lietuviai pasaulio 
veteranų žaidynėse

Šiais metais liepos mėn. mėnsio 4 - 
14dienomis, Brisbanėje vyko 14-sis 
Veteranų lengvosios atletikos pasaulio 
čempionatas.

Čempionate dalyvavo 42 dalyviai iš visų 
kraštų. Jų tarpe buvo ir 2 lietuviai iš 
Lietuvos. Jie gerai nusiteikę ir savo noru 
bei lėšomis atvažiavo į minėtas žaidynes

Vytas Kasperaitis ir Vytautas Majauskas 
prie Lietuvių Įdubo Sydnėjuje

dalyvauti čempionate.
Tai Vytautas Majauskas iš Kauno, 

kuris bėgo 800 m. ir 1 500 metrų.
800 m. bėgime užėmė 10 vietą.
1 500 m. bėgime užėmė 9 vietą.
Antrasis - Vytas Kasperaitis iš 

Klaipėdos, bėgo 800 metrų, kur užėmė 11 
vietą, o 400 m bėgime buvo 19-tas.

Abiems Vytams labai patiko Australija 
- kengūrų kraštas, žmonės lietuviai su 
kuriais bendravo. Dėkingi už šiltą 
priėmimą ir globą Brisbanės ir Sydnėjaus 
lietuviams.

V Kasperaitis čia Sydnėjuje susitiko 
su giminėmis, aplankė gulinčią ligoninėje 
Genutę Kasperaitienę, pabendravo 
keletą valandų su pusbroliu ir 
pusseserėmis.

Sekančiais, 2002 m., jie žada vėl 
dalyvauti Veteranų pasaulio žaidynėse 
Melbourne.

Tad iki pasimatymo mūsų broliai iš 
Lietuvos!

M.P. inf.
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Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsmys, pradžiaMP Ne 1-31 bombų išmuštose duobėse. Tik vien
Kitą kartą atradom šešias, naujas 

dideles duobes užpakalyje mūsų buto. 
Visas mūsų kaimas buvo apsuptas tokiomis 
pat duobėmis. Kur beėjome, matėme 
galybes pašautų lėktuvų laužų. Keletą 
kartų man teko matyti suanglėjusius pilotų 
kūnus, kabančius su parašiutais nuo 
aukštos įtampos elektros vielų. Tas vaizdas 
irta smarvė nuo apdegusių kūnų susukdavo 
man pilvą ir aš apsivemdavau.

Po Naujų Metų, kaimelio žmonės 
pasidarė pikti ir neramūs. Buvo daug 
šnibždėjimo ir kalbų, kurių aš nesupratau. 
Net ir mano draugė Zosė ėmė skųstis man. 
“Žinai Ale, čia kažkas darosi bet man 
tėvai nieko nesako.” “Mano tėvai irgi man 
nieko nesako. Aš paklausiu bobutės. Ji 
normaliai žino viską.” “Bobute, kas dabar 
darosi? Zosės tėvai jai nesako, kodėl 
žmonės taip keistai elgiasi,” aš prisispyrus 
klausinėjau, žiūrėdama jai tiesiai į akis, 
tikėdama gauti sąžiningą atsakymą. 
“Vokiečiai baigia pralaimėti karą, bet tau, 
Ale, nėra ko dėl to rūpintis,” bobutė mane 
nuramino.

1945 metų pavasaris buvo šiltas. Dažnai 
* stebėdavau paukščių būrius, grįžtančius 

atgal iš šiltųjų krašų. Pavydėjau jiems. Jie 
buvo laisvi, jiems nerūpėjo alarmai, 
bombos nei karas. Kartais jie nutūpdavo 
nailsėti ant aukštos įtampos elektros vielų 
ir, išsirikiavę kaip kareiviai, linksmai 
čirškėdavo. Niekas jų neskriaudė ir jiems 
niekas nerūpėjo. Žiūrėdama į juos, 
prisiminiau suanglėjusius kūnus sąjun
gininkų pilotų, kurie ne taip senai kabėjo 
ant tų pačių vielų. Šaltas šiurpulys perbėgo 
per mane. Sniegas jau buvo nutirpęs.Žolė 
laukuose buvo žalia, tik niekas neaugo 
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žvirbliai ir juodvarniai krapštėsi fenais, 
ieškodami kirminų.

