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Sydnėjaus liet. Sodyba vis gražėja Ar bus Joninės nedarbo diena?

“Žmonės, jums niekur nereikia iškeliauti - juk jau dabar gyvenate rojuje!” - 
pasakė neseniai Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje viešėjęs melbourniškis Mykolas.

Plačiau apie Sodybą skaitykite Isoldos Poželaitės-Davis AM straipsnyje “Gyvenate 
rojuje” kitame “Mūsų Pastogės” numeryje.
Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - dekoratyvinis prūdelis Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje.

Vumte"9 Lietuvos įvykių apžvalga

“Gintarinė 
viltis 2003”
Vilnius, birželio 

9 d. (ELTA). Į šeštą
sias tarptautines ka
rines pratybas “Gin
tarinė viltis 2003”, 
kurios iki birželio 
20 d. vyks Rukloje, 
renkasi kariai iš Lie

tuvos. Danijos, Estijos, Didž. Britanijos. 
Latvijos, Lenkijos, Kanados, Suomijos, 
Vokietijos.

Pratybų atidaryme dalyvavo Min. Pirm. 
Algirdas Brazauskas, Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius. Kariuomenės 
vadas gen. maj. Jonas Kronkaitis, Seimo 
nariai, užsienio šalių gynybos attache.

Pratybose dalyvaus apie 2000 karių ir 
civilių. Į Ruklą jau susirinko Lietuvos ka
riai -jų pratybose dalyvaus apie 1200. Du 
Didž. Britanijos kariniai lėktuvai į Lietuvą 
atskraidino 150 britų karių, taip pat į pra
tybas atvyko beveik 250 Suomijos karių, 54 
Estijos kariai, beveik 280 Lenkijos karių. 
Kitoms šalims pratybose atstovaus štabo 
karininkai.

Tai bus didžiausios karinės pratybos 
Lietuvoje po jos pakvietimo į NATO ir 
didžiausios šiais metais Baltijos šalyse. 
“Gintarinė viltis” - tai tarptautinės praty
bos, kurių metu Lietuvos kariuomenė de
monstruoja valstybės pasirengimą daly
vauti bendrose misijose su NATO šalių ka
riuomenėmis”, - sakė pratybų vadovas, 
Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų vadas 
brigados generolas Valdas Tutkus. Šių pra
tybų metu sausumos pajėgų kariai treni
ruosis vykdyti krizių operacijas pagal NATO 
reikalavimus tarptautinių pajėgų sudėtyje. 
Vienas iš pagrindinių uždavinių - mokytis 

NATO operacijų planavimo bei įgyven
dinimo proceso krizių operacijose.

Raseiniuose neramu
Pasipiktinę policijos pareigūnų neveik

lumu ir nesugebėjimu sutramdyti miestą 
įbauginusių „germanų“ ar „meškiukų“ 
gaujų, Raseinių verslininkai susibūrė į 
savigynos būrius ir patys griebėsi keršto 
akcijų.

Birželio 6 dieną nuo pareigų buvo 
nušalintas Raseinių policijos komisariato 
vadovas Alius Bakša. Raseiniuose į pasi
tarimą susirinko šio rajono teisėsaugos 
pareigūnai, laikinai einantis Lietuvos 
policijos generalinio komisaro pareigas 
Vytautas Navickas. Seimo nariai. Nuspręsta, 
kad pirmiausia reikia panaikinti mieste 
atsiradusią įtampą, užtikrinti tvarkos 
palaikymą viešosiose vietose. Šiam tikslui 
pasitelktos Kauno policijos pajėgos ir vidaus 
tarnybos pirmasis pulkas. Miesto aikštėje 
susitikę su daugiau kaip šimtu raseiniškių 
teisėsaugos pareigūnai pasiūlė jiems tapti 
policijos rėmėjais savanorišku pagrindu.
(Plačiau apie padėtį Raseiniuose žr. psl. 4.)
Lietuvoje lankėsi Izraelio kariai

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA). Lietuva 
ir Izraelis gali daug ko vienas iš kito pasi
mokyti, teigė Izraelio karių delegacijos 
vadovas, Izraelio oro gynybos pajėgų vadas 
brigados generolas Yair Dori, susitikęs su 
Krašto apsaugos ministru Linu Linkevi
čiumi. Susitikimo metu buvo aptartos ben
dradarbiavimo galimybės. “Šiuo metu yra 
derinamos dvi sutartys: karinio bendradar
biavimo ir slaptos informacijos apsaugos ”, 
- po susitikimo vykusioje spaudos konfe
rencijoje sakė L. Linkevičius.

200 Izraelio kariškių delegacija į Lietuvą 
buvo atvykusi švietėjiškais tikslais. Per dvi 
viešnagės dienas kariškiai aplankė Genero-

Šias Jonines Lietuva sutiks kaip ir iki 
šiol - dirbdama. Seimas ketina jas įteisinti 
nedarbo diena jau po birželio 24-osios.

Tuo tarpu pilietinė akcija, kuria siekia
ma įgyvendinti visuomenės norą švęsti 
Jonines laisvadieniais, tęsiasi. Darbo ko
dekso papildymo įstatymą, skelbiantį Joni
nes nedarbo diena, Seimui pateikė trys 
parlamentarai - Eligijus Masiulis, Dalia 
Teišerskytė bei Gediminas Jakavonis.

Kol Seime rengiamasi svarstyti įstaty
mo pataisą dėl Joninių paskelbimo oficialia 
valstybine švente ir nedarbo diena, gausė
ja būrys prisijungiančiųjų prie pilietinės 
iniciatyvos “Laisvę Joninėms”. Šią akciją 
paskelbė “Utenos alus” ir “TV3” televizija. 
Jau 26 Lietuvos miestai ir rajonai išreiškė 
norą dalyvauti birželio 23 d. akcijoje “Ap
juoskime Lietuvą Joninių laužais”. Tądien 
sutartu laiku Lietuvos miestuose ir mies
teliuose, dalyvaujančiuose šioje akcijoje, bus 
užkurti laužai už “Laisvę Joninėms”.

Lietuvos gyventojai raginami balsuoti 
“Uteno alaus” kamšteliais už tai, kad val
džia suteiktų galimybę nevaržomai švęsti 
vieną linksmiausių ir autentiškiausių šven
čių - Jonines, paskelbdama birželio 24-ąją 
poilsio diena. Vėliau iš visų Lietuvos kam
pelių surinkti kamšteliai bus oficialiai įteikti 
šalies valdžios atstovams kaip visos tautos 
pritarimo šiai iniciatyvai ženklas.

Anot TV3 gen. direktorės Vilmos Marciu- 
levičiūtės, akciją paskatino viešosios nuo
monės ir rinkos tyrimų bendrovės “Spinter 
tyrimai” šių metų balandžio mėnesį atlikta

Knygoje - Lietuvos europeizacijos esmė
ELTA Birželio 12 dieną Seimo Europos 

informacijos centre buvo pristatyta Klau
dijaus Manioko knyga “Europos Sąjungos 
plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių įsijungimas į Europos 
Sąjungą”.

Knygos autorius kelia klausimus: kas 
dėl integracijos į Europos Sąjungą įvyko 
Lietuvoje per paskutinius dešimt metų, 
kaip galima atskleisti Lietuvos europeiza
cijos esmę? Jis svarsto, kokie turi būti 
naujieji Lietuvos tikslai, praktiškai pasie
kus narystę. K. Maniokas tikisi, kad ši 
knyga padės geriau apibrėžti naujos Lie
tuvos vizijos kontūrus. Anot autoriaus, 
knyga bus naudinga Europos studijų, tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų stu

lo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, 
su Lietuvos žydų istorija susijusias vietas, 
memorialus Holokausto aukoms atminti. 
“Mes norėjome sužinoti, kokias pasekmes 
paliko Holokaustas šioje valstybėje, kokia 
žydų bendruomenės Lietuvoje padėtis", - 
teigė Yair Dori.

Svečias paneigė gandus, kad Izraelio 
kariai Lietuvoje jautėsi nesaugūs ir todėl 
nešiojosi ginklus. “Mes jaučiamės visiškai 
saugūs, beveik kaip Izraelyje ”, - pabrėžė 
jis. Pasak jo. Lietuvoje gyvena geri, drau
giški žmonės, todėl į Izraelį svečias parsi
veš tik šiltus prisiminimus.

Izraelio kariškių vizitas į Lietuvą - su

apklausa, parodžiusi, kad net 43.4% Lietu
vos gyventojų mano, jog Joninės iš visų 
švenčių labiausiai tiktų būti nedarbo diena. 
Tyrimo duomenimis, ši šventė lietuvių lai
koma linksmiausia diena po Kalėdų, Velykų 
ir Naujųjų metų ir pagal populiarumą lenkia 
nedarbo dienomis paskelbtas Žolinę, Gegu
žės 1-ąją ir Karaliaus Mindaugo karūna
vimo dieną - liepos 6-ąją, kurias apklaustie
ji mielai iškeistų į kitas šventes.

Birželio 24-ąją švenčiamos Joninės, arba 
Rasos šventė ir Kupolinės, vienija seniau
sias, pagoniškas bei krikščioniškas Šv. Jo
no dienos tradicijas. Žolynų, vainikų py
nimo, paparčio žiedo ieškojimo, laužų kū
renimo ir kitų apeigų šventė nebuvo pa
miršta ir sovietmečiu, nepaisant to, kad ypa
tingo valdžios pritarimo nesulaukdavo. Net 
ir oficialiai nedarbo diena nepaskelbtos 
Joninės kasmet švenčiamos Kernavėje ir 
kitose su senovės tradicijomis susijusiose 
vietose. Vilniuje ir kituose miestuose taip 
pat jau ne vieneri metai vyksta Joninių 
renginiai. □ 

dentams, ekonomistams, sociologams ir 
“visiems praktikams, kuriems sąlytis su 
Europos Sąjunga tapo duona kasdienine”.