Aplink mūsų kaimelio upėtakų prūdus 
pražydo laukinės pavasario gėlės ir karklai. 
Oras buvo malonus. Saulė nenustodama 
švietė kas dieną. Čia aš galėjau žaisti su 
gėlėmis, kalbėti su upėtakiais prūduose ir 
džiaugtis jais plaukiojant vandenyje. 
Kartais mano draugai irgi ateidavo su 
manim ten pažaisti. Mes statydavom 
dumblo pilis, kasdavom upelius ir 
tvenkdavom juos tol, kol sirenos nepra
dėdavo kaukti. Niekaip negalėjau priprasti 
prie bombų, nežiūrint kaip aš stengiausi. 
Kiekvieną kartą kai aš išgirsdavau 
spiegiančią bombą krintant žemyn, mane 
išgąstis surankindavo. “Šį kartą tikrai 
neištiksiu gyva. O, Dieve, gelbėk mane.” 
Kartais galvodavau, kad aš jau buvau 
numirus. Kitais atvejais aš norėjau pavirsti 
į paukštį, kad galėčiau pakilti virš lėktuvų. 
Bet tada mane gali pašauti priešlėktuvinė 
artilerija. Ir taip aš negalėjau nieko 
sugalvoti, kaip pabėgti nuo šių baisių 
įvykių, kurie siautė aplink mane. 
Neapykanta lėktuvų pilotams augo manyje 
ir kartais aš keikiau juos kartu su Frau 
Hoffman. Tėvas ir toliau sunkiai dirbo 
laukuose. Man atrodė, jog Herr Kohl jį 
mėgo, nes dažnai iš jo gaudavom antrą 
maišą bulvių. Bet buvo ir tokių dienų, kada 
jis grįždavo neramus ir susirūpinęs. “Aš 
nesuprantu to Herr Kohl Kartais jis yra 
labai padorus žmogus, bet kartais jis elgiasi 
lyg gyvulys.” “Kas atsitiko?” mama jo 
paklausė neiškentus. “Žinai, jis mane 
pradėjo gąsdinti. Šį rytą, prie mano akių, 
šoko mušti Kazimiersz, už tai kad per vėlai 
atėjo į darbą. Visiems buvo aišku, kad tasr 

vargšas žmogus sirgo, bet tik ne didingam 
Herr Kohl” Kitą vakarą, kai aš atsisakiau 
valgyti pieno sriubą, kurią mama netyčia 
prisvilino, tėvas piktai trenkė kumščiu į 
stalą, “aš tave atiduosiu Frau Kohl Ji tave 
išmokins valgyti viską.” “Ji tikrai 
neprisvilina sriubos.” “Nustok ginčijusis su 
manim, Ale.” “Arkas atsitiko? Papasakok 
daugiau?” bobutė susidomėjo. “Kazimiersz 
pasakojo, kad viena iš jos vištų nuskendo 
srutų duobėje. Kol Frau Kohl ją atrado, ta 
višta jau buvo permirkus gyvulių šlapumu. 
Nežiūrint to, ji ją nupešė, dadėjo daržovių 
ir išvirė sriubą ‘P’ ir ‘OST’ darbininkams. 
Žinoma, jie atsisakė ją valgyti ir taip, su 
tuščiais pilvais, jie turėjo dirbti iki kitos 
dienos. Vienas iš jų, kuris mėgino ragauti 
tuoj susirgo. Taigi pasirink, mergele “Frau 
Kohl vištos sriubą ar mamos prisvilusią?” 
Išgirdus tai, pasiskanindama, suvalgiau 
pilną lėkštę, net išlaižydama.

Kitą popietę, kai aš žaidžiau su savo 
draugais prie prūdų, Juri pamišo ir piktai 
pasileido su lazda mušti gluosnio medį. 
“Kas dabar tau yra?” prisispyrus klausiau 
jo. “Aš keršiju Herr Kohl už savo tėvą. Jis 
yra bjaurus žmogus. Jis yra nacis. Visi 
vokiečiai yra blogi Aš jų neapkenčiu.” Tą 
popietę mes sulipdėm ypatingą purvo pilį 
ir visi prisiekėm prie jos neapkęsti vokiečių, 
ypatingai Herr Kohl Kai aš grįžau namo į 
mūsų kiemą su pilnu krepšiu žolės kiaulei 
Frau Hoffman laukė manęs savo 
tarpduryje. “Eikše, Ale,” ji pašaukė mane, 
kaip visada. Ne, aš neatsakysiu jai, 
pagalvojau. Frau Hoffman yra vokietė ir 
aš jokiu būdu nekalbėsiu su ja daugiau. 
Susiraukus, pažiūrėjau į ją ir nuėjau. “O, 
Dieve. Kas atsitiko tau? Gal sergi? O gal 
susižeidei?” Frau Hoffman bėgo paskui 
mane, susirūpinus.

“Čia, mergyte, aš iškepiau šviežių 
sausainių. Jie tikrai tave pradžiugins,” ji 
čiauškėjo man, ištraukdama saują jų iš balto 

žiursto kišenės. Atsisakiau ir jų, atsukdama 
jai nugarą. Mėginau jai pasakyti, kad aš 
nekenčiu visų vokiečių ir nenoriu jos 
vokiškų sausainių, bet negalėjau to 
padaryti. Nustebinta mano elgesiu ji 
nubėgo atgal į savo butą. Minutę vėliau, 
grįžo rankose nešdama šokoladinį pyragą. 
“Ne, ne, ne,” aš spyriausi prieš ją. Bet kaip 
visada ta geraširdė moteris laimėjo. Ji 
padėjo tą pyragą ant viršaus žolės mano 
krepšyje ir paliko. “To pyrago turėtų užtekti 
tavo broliui su sesutei” ji šiltai nusišypsojo. 
Aš sumišau, kartodama sau: “Aš nekenčiu 
vokiečių... Aš nekenčiu vokiečių...” Mano 
akys pasruvo ašaromis ir nebežinojau ką 
bedaryti.

Šokoladinis pyragas kvepėjo skaniai Aš 
paliečiau jį su pirštu. Dar buvo šiltas. 
Atiduosiu jį paršiukui, pagalvojau. Bet 
mano brolis ir sesuo nėra prisiekę nekęsti 
vokiečių. Jie galės suvalgyti Nieko daugiau 
nesakius Frau Hoffman, nubėgau laiptais 
aukštyn į viršų. Mano mama dainavo 
virtuvėje, virdama vakarienę. Sriuba puode 
kvepėjo iš tolo. “Ale, koks puikus pyragas. 
Iš kur tu jį gavai?” “Frau Hoffman man jį 
davė,” aš sumurmėjau nenorom. “Tikiu, 
kad tu nepamiršai padėkoti” Kraujas šovė 
į galvą ir mano veidas paraudo kaip burokas 
iš gėdos. “O, Ale, kokia mums laiminga 
diena. Frau Schwartz davė man mažą 
dėžutę mėsos iš jos Raudono Kryžiaus 
pakietėlio, kurią įdėjau į bulvių ir svogūnų 
sriubą mūsų vakarienei” Tada ji pažiūrėjo 
į pyragą ir mane. “Ir dabar tu atnešei Frau 
Hoffman iškeptą šokoladinį pyragą. Ir dar 
tokį didelp Palauk kol tavo brolis ir sesutė 
pamatys. Gal geriau paslėpkim. Kitaip jie 
nevalgys sriubos,” ji kalbėjo pilna pasiten
kinimo. Aš pasijutau apimta gėdos, kad taip 
negražiai pasielgiau su Frau Hoffman. 
Pamečiau pyragą ant stalo ir, su nuteistom 
akim, nubėgau į miegamą.

(bus daugiau)
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Straipsnio autorius Viktoras Baltutis

Vokietijoje, D.P. stovykloje 1947 m. 
atšventėme lietuviškos knygos 400 metų 
jubiliejų. Visur buvo paminėtas pirmosios 
lietuviškos knygos pasirodymas 1547 m. 
sausio 8 dieną, nors vėliau ši data buvo 
patikslinta; - tikrumoje pirmoji knyga buvo 
išspausdinta tų metų gruodžio 8 dieną. 
Lietuvoje irgi paminėta, bet subtiliau, kad 
neužgavus, neužgožus visasąjunginės rusų 
kalbos svarbos ir garbės.