Klaudijus Maniokas baigė Vilniaus uni
versiteto Filosofijos fakultetą bei Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų ins
titutą. studijavo Strasbūro Politikos Moks
lų Institute. Jis dirbo Užsienio reikalų mi
nisterijoje. Europos integracijos studijų 
centre, o nuo 1997 metų - Europos komitete 
prie Vyriausybės, kur šiuo metu yra ge
neralinio direktoriaus pavaduotojas. K. 
Maniokas dalyvavo dery bose dėl Lietuvos 
Europos sutarties, rūpinosi Lietuvos pa
sirengimu narystei Europos Sąjungoje, 
derybų dėl nary stės ES metu buvo vy
riausiojo derybininko pavaduotojas. □ 

dėtinė patriotinio ugdymo programos 
“Uniformuoti liudytojai” dalis. Izraelio ka
riškių grupės kasmet vyksta į Lenkiją ap
lankyti Holokausto vietų. Šiais metais, 
vykdama į kaimyninę Lenkiją. Izraelio 
delegacija pirmą kartą užsuko ir į Lietuvą. 
Kelionę organizavo Holokausto atminimo 
ir tyrimo centras Yad Vashem.

R. Faksą priims popiežius
BNS. Prezidentūra gavo Vatikano pa

tvirtinimą. kad popiežius Jonas Paulius II 
šių metų spalio 2-ąją priims Prezidentą Ro
landą Paksą. Vatikano laiške, kurį Preziden-
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Vytautas 
Patašius

♦ Vakarinėje Af
rikoje nepasisekė 
sukilėlių bandymas 
jėga pašalinti Mau
ritanijos prezidento 
Taya vyriausybę. 
Birželio 9 d. vyriau
sybės pajėgos iš
stūmė sukilėlius iš 
sostinės Nouakchot 

miesto centro ir atsiėmė prezidentūros rūmus.
♦ Liberijoje sukilėlių pajėgos vis dar graso 
įsiveržti į sostinę Monroviją. Kaimyninių ša
lių diplomatai bando įtikinti sukilėlius bei 
prazidento Charles Taylor vyriausybę pa
skelbti paliaubas, išvengiant civilių žmonių 
žudynių.
♦ “Road Map” taikos planas baigia iširti 
dėl palestiniečių Hamas organizacijos smurto 
veiksmų ir Izraelio reakcijos. Birželio 8 d. Ha
mas kovotojai užpuolė Izraelio karius Gazoje, 
nukaudami jų keturis, paty s nustodami penkių 
vyrų. Birželio 10 d. Izraelio kariuomenė ne
sėkmingai bandė nužudyti svarbų Hamas vei
kėją dr. Abdel-Aziz al-Rantissi. iš malūnspar
nio raketomis šaudy dami į jo mašiną Gazos 
miesto gatvėje, pilnoje žmonių. Nukauta 8 
metų mergaitė ir suaugusi moteris, apie 20 
žmonių sužeistų, dr. Rantissi išsigelbėjo. JAV 
prez. George W. Bush kritikavo Izraelio po
elgį. bet Izraelio vyriausybė tvirtina, kad dr. 
Rantissi organizavęs teroro veiksmus.
♦ Birželio 11 d. Hamas narys, persirengęs 
žydų ortodokso tikinčiojo apranga, susi
sprogdino autobuse Jeruzalėje, užmušdamas 
dar 16 žmonių, sužeisdamas apie 100 kitų. 
Izraelio kariuomenė tuoj raketomis apšaudė 
Gazos miestą, užmušdami 16 palestiniečių, 
jų tarpe 4 Hamas narius, daugybė sužeistųjų. 
Palestiniečių min. pirmininkas Machmoud 
Abbas terorizmu kaltina tiek Hamas orga

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
turai perdavė Lietuvos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto, rašoma, kad susitikimo 
pradžioje vyktų privatus Lietuvos vadovo 
ir popiežiaus pokalbis, vėliau Jonui Pauliui 
II būtų pristatyta R.Pakso žmona Laima, 
jeigu ji vyktų į Vatikaną, bei kiti Lietuvos 
delegacijos nariai. RPaksas savo rinkimų 
programoje yra pažymėjęs, kad yra prakti
kuojantis katalikas.

Paaiškėjus susitikimo Vatikane datai, 
bus siekiama surengti R.Pakso pokalbius ir 
su Italijos vadovais. Ankstesnis Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus savo kaden
cijos metu du kartus aplankė popiežių 
Romoje, kartą vyko į Lenkijoje Jono Pau
liaus II aukojamas mišias.

Parkinsono liga sergantis silpnos svei
katos popiežius, kuriam dabar 83-eji. vis dar 
nemažai keliauja. Prieš dešimt metų Jonas 
Paulius II viešėjo Lietuvoje.
R. Paksas - populiariausias politikas

ELTA. Gegužės viduryje koja į koją su 
buvusiu Prez. Valdu Adamkumi žengęs 
dabartinis Prez. Rolandas Paksas per kelias 
pastarąsias savaites tapo populiariausiu po
litiku ir išsiveržė į pirmąją vietą. V. Adam
kus, likęs antroje vietoje, nuo jo šįkart šiek 
tiek atsiliko. Trečioje vietoje tvirtai laikosi 
Premjeras Algirdas Brazauskas.

Tai parodė birželio 5-8 dienomis sureng
ta “Vilmorus” apklausa. Gyventojų buvo 
klausiama: kokie Lietuvos politikai geriau
sia atstovauja jūsų interesams? Geriausiai, 
apklausos duomenimis, žmonėms atstovau
ja R. Paksas - taip mano 21.1% apklaustųjų. 
Kad geriausiai žmonių interesams atsto
vauja V Adamkus, mano 18.4%, kad A. 
Brazauskas - 16.1% respondentų.
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Trumpai iš visur
nizaciją. tiek Izraelį.
♦ Birželio 12 d. Izraelio vyriausybė įsakė 
savo kariuomenei “visiškai išnaikinti” Hamas 
organizaciją bet kokiomis priemonėmis. Ap
skaičiuojama. kad Hamas turi apie 10 000 
kovotojų Gazoje, organizuotų slaptomis 
celėmis. Hamas organizacija savo ruožtu 
paskelbė, kad dabar kiekvienas Izraelio gy
ventojas yra jų takinys. gi visi užsieniečiai 
turi tuoj pat išvykti iš Izraelio.
♦ Birželio 10 d. Tailando policija suėmė tris 
asmenis, planavusius teroro veiksmus prieš 
JAV Australijos ir D. Britanijos ambasadas 
Bangkoke.
♦ Birželio 12 d. Los Angeles mieste mirė 
populiarus kino aktorius Gregory Peck, 
sulaukęs 87 metų amžiaus. Viidinęs pagrin
dinius vaidmenis daugiau kaip šešiasdešim
tyje filmų ir 5 kartus pristatytas “Oscar” 
premijai, jis ją gavo 1962 m. už Atticus 
vaidmenį filme “To kill a Mockingbird”.
♦ Birželio 12 d. Saudi Arabija paskelbė 
planą kovai prieš terorizmą. Už netoleranci
jos skelbimą, nusižengiant Islamo principams, 
atleisti keli šimtai musulmonų dvasiškių, gi 
apie vienam tūkstančiui laikinai atimtos teisės 
eiti pareigas. Įvesta griežta pinigų į užsienį 
siuntimo kontrolė, kad nebūtų remiamos 
teroristų grupės užsienyje.
♦ Birželio 12 d. JAV pajėgos Irake užklupo 
ir likvidavo teroristų apmoky mo centrą Siri
jos pasienyje. Beveik visi nukauti 70 teroris
tų yra arabai, atvykę į Iraką iš kitų kraštų.
♦ Birželio 13 d. irakiečių grupė su prieš
tankiniais ginklais užpuolė amerikiečių tankų 
dalinį Balad mieste į šiaurę nuo Bagdado. 
Tankai atrėmė puolimą, vėliau besitraukią 
irakiečiai buvo persekioti malūnsparniais ir 
šarvuočiais, žuvo 27 užpuolikai. Amerikiečiai 
pradėjo sistemingai likviduoti užsilikusius 
pasipriešinimo židinius Irake. □

Į pirmąjį dešimtuką pateko naujasis 
Tėvynės sąjungos pirm. Andrius Kubilius, 
o Liberalų ir centro sąjungos lyderis Artū
ras Zuokas iš pirmojo dešimtuko iškrito.

Dar keturi kariai studijuos JAV
Vilnius, birželio 10 d. (ELTA). Pranešta, 

kad priimti keturi nauji JAV karo akademijų 
kadetai iš Lietuvos. Priėmimo pažymėjimus 
kadetams įteiks JAV ambasadorius Lietu
voje John Tefft.

Lietuvos kadetai studijuos JAV oro pa
jėgų. pakrantės apsaugos ir jūrų akademi
jose. Tarp keturių jaunuolių yra ir viena 
mergina. Kandidatai šių metų stojimui į 
JAV karo akademijas buvo renkami praėju
sių metų vasarą. Norintys studijuoti karo 
akademijose buvo kruopščiai tikrinami: jie 
laikė bendrųjų gebėjimų, anglų kalbos, 
sveikatos bei fizinio parengimo testus. 
Sėkmingai išlaikiusieji visus patikrinimus 
pildė reikiamus dokumentus, rašė motyva
cinius laiškus bei laikė karo akademijų 
numatytus tikslius fizinio parengimo testus. 
Šiuo metu KAM moky mo ir studijų skyrius 
renka kandidatus kitų metų konkursui.

Patvirtino Rusijos ir Lietuvos 
sienas

Maskva, birželio 10 d. (ELTA). Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pasirašė Rusijos 
ir Lietuvos valstybinės sienos sutarties bei 
išskirtinės ekonominės zonos ir žemyninio 
šelfo Baltijos jūroje atribojimo sutarties 
ratifikavimo įstatymus.

Lietuva tapo pirmąja Baltijos šalimi, su 
kuria Rusija pasirašė tokį svarbų doku
mentą. Lietuvos Seimas jį ratifikavo 1999 
m. spalio 19 d. Tuo būdu Lietuva įvykdė 
vieną svarbiausių stojimo į Europos Są
jungą sąlygų - sureguliavo pasienio prob-

Kodėl Lietuva parėmė JAV 
invazijq Irake?

Dar tebesitęsiant ginčams, kaip elgtis su 
Iraku (kai JAV propagavo karo žygį, o kai 
kurios Europos valstybės tokiai politikai 
priešinosi), netikėtai nuskambėjo JAV vy
riausybės pranešimas, kad karingąją JAV 
laiky seną palaiko ir rytų Europos valsty bės. 
Greitai paaiškėjo, kad naujieji JAV bendra
žygiai - bent moraline pritariamąja pras
me - esą taip vadinamas “Vilniaus dešim
tukas”. Šitokią “Vilniaus dešimtuko” dek
laraciją tuoj gan aštriai kritikavo Prancū
zijos Prezidentas Jacques Chirac, o jam pri
tarė Vokietija ir kelios kitos Vakarų Euro
pos valstybės.

Kaip ir kodėl Lietuva taip staigiai pasu
ko JAV pusėn, ir nesitarė su priešingai nu- 
sistačiusiomis Europos Sąjungos narėmis, 
kurį laiką buvo paslaptimi ir pačioje Lie
tuvoje. Šiek tiek nustebimo ir nepritarimo 
buvo LR Seime, tačiau sprendimas pritarti 
JAV, o ne oponuojančiai Vakarų Europai 
buvo padarytas “skubos keliu”, reikalo be
veik nesvarsčius.

Apie kol kas paslapty je buvusius užku
lisius rašo “Kauno diena” 2003 birželio 11 
dienos laidoje. Pagal dienraštį, didelį re
zonansą pasaulyje turėjęs pareiškimas dėl 
Irako atsirado ne taip, kaip paprastai ren
giami tokio pobūdžio dokumentai. Prezi
dentas ir užsienio reikalų ministras, pasi
rodo, ne visada vadovauja Lietuvos diplo
matijai. Šių metų pradžioje būta atvejo, kai 
svarbus diplomatinis dokumentas gimė ne 
Vilniuje, o Washingtone.

Seimo vicepirmininkas, parlamentinio 
Europos reikalų komiteto vadovas \fytenis 
Andriukaitis “Kauno dienai” pasakojo, kad 
diplomatines bangas sukėlęs “Vilniaus de
šimtuko” pareiškimas atsirado gan neti
kėtai. Pasak jo, vasario pradžioje jis kartu 

siSUjSeimo Pirmininkuii^rtūru Paulausku ir 
*iižšienio reikalų ministrii Antanu V^iomu 

lankėsi Briuselyje. “Susitikimo su Europos 
Parlamento vadovu metu suskambėjo A. 
Valionio mobilusis telefonas. Ministras at
siprašė ir nuėjo nuo stalo, o kiek paben
dravęs telefonu,grįžo. Išgirdau, kad kalbė
jo su ambasadoriumi V. Ušacku ”, - pasakojo 
V Andriukaitis.

Po susitikimo su Europos Parlamento 
vadovu Patrick Cox, anot V Andriukaičio, 
prie Lietuvos delegacijos staiga subėgo 
gausybė užsienio žurnalistų ir ėmė klau
sinėti apie V-10 pareiškimą, kuris kaip tik 
tądien buvo išplatintas. “Nei aš, nei A.Pau

lemas su kaimyninėmis šalimis.
Be to, 2003 m. gegužės 12 d. Rusija ir 

Lietuva Vilniuje pasirašė Readmisijos su
tartį. kuri apibrėžia abipusio nelegalių 
migrantų grąžinimo tvarką.

Visi šie klausimai glaudžiai susiję su Ka
liningrado problemos sprendimu. Rusijos 
prezidento nuomone, šie dokumentai “yra 
dalis susitarimų su ES, kuriais siekiama 
išspręsti Kaliningrado tranzito problemą ”.

Nepasiturinčių šeimų daugėja
ELTA. Mažėjant gimstamumui pirmąjį 

ketvirtį buvo mažiau išmokėta pašalpų 
vaikus auginančioms šeimoms, tačiau ne
pasiturinčių šeimų ar gaunančių socialinę 
pašalpą vienišų asmenų daugėja, konsta
tuojama Ūkio ministerijos parengtoje ap
žvalgoje.

Vaiko globos (rūpybos) pašalpos gavėjų 
skaičius nesikeitė - vidutiniškai per mėne
sį ši pašalpa išmokama 9 000 vaikų, likusių 
be tėvų globos, išlaikyti.

Pirmąjį ketvirtį socialinę pašalpą viduti
niškai per mėnesį gavo apie 128 000, arba 
3.6% nuolatinių Lietuvos gyventojų; apie 
11 000 gyventojų minėtu laikotarpiu savi
valdybės parėmė vienkartinėmis pašalpomis.

Socialinei pašalpai per ketvirtį išleista 

lauskas iš pradžių net nežinojome, ką at
sakyt, nes nelabai suvokėme, kas čia darosi, 
apie ką čia kalbama. Kiek vėliau A. Valionis 
paaiškino, kas atsitiko. Dar vėliau susipa
žinome ir su pačiu pareiškimo tekstu”, - 
tvirtino jis.

V. Andriukaitis tvirtino vėliau išsiaiški
nęs. kad pagrindinis dirigentas visoje šioje 
istorijoje buvo amerikietis B. Jackson, kuris 
yra geras VUšacko draugas, ir pats Lietu
vos ambasadorius JAV.

VUšackas “Kauno dienai” pripažino, 
kad didesnė dalis darbo, rengiant V-10 pa
reiškimą. buvo padaryta Washingtone. “Jo 
idėja gimė per sausio viduryje įvykusią tra
dicinę Vilniaus grupės ambasadorių Ameri
koje vakarienę. Vėliau maždaug porą sa
vaičių buvo derinamas tekstas tarp visų 
dešimties valstybių ir vasario pradžioje 
Lietuvos ambasadoje sudėliojome pasku
tinius taškus ir kablelius. Netrukus po to 
dokumentas buvo paskelbtas”, - pasakojo 
ambasadorius. Jis patvirtino, kad derinime 
dalyvavo ir B. Jackson.

V. Andriukaitis teigia, kad Užsienio rei
kalų ministerijoje apie rengiamą pareiškimą 
“niekas nežinojo”, todėl “jis buvo pareng
tas ne pagal taisykles, pusiau slaptai, 
neinformuojant kai kurių pagrindinių 
diplomatinio proceso dalyvių”.

Šitaip vasario 5-ąją buvo paskelbtas 
dešimt pakviestųjų į NATO valstybių ir na
rystės aljanse siekiančių šalių vienijančios 
vadinamosios V-10 grupės pareiškimas, 
kuriame paraginta imtis “visų būtinų prie
monių tam, kad būtų sustabdytas Irako 
keliamas pavojus tarptautinės bendruo
menės saugumui ir taikai ”. Šiuo pareiškimu 
iš esmės buvo paremta oficialiojo Washing- 
tono pozicija, kad Irako problema turėtų 
būti sprendžiama panaudojant jėgą.*

Į dešimt valstybių vienijaričitfs Vilhiaus 
grupės pareiškimą itin aštriai reagavo 
Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac. 
“Tos šalys nėra labai gerai išauklėtos ir ne 
visai suvokia pavojus, kuriuos gali sukelti 
pernelyg skubus susiejimas su Amerikos po
zicija. Jos praleido gerą progą patylėti ”, - 
sakė prancūzų vadovas.

Šiuo metu Lietuva tęsia aktyvią JAV 
rėmimo politiką. Nutarta, jog į Iraką bus 
siunčiami kariai, o lietuviškos firmos ieško 
būdų, kaip galėtų ten įsijungti į amerikie
tiškų kompanijų kontraktinius darbus.

“M.P.” inf.

25 mln. litų. Vidutiniškai vienam šeimos 
nariui per mėnesį buvo mokama 65 litų 
dydžio socialinė pašalpa.

Nemokamam maitinimui bendrojo 
lavinimo mokyklose organizuoti šiemet 
valstybės biudžete yra numatyta 60 mln. 
litų. Nemokamai buvo maitinama apie 28 
% visų mokinių, vieno mokinio nemoka
miems pietums skiriant vidutiniškai 2 litus 
10 centų per dieną.