Lietuviškos knygos kelias nuo pat 
gimimo buvo sunkus ir vargingas. Rusų 
carai uždraudė lietuvišką spaudą. Knygas 
ir laikraščius teko slaptomis spausdinti, 
gabenti į savo kraštą, skaityti paslapčiomis. 
Virš keturiasdešimt metų lietuviškos 
knygos engimas jos nesunaikino, bet 
užgrūdino, sutvirtino, gimė galbūt 
vienintelė pasaulyje, jei tai galima 
pavadinti, profesija - knygnešiai, o 
skaitytojai ją dar labiau pamilo ir vertino.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 
m. prasidėjo lietuviškos knygos renesansas. 
Atsirado lietuviškos knygps spaustuvė, jos 
kalba ir rašyba tobulėjo, o populiarumas 
augp kiekvienais metais. Visoje Lietuvoje 
įsteigta šimtai bibliotekų ir knygynų. Šis 
lietuviškos knygos amžius neilgai tęsėsi. 
1940 kaimynas iš rytų uzurpavo Lietuvą ir 
pajungė visą jos gyvenimą ir kultūrą savo 
tamsioms užmačioms. Lietuviška knyga 
metama iš bibliotekų, iš mokyklų, iš 
gyvenimo. Peršama svetima, ne tik savo 
raidynu, bet ir dvasia, sovietinė - rusiška 
knyga. Daug lietuviškų knygų nukeliavo į 
pogrindį ir buvo skaitomos paslapčiomis. 
Naujai išleistos buvo svetimos lietuviškai 
dvasiai.

Palikdami Lietuvą, ne vienas pasiėmė 
ne tik pačius reikalingiausius buities 
rakandus, bet ir talismaną - lietuvišką 
knygą. Nemažai knygų atsirado pas 
dipukus Vokietijos stovyklose ir jos buvo 
vokiečių spaustuvėse perspausdintos. Ypač 
mokyklinės, kurių buvo didelis trūkumas. 
Jau 1946 metų pabaigoje pradėjome 
spausdinti lietuviškas knygas Vokietijoje.

-i- ■ i —■■■ i .i.. . n Ii n

Lietuviškos knygos likimas Australijoje
Perspausdinti kai kurie gražiosios - 
dailiosios literatūros leidiniai, o taip pat ir 
nauji mūsų rašytojų ir poetų kūriniai. 
Išleista didesnės apimties knyga: “Tremties 
metai”. Leista net keletas savaitraščių ir 
mėnesinių žurnalų. Vienas iš stipriausių tai 
“Aidai”. Jų kelių metų komplektus 
atsivežėme į Australiją.

Prasidėjus emigracijai, knygų leidimas 
sustojo, bet po kiek laiko vėl pradėta leisti 
lietuviškas knygas Didž. Britanijoje, JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir net Australijoje. 
Antrame ALB Metraštyje Br.Straukas 
pateikė statistines žinias, kiek knygų išleista 
per 35 metus gyvenimo Australijoje. 
Palyginus su lietuvių skaičiumi Australijoje 
- nemažai.

Australijoje, pirmiesiems emigrantams 
1947 m atvykus, nebuvo dar televizijos, o 
spauda ir radijo laidos anglų kalboje buvo 
sunkiai suprantamos. Gaudėme lietuviškas 
knygas; skolinomės vieni iš kitų, krovėme 
jas į besisteigiančias lietuviškas bibliotekas 
ir savo namus. Daug knygų Australijos 
lietuviai įsigijo išleistų NIDOS leidyklos 
Londone ir kitų leidyklų JAV Po Stalino 
mirties 1953 m atsirado galimybė įsigyti 
pavergtoje Lietuvoje leidžiamas knygas. 
Dauguma jų buvo persuktos komunistinės 
ideologijos ir propagandos, bet išeivijos 
lietuviai, išsiilgę lietuviškos knygos, jas 
pirko ir taip augo lietuviškų knygų 
bibliotekos išeivių namuose. Ne vienuose 
lietuviškų knygų mylėtojo ir gerbėjo 
namuose atsirado gana nemažai knygų 
lentynų. Teko pastebėti, lankantis pas kai 
kuriuos tautiečius, gražiai net tris kambario 
sienas nuo grindų iki lubų prikrautas 
lentynas knygomis, 99% lietuviškomis.