Saulės akmuo vėl rodomas
ELTA. Palangos Gintaro muziejaus lan

kytojai vėl gali apžiūrėti garsųjį Saulės 
akmenį, kurį ilgapirščiai buvo pavogę net 
du kartus. Po pernai rugsėjį įvykdytos va
gystės Saulės akmuo į ekspoziciją sugrą
žintas tik gerokai patobulinus Palangos gin
taro muziejaus apsaugos sistemą. Į ją inves
tuota apie 100 000 litų, salėse sumontuotos 
vaizdo stebėjimo kameros, visame pastate 
įrengti judesio, vitrinose - smūgio davikliai.

Saulės akmeniu vadinamas gintaras 
unikalus savo svoriu ir Europoje nusileidžia 
tik dviem už jį sunkesniems. Jis sveria 3 
kilogramus 698 gramus.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Trėmimų minėjimas Canberroje
Arūnas Šilinis - Bachelor of Science

Bendras lietuvių, latvių ir estų trėmimų 
1941 m. minėjimas įvyko birželio 9 dieną. 
Žiemos saulutei šviečiant 2 vai. p.p. susi
rinkome į St. Peter’s Liuteronų Bažnyčią.

Programoje buvo atspausdintos mal
dos. giesmės ir himnai anglų, estų, latvių 
ir lietuvių kalbomis. Pastorius Colvin Mac- 
Pherson angliškai pravedė liturginę dalį. 
Kiek ilgiau jis apsistojo prie pabaltiečių 
trėmimų. Jis kalbėjo apie baisią neteisybę, 
sovietų okupantų įvykdytą mūsų kraštams. 
Jis priminė trėmimus į Sibirą, žmonių kan
kinimą, kalėjimus, žudymus ir okupanto 
pastangas surusinti estus, latvius ir lietu
vius. Pastorius pasidžiaugė, kad Baltijos 
kraštai pagaliau vėl yra nepriklausomi ir 
kad mes Australijoje radome pastogę. Su
giedojome Australijos ir visų trijų Pabaltijo 
tautų himnus.

Po oficialios dalies suėjome į erdvią

Angonitos Grincevičiutės-VVallis 
saulėtas pasaulis

Nors mūsų bendruomenė nėra didelė, 
bet, kaip nebūtų keista, dažnai vieni kitų 
nepažįstam, nežinom jų darbų ir pasiekimų. 
Štai šiomis dienomis Angonitos kūrinys 
tarptautinėje porcelianinių lėlių konkurse 
JAV laimėjo pirmą premiją. Konkurso te
ma buvo “laumė”. Dalyvavo šimtai kūrėjų 
iš viso pasaulio. O mes Sydnėjuje turė
jom progos pamatyti ne tik tą laumę, bet ir 
daug kitų lėlių neseniai Sydnėjaus Lietu
vių Klube įvykusioje Angonitos parodoje. 
Tada pirmą kartą sužinojau, kad tai ne 
amatas, bet gali būti tikras menas, savotiš
ka skulptūra. - •• ■ > r

Ėjau į lėlių parodą mažai ko besitikė
dama, nes jau senokai praaugau tą amžių, 
kada visos lėlės buvo vienodai gražios ir 
meilios. Jos tam ir buvo, kad galėtum jas 
tvarkyti, perrenginėti, pabarti ir pamokyti. 
Buvo su kuo pasikalbėti ir įsakinėti, buvo 
ką girti ir bausti. Buvo prieš ką pasirodyti 
autoritetu... Tada buvo vaikystė.

Bet dabar, kai pirmoji vaikystė jau 
praėjo, o antroji dar neatėjo (bent taip aš 
pati manau), lėlių paroda tokio didelio 
patrauklumo neteko, nes nebeliko noro nei 
perenginėti, nei mokyti, nei barti. Seniai vi
si žinom, kad visos lėlės vienodos, kad tai 
jau gerai išdirbtas amatas, pasklidęs po 
visą pasaulį.

Tačiau įėjus į parodą nustebau, nes iš 
karto pamačiau, kad kiekviena lėlė - tai 
charakteris, su skirtinga veido išraiška. 

Angonitos Wallis lėlės, aprengtos lietuviškais tautiniais rūbais. 
Visos nuotraukos Vytauto Vaitkaus.

bažnyčios salę. Visdėlto žmonių atėjo ne
mažai. Buvo malonu pasišnekučioti. Eriks 
Ingevics, Canberros Latvių Draugijos pre
zidentas papasakojo, kad liuteronų pasto
rius kartą į mėnesį atvažiuoja iš Sydnėjaus 
į Canberrą. Įdomu buvo išgirsti, kad Colvin 
MacPherson puikiai kalba latviškai, nes jo 
motina yra latvė, o tėvas - škotas. Reet 
Bergman, Canberros Estų Bendruomenės 
prezidentė, pasidžiaugė, kad mes vėl čia 
susitinkame bendram minėjimui.

Vaišės buvo ruošos bendrai. Latviai ir 
estai atnešė užkandžius, o lietuviai pasi
rūpino vynu ir kava. Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdybą sudaro 
pirmininkas Viktoras Martišius, Barbara 
Šilinis, Sigita Gailiūnaitė ir Romas Kataus- 
kas. ŠiaiS metais Valdyba pakvietė Laimą 
Žilinskienę organizuoti vaišes. Geros 
sėkmės ir ačiū jums! V.K.

skirtinga 
šypsena ar ir 
be jos - aiš
kiai skir
tingo būdo. 
Buvo nepa
tenkintu vei
deliu, buvo 
patemptom 
lūpytėm,bu
vo užsispy
rusių, susi
mąsčiusių, Al l U iiipasiryžusių. 
Jų apranga - 
be jokių prie
kaištų, kiek
viena kito
kia. Žinoma, 
mane tuoj 
patraukė lie
tuviškos lė
lės, papuoš
tos puikiau
siais tauti
niais rūbais,

Angonitos Wallis “Laumė”, 
laimėjusi aukščiausią tarp
tautinį apdovanojimą.

jų veideliai santūriom šypsenom, mįslin
gom akim. Reikia pripažinti, kad čia labai 
gerai yra atkurtas kuklus geltonkasės 
lietuvaitės tipas. Didžiausias kontrastas 
ispaniškai šokančiai lėlei, su plačiausiu 
raudonu sijonu, rankas kojas išmetusiai, 
su plevėsuojančia vėduokle, rodos užgrius 

ant neatsargaus 
žiūrovo. Vėl visai 
kitokia yra “Lau
mė”, išdabinta gė
lių vainikais, lapų 
lapeliais, drugelių 
sparneliais, gra
cingai iškėlusi de
šinę rankytę stebi 
atskridusią pete
liškę. Tikrai ro
mantiška akimir
ka...

Mačiau didelę 
daugybę pavienių 
lėlių, tačiau buvo 
ir teminių, grupi
nių lėlių. Mane 
vėl patraukė lie
tuviškų vestuvių 
eisena: jaunoji, 
jaunasis, pamergė, 
svočia. Gal geriau
siai atkurtas jau
nojo lietuviškas

Šių metų balandžio 30 dieną Viktorijos 
Universiteto iškilmingoje ceremonijoje 
Arūnui Šilimui buvo įteiktas Bachelor of 
Science in Optoelectronics laipsnis.

Arūnas yra jaunesnysis canberriškių 
Barbaros ir Romo Šilinių sūnus. Augęs 
mišrioje šeimoje jis lietuviškai neišmoko ir 
jautėsi nedrąsus lietuviškoje veikloje, nors 
su lietuvių jaunimu dažnai susieidavo.

Nuo pat jaunystės Arūnas šoko tauti
nių šokių grupėje, priklausė “Baltijos” 
skautų tuntui, dalyvavo keliose Australi
jos Lietuvių Dienose ir Sporto Šventėse.

Arūnas dabar dirba su Australian Com
munication Authority Melbourne.

Linkime Arūnui daug sėkmės ateityje.
R.Silinis

Naujienos iš Hobarto
Prabėgo 62-eji metai nuo tų skaudžių 

naktų, kai komunizmo budeliai “išrovė“ 
dalį Lietuvos patriotų iš savo žemės. Uždarė 
gyvuliniuose vagonuose ir išvežė vergauti 
į Sibiro platybes. Badas, šiltinė, skorbutas, 
utėlės, šaltis, sunkus fizinis darbas ir pa
galiau mirtis pribaigė didesnį dalį tremtinių.

Šeštadienį, birželio 14d., mes - Hobarto 
lietuviai, latviai, ir estai - susirinkom šv. 
Petro liuteronų bažnyčioje prisiminti tas 
skaudžias dienas ir pagerbti visus žuvusius 
Pabaltijo valstybių piliečius. Prie bažnyčios 
tako stovėjo kunigas ir pasveikino kiekvieną 
atvykėlį. Prie durų pasveikino latvių tauti
niais rūbais apsirengusi Bendruomenės 
pirm. Ieva Saulis, kuri paruošė minėjimą. 
Dvi jaunos latvaitės dalino programas ir 
palaikė tvarką.

Altorius buvo papuoštas keturiomis 
vėliavomis: trijų Baltijos valstybių ir 

Padėka
Širdingas ačiū visoms organizacijoms, vienu ar kitu būdu padėjusioms mums, 

ruošiant Artūro Kozlovskio ir Eugenijos Kuprytės koncertus: Melbourne Katalikių 
Moterų Draugijai, Melbourne “Dainos Sambūriui”. Melbourne Lietuvių Klubui, 
Kredito Draugijai „Talka”, o taip pat Adelaidės, Canberros ir Sydnėjaus Apylinkių 
Valdyboms. Ačiū mūsų rėmėjams ir pagalbininkams (abėcėlės tvarka): Daliai ir 
Henrikui Antanaičiams. Zigmui Augaičiui, Juozui Balčiūnui, Aleksandrai Bronš- 
teinaitei. dr.Aldonai Butkutei. Jadvygai Dambrauskienei. Melitai Diamandidi- 
Kuprienei, Daliai ir Marty nui Didžiams, Rymantei Geli, Pauliui Jokūbaičiui, prof. 
Pauliui Kabailai, Birutei Kymantienei. Danutei Levickienei. Danutei Lynikienei. 
Ritai Mačiulaitienei. Viktorui Martišiui, Lidijai Petruševičienei. Izoldai Poželaitei- 
Davis AM. Halinai Statkuvienei. Algiui ir Jūratei Šimkams. Elvyrai Šumienei. 
Joanai Valaitienei. Ramonai ir Ramučiui Zakarevičiams.

Artūro ir Eugenijos koncertų sėkmė yra ir jūsų visų nuopelnas.
Melbourno Entuziastės

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija nuoširdžiai dėkoja 

Angonitai Walis. Marty nai Reisgienei. Pranui Andriukaičiui. Kęstučiui Ankui ir 
Lietuvių Klubo menedžeriui Jeronimui Belkui už jų vertingą įnašą organizuojant 
ir pravedant taip sėkmingai praėjusią "Porcelianininų lėlių parodą”.

SLMSGD-jos Valdyba

charakteris: taip ir matosi jo veide tram
domas džiaugsmas, tikslo pasiekimas, 
kuklus pasitikėjimas, kai tuo tarpu jaunoji 
rodo neįprastą, valdovišką. aiškiai domi
nuojančią laiky seną. (Matyt, jaunoji yra 
naujųjų laikų išsilavinusi moteris).

Kita teminė lėlių grupė buvo trys gie
dotojos. visai save užmiršusios. visai “už- 
sigiedojusios”, ir nebeaišku liko, ar tai že
miškos ar tai dangiškos būtybės. Taip, 
nenuostabu, kad už tokią kūrybą Ango
nitai buvo įteiktas “mėlynas kaspinas” - 
aukščiausias australiškas porcelianinių 
lėlių draugijos įvertinimas.

Atsikvošėjusi nuo bendro linksmo vaiz
do pradėjau stebėti tų spindinčių veidelių 
detales: šukuosenos puikiai priderintos

Australijos. Liuteronų kunigas Ben atlaikė 
pamaldas ir priminė visiems tremtinių kan
čias, baisius pergyvenimus,pabrėždamas 
žmogaus žiaurumą žmogui.

Minėjime apsilankė apie 60 įvairaus 
amžiaus pabaltiečių. Visi buvo apsivilkę 
šiltais paltais ir kailiniais, nes oro tempe
ratūra Hobarte nukrito iki 8 laipsnių šilu
mos. o miestą dominuojantis kalnas apsi
klojo baltu sniegu. Gal tai buvo tinkamas 
ženklas priminti mums sibiriečių kančias.

Pamaldom pasibaigus, iš kasečių buvo 
sugroti estų, latvių ir lietuvių himnai, pri
tariant kiekvienos valstybės tautiečiams. 
Pabaigoje buvo sugiedotas Australijos him
nas. Po oficialaus minėjimo visi dalyviai 
buvo pakviesti į bažnyčios salę prie su
neštinių pyragų ir skanumynu, kavos bei 
arbatos pabendrauti su pažįstamais.

Endrius Jankus

prie charakterio, akytės išpuoštos puikiau
siom blakstienom, visi dantukai preciziškai 
anatomiškai tiksliai atkurti (kas yra tikra 
retenybė net didžiųjų tapytojų-portretistų 
darbuose), pirščiukai manikiūruoti, net ir 
mėnuliukai matosi ant visų nagučių.

Smagu buvo valandėlę kitą pagyventi 
šiame saulėtame pasaulyje, bet pagalvojau, 
gal reikėtų atsiminti ir kitokius charakte
rius: senelį ir senelę, aborigenę. gal reikėtų 
neužmiršti nei raganos, nei velnio, kurių 
netrūksta mūsų pasakose, o gal ir gyvenime.

Baigdama savo įspūdžius linkiu Ango
nitai daug sėkmės tolimesniame kūrybos 
kelyje.

Genovaitė Kazokienė
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Lietuva iš arti
Dainų nepritruks...

Šią vasarą valstybinėje plotmėje minint svarbius jubiliejus, Vilnius ir apskritai 
Lietuva skambės dainomis, puikuosis įvairiausiais renginiais. Daug laiko ir vietos 
skiriama ir folkloro bei etnografijos ansambliams. Pokalbį apie šį gan specialų 
tautinės kūrybos aspektą “Mūsų Pastogei” atsiuntė Milda Zineiričiūtė iš Kau
no VDU universiteto, kuri kalbėjosi su Vytauto Didžiojo universiteto etnografinio 
ansamblio vadove Laima Proškute.

Ar galite paaiškinti, kuo vienas nuo 
kito skiriasi etnografinis, folkloro ir 
liaudies šokių kolektyvai?

Visi šie kolektyvai vienas nuo kito 
skiriasi pagal santykį su liaudies menu. 
Etnografinių ir folkloro kolektyvų 
repertuarą sudaro autentiška liaudies 
kūryba. Ansambliečiams liaudies menas jau 
pats savaime turi gilią vertę, tai - išraiškos 
ir formos tobulybė. į sceną ateinanti tikru 
ar mažai pakeistu pavidalu. Miestuose tas 
pats kolektyvas dažniausiai atlieka įvairių 
Lietuvos etnografinių regionų folklorą. Tai 
folkloro kolektyvai. Kaimuose susibūrę 
ansambliai, koncertų forma atliekantys 
tradicinį savo vietovės repertuarą, vadinami 
etnografiniais ansambliais.

Liaudies dainų ir šokių, tautinių šokių 
kolektyvų repertuaro pagrindas - modifi
kuota liaudies arba daugiau ar mažiau nuo 
jos nutolusi autorinė kūryba. Liaudies kū
ryba šio tipo kolektyvams yra žaliava, kurią 
reikia „pritraukti” iki scenos lygio, pato
bulinti. Šio žanro Lietuvoje kūrėjas ir tokio 
tipo ansamblio įkūrėjas - kompozitorius, 
liaudies meno žinovas Jonas Švedas. 1940 
m. prie Valstybinės filharmonijos suorgani
zavęs pirmąjį liaudies dainų ir šokių an
samblį.

Kas šiandien mums yra tautosaka, 
etninė muzika?

Kaip žinia, senosios etninės muzikos 
didžioji dalis - apeiginė. Kažkada kiekvieną 
prasmingą žmogaus žingsnį lydėjo apeiga, 
ritualas ir nuo jų neatsiejama muzika. Dar 
ir dabar tai matome iš kalendorinių švenčių 
(šv. Kalėdų, Užgavėnių, šv. Velykų. Rasų ir 
kt.). vestuvių papročių. Ne taip seniai, vie
nos ekspedicijos Dzūkijoje metu, sena mo
čiutė. paklausta, kodėl dabar tiek daug šei

mų skiriasi, atsakė: „Ne visas dainas per 
vestuves išdainuoja“ arba, kaip mes pasa
kytume. ne visas apeigas, užtikrinančias 
sėkmę, atlieka.

Taigi, kas šiandien mums yra liaudies 
daina, apskritai - tautosaka? Gal jau tik es
tetinė vertybė? Juk netikime, kad, sudeginus 
Užgavėnių Morę. sudega visos blogybės, kad, 
pasivoliojus sniege, - augs geresni, ilgesni 
linai, tai yra, kad tam tikrus veiksmus lydin
čios dainos užtikrina tolesnę jų sėkmę. Bet 
vis dėlto gruodžio pradžioje uždainavus: 
„Lcliumoj. kas vaikščiojo leliumoj“, kažkas 
viduje suvirpa, prieš akis iškyla balti laukai, 
tolumoje dūluojantys miškai ...

Man atrodo, kad į folklorą negalima 
žiūrėti tik kaip į kažką labai seną, turintį 
tik istorinę vertę. Dialogas su tautosaka 
atveria galimybę kurti aplink save labiau 
sutvarkytą pasaulį, kaupti etninį identiš
kumą ir susivokti esant tautos dalimi žmo
giškosios patirties ir išgyvenimų plotmėje.

Papasakokite plačiau apie surengtus 
kaimiškų etnografinių ansamblių kon
certus VDU didžiojoje salėje.

Mintis surengti keletą kaimiškų an
samblių koncertų kilo keliaujant po Varnių 
regioninį parką, besisvečiuojant pas „Šat
rijos“ ansambliečius Luokėje. Pamatę, kiek 
gražių kultūros apraiškų gyvuoja kaime ir 
išgirdę, kaip ten dar dainuojama, panorome 
tai parodyti kauniečiams.

Pirmieji mūsų ansamblio svečiai - Tel
šių raj. Luokės etnografinio ansamblio dai
nininkai, šokėjai, muzikantai, atvežę prog
ramą „Magdelės vestuvės“. Žemaičiai visus 
sužavėjo nuoširdumu, betarpiškumu, natū
raliu balsų skambesio grožiu. Ypatingą įs
pūdį visiems paliko dainininkas Zenonas 
Jonikas, išlaikęs senąją žemaitiško dainavi

mo tradiciją. Jis dainą ištęsia. išvingiuoja taip, 
kad ji savo skambesiu tarsi užpildo erdvę. 
Ir čia pat, tuo pačiu stiliumi, pats sau pritar
damas fortepijonu (!), uždainuoja senovinį 
romansą, sukeliantį žiūrovų ovacijas.