Jaunesnioji, arba sekanti Australijos 
lietuvių karta, beveik tėvų verčiama lankė 
savaitgalio mokyklas ir skaitė tik tas knygas, 
kurios jiems buvo nurodytos mokyklose. 
Vėliau, mokykloms silpstant, vaikai skaitė 
tik mokykloje. Vyresniųjų skaitytojų 
skaičius irgi mažėjo, nes pramokus anglų 
kalbos, pradėta skaityti australišką spaudą 
ir net knygas. Spaudos kioskai nebegalėjo 
išsiversti vien tik iš lietuviškų knygų 
platinimu, taip atsirado kioskuose 
lietuviškos tautinės juostos, medžio 
drožiniai, tautiniai rūbai, plokštelės ir kita 
lietuviška atributika.

Sunku pasakyti kiek šiandien mūsų 
bibliotekos, vedamos pasiaukojusių knygos 
mylėtojų, turi skaitytojų? Nedaug. 
Matomai, lietuviškos knygos atlikusios savo 
pareigą, “grįžta” į lietuvių spaudos kioskus 
ir bibliotekas iš skaitytojų namų. Jas 
grąžindami teisinasi, suranda įvairiausių 
priežasčių: keliuosi į mažesnį butą, nauji 
baldai nebetelpa, niekas jų nebeskaito ir 

Lt. ir Lt. Lietuvių namų kioskuose jos 
pardavinėjamos po 1 doL, o kai kurios 
siūlomos veltui; sukrautos koridoriuose ir 
Lietuvių namų prieangiuose laukia, kad jas 
kas nors paimtų. Gaila, neatsiranda 
norinčiųjų jas priglausti. Vienas kitas jas 
pavartęs padeda. Koks jų likimas?

Adelaidės Lietuvių Namų bibliotekai 
vadovaujant garbingos atminties Elenai 
Reisonienei, buvo ruošiamos lietuviškos 
knygos popietės, pristatant naujai išleistas 
knygas išeivijoje. Popietės su menine 
programa buvo mielai visų lankomos ir 
knygos įsigyjamos. Užteko tik vieno, 
lietuvišką knygą mylinčio asmens 
pasiaukojimo, surasti lietuviškai knygai 
kelią į skaitytojo namus. Šiandien 
Adelaidėje jos dukra Renata Reisonaitė- 
Urmonienė veda Adelaidės Lietuvių Namų 
biblioteką ir kioską. Ji ir jos padėjėjos 
kiekvieną sekmadienį atidaro lietuviškos 
knygos “namų” duris ir laukia skaitytojų 
ar pirkėjų. Deja, skaitytojų mažai. Ir tai ne 
vien Adelaidėje, bet ir kituose didesniuose 
miestuose, kur gyvena daugiau lietuvių ir 
dar veikia įsisteigusios lietuviškos 
bibliotekos.

Nauja lietuviška knyga Australijos 
lietuvio namuose jau retas svečias. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, padaugėjo 
lietuviškų knygų srautas iš laisvos Lietuvos, 
bet skaitytojų skaičius nesustabdomai 
nyksta. Australijos lietuvių rašytojai, 
dauguma, savo kūrinius išleidžia savo 
lėšomis, mažais tiražais, nes knygos 
išleidimas brangus, o paklausos nėra. ’

Nekalbėsiu apie technikos pažangą, 
kuri atėjo į kiekvieno namus, tai jau kita 
tema.

Skaudžiausia, kai vyresniosios kartos 
lietuvis iškeliauja Amžinybėn, o jo 
paskutinį testamentą vykdo svetimtautis 
arba lietuvis, negerbiąs knygos. Lietuviška 
biblioteka atsiduria pas makulatūros 
agentus. Adelaidėje jau teko ne kartą 
gelbėti lietuviškas knygas nuo sunaikinimo, 
nuperkant mmimaline makulatūros vertės 
kaina. Taip buvo išgelbėtos net kelios 
Bostone išleistos lietuviškos enciklopedijos, 
Br. Kviklio “Lietuvos bažnyčios”, “Mūsų 
Lietuva” ir kiti vertingi išeivijos leidiniai. 
Šiandien vyresniųjų karta labai greitai 
nyksta. Ne visi jų palikuonys gerbia 
lietuviškas knygas, o testamento vykdytojai 
visai jų nevertina ir meta į šiukšlyną arba 
už kelis dolerius atiduoda makulatūrai. 
Apie lietuviškos knygos likimą mažai arba 
visiškai nekalbama lietuviškuose susi
rinkimuose ar suvažiavimuose. Neuž
siminta ir mūsų spaudoje. O reikėtų. 
Šiandien Lietuvos provincijos mokyklos 
stokoja savo kukliose bibliotekėlėse 

skaitinių. Buvo anksčiau organizuotos 
knygų siuntos, bet kažkodėl daugiausia 
anglų kalboje, paliekant lietuvišką knygą 
nuošalyje.