Antroje koncerto dalyje prie svečių pri
sijungė ir Kauno ansambliai, dainuojantys 
žemaitiškas dainas - „Kupole“ ir „Lokysta“. 
Lietuvos televizijos programos „Kultūros 
namai“ reportažą rengę žurnalistai negalėjo 
atsistebėti, kad Kaune į folkloro vakarą su
sirinko apie 800 klausytojų.

Antrasis ansamblio svečias - Švenčionių 
raj. Adutiškio etnografinis ansamblis, pa
rodęs scenos vaizdelį „Palydos į kariuo
menę“. Veiksmas žiūrovus ir klausytojus 
nukėlė į vieną tragiškiausių XIX a. pab. - 
XX a. pr. valstiečio gyvenimo momentų. 
Skambėjo liūdnos Rytų aukštaičių dainos ir 
pasakojimai. Klausytojai turėjo unikalią ga
limybę išgirsti motinos, išlydinčios savo 
sūnų į kariuomenę, raudą. (Turiu galvoje 
RAUDĄ, kaip atskirą dainuojamosios tau
tosakos žanrą.)

Kaip kilo mintis Universitete rengti 
knygų, skirtų folkloristikos tematikai, 
pristatymą?

Šiuo metu įvairiuose Lietuvos univer
sitetuose išleidžiamos knygos dėl įvairių 
biurokratinių-buhalterinių subtilybių ne 
visada turi galimybę patekti į miesto 
knygynus, taigi taip ir lieka nežinomos 
potencialiam skaitytojui. Besisvečiuodama 
Muzikos akademijos Etnomuzikologijos 
katedroje sužinojau apie keletą naujų mo
nografijų. Tada ir kilo mintis „po univer
siteto stogu“ surengti jų pristatymo vakarus 
ir taip supažindinti Kauno visuomenę su 
naujausia folkloristine literatūra.

Kokios tai knygos? Papasakokite apie 
jas plačiau?

Lietuvos muzikos akademijos docentė, 
daktarė Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė mono
grafijoje „Sutartinių atlikimo tradicijos“ 
(KRONTA: Vilnius. 2000) siekia atkurti 
buvusį visuminį šūtartihiiį j5ai idalą^^tfe- ' 
konstruoti archaiško polifoninio daugia
balsio atlikimo bei muzikinio komponavimo 
sistemą. Autorės nuomone, sutartinės ki
tados galėjo būti itin svarbi senosios reli
ginės muzikinės praktikos dalis, turėjusi ne 
tik darbo ar kokią kitą taikomąją, bet ir 
religinę bei kosmologinę funkcijas. Knygoje 

autorė pateikia daug sutartinių muzikos 
pavyzdžių, archyvinių sutartinių atlikėjų 
nuotraukų.

Daivos Šeškauskaitės monografija „Su
tartinės - senovės apeiginės giesmės“ 
(DAKRA: Kaimas, 2001) parašyta dokto
rantūros studijų VDU metu. Autorė, remda
masi tautosakine, lingvistine, archeologine, 
istorinių šaltinių medžiaga, tyrinėja daugia
balsių polifoninių lietuvių liaudies dainų 
paskirtį, bando spręsti apeiginių sutartinių 
kilmės, prasmės, vertės problemas. D.Šeš- 
kauskaitė mano, kad sutartinės, kaip neat
siejama senovinių bendruomenių dalis, 
buvo sutapusios su apeigomis, pagrįstomis 
mitine pasaulėžiūra, ir prieina išvadą, kad 
jos turėjusios maginę-religinę paskirtį.

Džiugu, kad knygų pristatymo metu 
sutartines giedojo, kankliavo, skudučiavo 
šaunus būrys atlikėjų iš VDU, Muzikos 
akademijos, „Gadulos“, „Goštautas“, „Obe
lėlės“ folkloro ansamblių. Akivaizdu, kad 
sutartinės turi ne tik istorinę išliekamąją 
vertę, bet gyvuoja ir šiandien, tiesa, kitoje 
- estetinėje - plotmėje.

Papasakokite ir apie savo VDU etno
grafinio ansamblio koncertinę veiklą

Ansamblis tikrai nemažai koncertuoja. 
Visų pirma - universiteto renginiuose: ren
gia vakarones-koncertus universitete studi
juojantiems užsieniečiams, įvairių konfe
rencijų dalyviams, vasaros kursų klausy
tojams. minint universitetui nusipelniusių 
žmonių jubiliejus ir pan.

Ansambliečiai yra Kauno folkloro fes
tivalio „ Atataria lamzdžiai“,,,Kauno dienų“ 
šventės dalyviai, drauge su kitais folkloro 
kolektyvais švenčia kalendorines šventes.

Nepamiršta mūsų plautinių ir respubli- 
kinių renginių organizatoriai. Esame 
nuolatiniai Jurginių šventės Palangoje, 
Užgavėnių - Rumšiškėse dalyviai. Daly
vavome folkloro festivalyje „Tek saulužė ant 
maračių“ Nidoje, „Gyvosios archeologijos 
dienose“ Kernavėje. „Baltikos“ folkloro 

;fešttvalitidsė/Bąitijbš:iaiių!^ettttĮ:ddihų 
ir šokių šventėje „Gaudeamus“, Pasaulio 
lietuvių dainų šventėse. Ansambliečių 
dainavimo klausėsi Latvijos, Kaliningrado, 
Lenkijos Punsko krašto lietuviai, Lietuvos 
ambasados Prahoje, konsulato Bmo darbuo
tojai. Lietuvos delegacijos viešnagės Grenob
lyje metu atstovavome Kauno studentijai.

Raseiniai — nauja grumtynių vieta
Raseinių policijos bejėgiškumas priver

tė šio miesto gyventojus griebtis neįprastų 
veiksmų - kiekvieną naktį į gatves išva
žiuoja keturi arba penki savigynos būrio 
ekipažai. Jie siekia užtikrinti tvarką mieste. 
Teisėsaugos pareigūnams niekaip nepa
vyksta sutramdyti jau trejus metus miestą 
terorizuojančios „germanų“ gaujos narių. 
Šie muša ir plėšia žmones, vagia automo
bilius. niokoja turtą.

Praradę viltį sulaukti policijos pagalbos, 
raseiniškiai, kurių dauguma - smulkūs 
verslininkai, banditams rengia savo teis
mus. Prieš porą savaičių į savigy nos būrio 
rankas pakliuvo vienas gaujos vadeivų - 23 
metų Darius Germanavičius. Jo draugai 
įvykio išvakarėse dalyvavo išpuoliuose, 
kurių metu nukentėjo keli žmonės.

Raseiniškiai „germanų“ gaujos narį 
nuogai nurengė, surišo ir paliko pusvalandį 
gulėti centrinėje miesto aikštėje. Praėjusio
mis savaitėmis savivalė Raseiniuose pasiekė 
aukščiausią tašką.

Miesto gyventojai kalba, kad raseiniš
kiai baiminasi vakare išeiti į gatves, nes gali 
susidurti su agresyviomis gaujomis. Peiliais, 
pistoletais ir beisbolo lazdomis ginkluoti 
banditai be jokios priežasties užpuola žmo
nes - atima mobiliojo ryšio telefonus, pini
gus, drabužius, sumuša. Siautėjimas tęsiasi 
kavinėse, kur nusikaltėliai ty čiojasi iš lan
kytojų, liepia jiems apmokėti savo sąskaitas.

Savigynos būriu save laikantys raseiniš
kiai sučiupo D.Germanavičių ir paliko jį 
mieste gulėti nuogą.
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„Raseinių kavinės bankrutuoja, nes 
žmonės bijo jose lankytis “, - kalbėjo vienas 
miesto verslininkas. Banditai kartais rengia 
išpuolius atokesnėse vietovėse - Ariogalo
je. Kalnujuose, šalia greitkelio Kaunas- 
Klaipėda veikiančiose kavinėse. Čia kerši
jama nepaklusniems verslininkams arba 
policijai pasiskųsti išdrįsusiems žmonėms.

Raseinių gyventojai dėl miestą drebi
nančių banditų kaltino vietos policininkus, 
kurie nesugeba susidoroti su nusikaltė
liais. „Jei policijai praneši apie padarytą 
nusikaltimą, banditai jau po valandos apie 
tai žino - tvirtino vienas raseiniškis.

Banditai nesibaimina skambinti telefo
nu, grasina susidoroti ir reikalauja atsiimti 
pareiškimą. Kai žmonės nepaklūsta reikala
vimams mokėti duoklę arba išsipirkti 

pavogtą automobilį, pradedama niokoti jų 
turtą. „Mes niekada nedirbsime “, - tokiu 
šūkiu vadovaujasi „germanų“ gaujos nariai. 
Kai verslininkai savo rankomis atkeršijo 
D. Germanavičiui, šis prašė pasigailėti ir ža
dėjo grąžinti visus pagrobtus daiktus, bet 
jau kitą dieną kažkur pasislėpė.