Šiandieninė mūsų bendruomenės 
vadovybė ar kita organizacija galėtų 
pravesti lietuviškų knygų vajų ir jas 
surinkus, o norinčių atsikratyti yra nemažai, 
persiųsti į Lietuvos mokyklas. Nereikia 
siųsti j Vilniuje esančią Martyno Mažvydo 
valstybinę biblioteką, bet į mokyklas 
provincijoje, kur bibliotekos neįstengia 
įsigyti ir papildyti savo lentynas knygomis. 
Kas mokės už jų persiuntimą? O 
persiuntimas nepigus. Vienas talpintuvas 
(konteineris) vidutinio dydžio kainuoja 
$5500. Šiek tiek būtų pigiau, kai siunta 
nukreipiama į vieną vietovę. Gerai 
pasidairius, atsirastų mecenatų. Būtų 
išgelbėta lietuviška knyga, o kartu padėta 
knygos stokojantiems.

Lietuviška .knyga, kuri tiek daug 
pasitarnavo mūsų lietuvybės sąmoningumo 
išlaikymui Australijoje, nusipelnė būti 
“perkelta” ten, kur ji bus skaitoma, 
gerbiama. Tai mūsų Australijos lietuvių 
bendruomenės ir lietuviškų organizacijų 
pareiga. Ar ją kas nors supras ir prisiims?

V. Baltutis

Sveikiname
Nuoširdžiai sveikiname Isoldą Irą 

Poželaitę-Davis, AM, ilgametę paramos 
Lietuvos mokykloms organizatorę, 
Lietuvos Valstybės dienos proga 
apdovanotą Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 5-jo laipsnio 
ordinu.

ALB KniSto Valdyba

Congratulations to the 
Melbourne Lithuanian Choir “Dainos 
Sambūris” on being awarded the 
“Premier’s Special Commendation Award” 
at the VMC Multicultural Volunteer 
Awards2001, in recognition of outstanding 
service to the community.

Sveikiname Dainos Sambūrį 
ir linkime sėkmės toliau puoselėti 
lietuvišką chorinę muziką Australijoje.

ALB Krašto Valdyba

DAUG 
SUŽINOSI 

SKAITYDAMAS 
“MUSŲ 

KfASTOGĘ”^

Po sunkios ligos mirus
A +A Irenai Tamošaitienei

jos motinai, brangiai bičiulei Reginai Kaunienei, vyrui Vytautui 
ir sūnui Algiui Tamošaičiams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

Atsiprašome p. E.Jonaitienę už pavėluotai talpinamą užuojautą A+A Irenai 
Tamošaitienei mirus.

M.P. redakcija

A +A Petrui Mačiuliui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo tėvams, židiniečiui broliui 
v.s. Vytui ir Janei Mačiuliams ir visai jo giminei.

Geelongo skautų židinio vadovybė
ir visi židiniečiai

Dar viena mirtis Sydnėjuje
Š.m. liepos mėn. 9 d. Yagoona senelių namuose mirė a.a. Teresė Bernotienė. Būrelio 

tautiečių ir sūnaus ji buvo palydėta į Rookwood krematoriumą liepos 12 d.
M.P inf.

Australijos Lietuvių Bendruomenės garbės nariui
A +A Juozui Lapšiui, OAM

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Bronei, šeimai ir visiems 
artimiesiems.

ALB Krašto Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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GEELONGO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PAVAŠARIO BALIUS

SPRING BALL
LITHUANIAN HOUSE. BEAUFORD AVE., BELL POST HILL, GEELONG 
SATURDAY 15 SEPTEMBER 2001:7.30 for 8:00 pm
$15 TICKET ~ $8 HOT MEAL ~ $2 COFFEE & CAKE
BYO DRINKS & PARTY HATS for

HAT COMPETITION
BOOKINGS: K. STARINSKAS 52783660

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

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

www.lithUaniwKhHMmi.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Jūsų atsilankymo laukia 
Valgykloje 

Šeimininkė Regina 
Šeštadieniais nuo 12.00 iki 5.00 vaL 

Sekmadieniais nuo 1X00 iki 6.00 vaL 
Išbandykite naujus patiekalus: 

Žemaitiškus ir kitos rūšies blynelius...