Šių metų gegužės 1 d. banditai gatvėje 
žiauriai sumušė parlamentaro Kęstučio Ska- 
marako 25 metų sūnų Žydrūną. Jis gydo
mas Kauno medicinos universiteto kliniko
se. „ Taip sumušto žmogaus dar nesu ma
tęs“, - kalbėjo vienas turtingiausių parla
mentarų. K.Skamarakas teigė, kad Raseinių 
policija ir jos vadovai nekontroliuoja padė
ties mieste, nors apie tai buvojau daug kartų 
kalbėta: „Dar prieš kelerius metus perspė
jau policijos vadovus, kad tramdytų gau
jas, tačiau niekas nepasikeitė“. Dėl padėties 
Raseiniuose šis Seimo narys nusiuntė pa
reiškimus Prezidentui ir premjerui.

Raseinių kriminalinės policijos vadovas

Neapsikentę nusikaltėlių savivalės rasei
niškiai buvo susirinkę į protesto mitingą.

A.Gaižutis-VPU rektorius
ELTA. Vilniaus pedagoginio universi

teto (VPU) rektoriaus valdžios ženklai ge
gužės 13 d. iškilmingai įteikti naujajam 
universiteto rektoriui akademikui Algirdui 
Gaižučiui. Šios aukštosios mokyklos vadovu 
akademikas A. Gaižutis buvo išrinktas kovo 
26 dieną. Inauguracijai vadovavo VPU Se
nato pirm.s prof. Romualdas Vosylius. 
Naujasis rektorius įvilktas į rektoriaus togą 
apgaubtas rektoriaus skraiste, jam įteikta 
rektoriaus grandinė ir universiteto valdžios 
ženklas - rektoriaus skeptras ant aksomo 
pagalvėlės. Iškilmių dalyviams koncertavo 
VPU akademinis mišrus choras “Ave vita”.

2000 m. akademikui A Gaižučiui paskir
ta Lietuvos valstybinė mokslo premija už 
knygas “Kūrybinė menininko galia”, “Kul
tūros vertybės ir erzacai”, “Menų giminys
tė”, “Meno sociologija”. 2002 m. jam buvo 
įteikta Baltijos Asamblėjos mokslo premija. 
Už indėlį į fotomeno teoriją ir kritiką jam 
suteiktas UNESCO garbės vardas.

Arvydas Gustaitis tvirtino, kad žino apie 
pastaruoju metu mieste pasipylusius įvy
kius, tačiau negali jų komentuoti be pro
kurorų sutikimo. Suimti įtariamųjų daž
niausiai nėra pagrindo, nes jie įtariami ne
sunkiais nusikaltimais. Jis teigė nenorįs 
komentuoti priekaištų dėl prasto pareigūnų 
darbo ir savivalės mieste: „ Tegul sprendžia 
prokuratūra “.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Algimantas Taskunas - naujas Ph.D.
Algimantas Taškūnas - asmenybė, kuri 

jau daug metų sutinkama Australijos lie
tuvių veikloje. Jis taip pat prisimenamas, 
kai atgyja pokalbiai apie tuos laikus, kai 
čionykščiai lietuviai rūpinosi, kad Lietuva 
nebūtų patylomis, bet visgi formaliai pri
pažinta Sovietų Sąjungos dalimi - o juk 
tokia kadaise turėjo būti politinė išvada, 
kai Gough Whitlam vyriausybės atstovas 
sąmoningai apsilankė Pabaltijo kraštuose. 
Algimantas Taškūnas buvo vienas tų, ku
rie lietuvių pasipriešinimą garsino spau
doje, ypač politinio pobūdžio reguliarių 
biuletenių pavidale. Algimantas Taškūnas 
mūsų tarpe žinomas ir todėl, kad Tasma
nijos Universiteto ribose sukūrė ir tebe- 
puoselėja darbingą grupę, kuri domisi 
lietuviškais reikalais ir ne vieną aspektą 
gvildena giliau, akademinėje plotmėje.

Šiandien laikas Algimantą Taškūną 
pasveikinti su dar vienu atliktu darbu ir 
tokiam darbui deramu pripažinimu. Jis - 
naujas doktorantas, pelnęs Ph.D. laipsnį 
už disertaciją apie lituanistinių studijų 
galimybes Australijos universitetuose. 
Pilnas disertacijos vardas - “Developing a 
Framework for Lithuanian Studies in 
Australian Universities: A model for 
understanding the adoption, or non
adoption, of low demand language 
courses in higher education”. Disertacija 
buvo parašyta Tasmanijos Universiteto 
Pedagogikos Fakultete ir Universitetui 
įteikta šių metų vasario mėnesį. Žinoma, ji 
buvo sėkminga - todėl autorių jau galima 
sveikinti visų Australijos lietuvių vardu.

Disertacijoje keliamas klausimas, kodėl 
Australijos universitetai neskiria pakanka
mo dėmesio mažiau paplitusioms kalboms, 
ir kaip pavyzdys imama lietuvių kalba.

Darbas grindžiamas istorinių faktų 
analize bei asmeniniais pokalbiais su tais, 
kurie šį reikalą supranta arba šią problemą ■ 
yra patys patyrę. Iš tiesų, mėginimo lietu
vių kalbą (arba lituanistiką apskritai) įvesti 
į akademines studijas yra jau buvę. Visgi 
išdava ta, kad iš Australijoje dabar veikian
čių 38 su valdžios parama veikiančių uni
versitetų lituanistika neįsikūnijo nė viena
me - nors pritarimo bei vienokių ar kitokių 
finansinių pažadų buvo ir lietuviškosios 
bendruomenės lygyje.

Disertacija apžvelgia ir analizuoja prie
žastis - tiek teigiamas, tiek neigiamas -, 
kodėl bendras rezultatas visgi buvo nei
giamas. Didoka disertacijos dalis išties yra 
savitai istoriška; ji užfiksuoja įvairiausius 
bandymus (kuriuos palengvėle užmiršta
me) savąją kalbą ne tik išlaikyti savo pačių 
bei savo jaunimo tarpe, bet taip pat ją 
įtvirtinti šio krašto daugiakultūrinėje 
plotmėje ir būtent pakeliant ją, taip sakant, 
į akademinę plotmę. Tokie bandymai - tai 
vis dalis Australijos lietuvių istorijos. Ta
čiau nors disertacijos autoriui pirmoje ei
lėje rūpi lituanistikos vieta akademinėse 
studijose, ji turi ir pavyzdžio vertę. Ji gali 
tapti aktualia kai sprendžiama universa
lesnė problema, būtent kaip įterpti į aukš
tojo mokslo studijas tokias sritis, kurios 
nėra kasdieniškos ir todėl, kvantitatyviu 
atžvilgiu, nėra populiarios.

(Peršokant disertacijos rėmus, galima 
pridurti, jog ši problema aukštosioms mo
kykloms yra, taip sakant, amžina. Prieš šim
tą ar porą šimtų metų, “pateisinimo” jau 
reikėjo senųjų kultūrų kalbų studijoms, ar 
net tų kultūrų studijoms - nes tai buvo 
“brangus” ir daug laiko užimantis dalykas. 
Šiandien, “pateisinimo” reikia labai specia
lizuotiems gamtos mokslams, net “baisiai 
abstrakčioms” matematikos ar fizikos sri
tims, kurios pritraukia vos vieną kitą stu
dentą, bet sunaudoja didžiules lėšas. O vis- 
dėlto, plačiame aukštųjų studijų audinyje 
net nekasdieniškosios mokslų šakos iškyla 
kur nors ir dažnai gan netikėtai kaip svarbi,

FOiutčs kampelis

Dr. Algimantas Taškūnas.

netgi būtina tolimesnės pažangos sąlyga.)
Disertacijoje, kur pilna kruopščių nuo

rodų į statistinius duomenis, kitų autorių 
radinius ir ypač į tokią medžiagą, kuri yra 
aktuali lituanistikos studijoms, Algimantas 
Taškūnas pabrėžia modelį, kuris angliškai 
skamba “virtual community”. Studijų ša
koms, kurios nėra populiarios (“low-demand 
courses”), autorius siūlo bendradarbiavimą 
tarp (a) universiteto, (b) studentų būrelio ir 
(c) mokslus baigusiųjų. Tokiu būdu, nors 
tam tikra mokslo šaka nėra įtraukiama į 
formalių studijų sąrašą, ją vistik galima 
plėtoti, nes šiame modelyje randami du es
miniai faktoriai, būtent (a) stiprus dėmesys 
pasirinktai šakai ir (b) pritariančioji išorinė 
parama. Tokiame kontekste rezultatai iš- 
sireiškia publikacijomis.

Kadangi disertacijos tema yra susieta 
su akademinėmis sąlygomis Australijoje, ji 
aptaria ir pokyčius šiame žemyne. Per 
pastaruosius 1,50 metų Australijos univer
sitetų “turinys” pasikeitė gan ženkliai. 
Didėjantis dėmesys imigracijai bei iš to 
kilusi daugiakultūrinė politika reikalauja 
naujų svarstymų bei naujų sprendimų. Kas 
yra Australijos lietuviai kaip bendruome
nė, kokie yra jos poreikiai bei aspiracijos? 
Disertacijoje - tai irgi svarbi tema.