Rugpiflčio 12 d. 2.00 vaL 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

A. LANDSBERGIO KŪRYBOS PRISTATYMAS 
•v A'

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

■ t

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ 
.? ...

Narių ir svečių Infbnnadjai.

f ....... {< - ~
Melbourne Sporto klubas “Varpas” maloniai kviečia visus j Vakaronę 

futbolo tema, Lietuvių namuose, rugpjūčio 11 <L, šeštadienį, 6 vaL vakaro.
Vaišinsime kugeliu ir koldūnais. Linksminsime įdomiais žaidimais vaikus ir jų 

tėvelius. Bus pravesta loterija ir apdovanojimas geriausios aprangos.
Kaina $12, vaikams $6, šeimai $30.
Bilietus prašome užsisakyti pas Šarūną Žiedą, teL 9848 4171 arba nusipirkti 

prie įjėimo. 

Ieško:
Reikalinga lietuviškai kalbanti auklė 1 

metų vaikui. *
Skambinti nuo 7 vaL iki 9.30 vaLp.p. 

telefonu 9569 8457 Renatai, Marrickville.

AR JAU
SUMOKĖJAI

MŪSŲ PASTOGĖS' 
PRENUMERATĄ?

Nori susirašinėti
Rašo Jums Gražina iš Vilniaus. Žinau, 

kad tikriausiai neteks nuvykti į Australiją, 
todėl labai norėčiau susirašinėti su 
Australijoje gyvenančia lietuvio šeima.

Truputis informacijos apie mane: esu 42 
metų lietuvė, ištekėjusi, vyrui 54 metai; 
dviese gyvename Vilniuje. Norėčiau Jūsų 
paprašyti, kad man parašytumėte.

Mano e-mail adresas: gražinai dat.is.lt 
Nuoširdžiai dėkoju ir laukiu.

Aukos ‘Mūsų Pastogei”
S. Kairys
D. ir A. Jankai
J. Penkaitienė
Mrs. R. Umber
iR. Kaunienė
BB. Viduolis
J. Mikutavičius
J. Abromas

ACT $15.00
SA $20.00
NSW $20.00
VIC $15.00
VIC $10.00
NSW $100.00
NSW $45.00
NSW $20.00

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

Statoma lietuviška pasaka “Katinėlis ir gaidelis”, 
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių khibe spalio 1 (L, 
ilgojo savaitgalio pirmadienį 2 vai p.p.
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams veituL 
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui Rengėjai Jj

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Kviečiame ir primename ! !!
kad po žiemos poilsio Sydnėjaus “Dainos” choras pradeda repeticijas 

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

Choro valdyba

• Rugpjūčio 12 d. sekmadienį, 2 vaLp.p. Sydnėjaus Lietuvių klubo
• Bibliotekos būrelis kviečia susipažinti su dramaturgo
• ALGIRDO LANDSBERGIO
• kūryba
• Įvadas ir pristatymas Elenos Jonaitienės
• Skaitytojai - aktoriai:
• M.Cox, I.Dudaitienė, SJaranrinienė, O.Maksvytienė, L. Popenhagen;
• A Bučinskas, V Ratkevičius, K.Stašionis, AŠarkauskas, J.Šarkauskas, VŠliogeris.
• Muzika: R. Zakarevičius
• Garsas:K.Ankus

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

A.S.

į Minėsim Valančių j
i Šie metai yra paskelbti jo ekscelencijos vysk Motiejaus Valančiaus metais, i 
. Geelongo lietuvių senjorų skautų Židinys rugpjūčio mėn. 19 d. 1 vaL po pietų

ruošia vyskupo Valančiaus pagerbimą.
I Jis įvyks Geelongo Lietuvių namuose, Pettitt Park, Beauford Ave, Bell Post I 
| HiH, 1-mą vaL po pietų. |
| Programoje: Irtos Mikėnienės paskaita. Po paskaitos - trumpa programėlė. | 
į Po to pietūs. Kviečiame visus lietuvius atvykti ir pagerbti šį didįjį Lietuvos patriotą, j

Židinio vadovybėj

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Laikina redaktorė Dita Svaidenytė
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Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 
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