Kaip minėta, Algimantas Taškūnas yra 
žinomas kaip veikli mūsų Bendruomenės 
asmenybė. Tiksliau, jis gimė 1929 m. lap
kričio 25 d., Australijon atvykęs atliko 
kontraktą ir kelioliką metų dirbo Vakarų 
Australijos geležinkelių sistemoje, nuolat 
kildamas pareigose. 1972 m. jis baigė ko
mercijos mokslus Vak. Australijos Univer
sitete ir netrukus persikėlė į Tasmaniją. kur 
virš dvidešimt metų (1972-94) dirbo Tas
manijos Universiteto administracijoje. Čia 
1974 m. jis įsigijo humanitarinių mokslų 
bakalauro (B. A. with Honours) laipsnį ir 
1978 m. - magistro laipsnį pedagogikos 
administracijoje (M.E.A. with Merit). 
Vėliausias jo laipsnis formaliai vadinasi 
Doctor of Philosophy (Ph.D) in Education 
(Tas.)

Naujasis doktorantas turi daug akade
minės patirties, yra gavęs kelias stipendi
jas, 1985 m. buvo “World Lithuanian of the 
Year”, vėliau kelis metus atkurtojo \\tauto 
Didžiojo Universiteto Kaune Senato narys. 
Sunkiau būtų išvardinti įvairias jo parei
gybes daugelyje organizacijų, bet šią gau
są atspindi 1992 m. jam suteiktasis Order 
of Australia Medal (0AM). Reikia pridurti, 
kad Algimantas taip pat yra muzikos mė
gėjas: 1960 - 64 metais Kalgoorlie mieste 
(W.A.) jis įkūrė ir vadovavo Goldfields 
Youth Orchestra, o apie dešimtį metų davė 
muzikos pamokas.

Australijos lietuviai Algimantą Taškūną 
prisimins ir kaip politinės kovos aktyvistą. 
Aukščiau minėtų ginčų įkarštyje jis su 
bendraminčiais įkūrė H.E.L.L.P. (= Help the 
Estonian, Latvian and Lithuanian Peoples

Dievų miškas
Naują, dar neišleistą knygą sovietinėje Lietuvoje pirmiau

sia įvertindavo Rašytojų Sąjunga, kurioje svarbiausią žodį 
turėjo ne rašytojai, o partinis vadovas, Tarptautinės Lenino 
Mokyklos Maskvoje absolventas Kazys Preikštas. 1946 m.
susirinkime, kur Preikštas išbarė ir iškritikavo visus alei vieno rašytojus, jis šitaip 
pasisakė apie Sruogos “Dievų mišką”.

Kaip kai kurie mūsų rašytojai blogai atvaizduoja įvykius net tada, kai 
jie patys juose dalyvavo, parodo rašytojo B. Sruogos knyga “Dievų miš
kas”...Ką pamatė Sruoga šioje milžiniškoje tragedijoje. Jis pamatė tik 
smulkius žmogelius, kurie tesirūpina savo fiziologinėmis funkcijomis...Jei- 
gu Sruogos knyga būtų pasirodžiusi, tai mūsų_priešai turėtų visišką pagrin
dą sakyti, jog vokiečiai teisingai padarė, kad tokius žmogpalaikius laikė 
koncentracijos stovyklose. Štai kodėl netikusi yra Sruogos knyga ir štai ko
dėl gerai, kad ji neišėjo. Žinoma, galima būtų apie šią “istoriją” visai nekal
bėti, jei pats Sruoga būtų savo kūrinį kaip reikiant iškritikavęs. Bet jis nerado 
reikalo tai padaryti ...Kalbant apie Sruogą negalima nepaminėti, nors ir 
anksčiau parašytos, jo dviejų tomų “Rusų literatūros istorijos”, šmeižiančios 
tarybinę santvarką.

Tą “santvarkos šmeižimą” savo atsiminimuose paryškina Eduardas Viskanta.
Preikštas puolė Balį Sruogą, vargšą, fiziškai ir morališkai palaužtą žmo

gų, sugrįžusį iš lagerio : “Mums nusikalto ir Balys Sruoga. Jis, rašydamas 
dvitomę rusų literatūros istoriją, savo pratarmėje šitaip pareiškė : “Rašy
damas šį mokslinį darbą, aš negalėjau naudotis sovietiniais šaltiniais, nes jie 
neobjektyvūs ir partyviški”.

Paskui Balys Sruoga susijaudinęs skaitė, drebančiose rankose laikydamas 
mažus lapelius ir savo nuodėmes atgailaudamas, tos rankos jo drebėjo ir 
balsas drebėjo, ir kai jis užbaigė tą atgailą, taip ir sudribo kaip maišas kėdėje.

Sruogos atgailą tikrai graudu skaityti.
Aš grįžau kai Raudonoji Armija, herojiškais žygiais sumalusi rudąją 

fašistų galybę, mane išvadavo. Mūsų Vyriausybės ir partijos aukštai huma
nišku rūpesčiu tasai mano grįžimas virto man didžiausia mano gyvenimo 
švente... Ir turiu prisipažinti, nuo viso to man apsvaigo galva, aš visiškai 
nustojau tikrovės jausmo... Nesugebėjau susivokti gyvenimo reiškiniuose ir 
tinkamai suvokti jų didžiąją prasmę... Man buvo žinomi marksistinio metodo 
pagrindai, bet kai atėjo laikas juos taikyti savo kūrybai, pasirodo, kad man 
čia dar su didelėmis spragomis išeina... Aš tikiuosi, man pavyks išsivaduoti 
iš mano kiaidakelių, pavyks sukurti tarybinio heroizmo veikalus...

Tačiau savo senam draugui, tuomet Rašytojų sąjungos pirmininkui Petrui 
Cvirkai jis atvirai rašo:

Niekuomet ir niekur jokia meno ir literatūros srovė nesusikūrė pagal iš 
anksto nustatytą teoriją. Privaloma iš anksto nustatytoji teoriška srovė - 
joks kūrybos akstinas. Prie jos galėtų derintis tik menkysta, bet kiek 
stambesniam talentui - tai yra girnos ant kaklo... Dabar dėl “Dievų miško”. 
Man nuostabu, kad žmonės tenai politikos ieško ir pyksta, kad jos neranda. 
Aš ir nemaniau jos duoti. Jeigu tie, kur piktinosi, patys pasėdėtų tokiame 
lageryj, pabūtų, kaip aš, alkani, mušami, vos pavelką kojas, kapstinėdamiesi 
šiukšlėse sužiedėjusio plutos gabalėlio, su sutinusiom kojom, su skaudančia 
krūtine, su atmuštais inkstais, - jie žinotų tuomet, kodėl lagery je būdamas 
žmogus negalvoja apie politiką... Pagaliau toks reikalo dėstymas yra mano 
metodas, faktinai labai lietuviškas. “Saulė leidos, buvo kova, kraujo daug 
tekėjo” ... ir viskas, visas kovos aprašymas.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Štai šiandien Lietuvoje švenčiamos 
Sekminės. Australijoje tai nebuvo žymi 
šventė, bet Lietuvoje ji paminima pagarbiai. 
Štai keli įspūdžiai...

Sekminės - graži ir žymi šventė. Dar ji 
vadinama Berželių diena. Per ją pagerbia
mi namų ir ūkio gyvuliai, karvės puošia
mos berželių šakų vainikais. Jomis apkaišo
ma troba ir kambariai. Bažnyčioje berželių 
šakomis puošiamas altorius.

Vilniuje, garsiuosiuose Kryžiaus ke-

Association, 1974- 1987). redagavo “Baltic 
News” (1975 - 1990) ir teberedaguoja 
“Lithuanian Papers” (nuo 1987). Tais pat 
metais jis įkūrė akademinį būrelį Tasma
nijos Universitete “Lithuanian Studies 
Society” ir tebėra jo spiritus movens.

Turbūt nesuklysime sakydami, jog Al
gimanto Taškūno disertacija tarsi vaini
kuoja jo ilgamečius darbus bei rūpesčius 
lietuvybės baruose. Nuoširdžiai linkime jam 
dar ilgos, darbingos ir kūrybingos ateities.

Vytautas Doniela 

liuose vyksta procesija. O tas kelias yra 7 
km ilgio. Pakeliui yra įrengtos 35 koplyčios 
- stotys. Sovietmečiu šie keliai buvo beveik 
sunaikinti, bet jau pernai jie atstatyti. Pro
cesiją šiemet vedė kardinolas Juozas Aud
rys Bačkis. Dalyvavo daugybė maldininkų, 
suvažiavusių iš visų Lietuvos kampelių. 
Žurnalistų kalbintos moterys sakėsi, kad 
tai tradicija, kurios jos nepraleidžia. Kaip 
sakoma, ši Vilniaus procesija šiuo metu yra 
bene didžiausia Lietuvoje. Oras buvo geras, 
tai ir žmonių tikriausiai suvažiavo keli 
tūkstančiai.

Kaimuose jau prasideda šienapiūtė. At
rodo bus gera, jei tik įprastiniai lietūs nesu
trukdys. Laukai žaliuoja, gyvenimas Lietu
voje juda. Tik ūkininkai vis kenčia dėl mažų 
pieno kainų. Kyla „karas“ su Vyriausybe, 
kuri vis žada, bet pažadų netesi. Kelių blo
kados miestiečius nuteikia prieš ūkininkus.

Po referendumo dėl stojimo į ES, visi 
laukia stebuklų. Vieni laukia geresnių 
atlyginimų, naujų darbo vietų, kiti pra
našauja produktų kainų pakilimą, bet 
tikrumoje niekas nežino kaip bus.

J. Kr. iš Kauno
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£>kautu^ ^atfaHiįeje
Ar džiaugtis, ar verkti...

Atgimė tėvynė, gimėme ir mes
Metai išaugino skautiškas eiles...
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai, 
Motina ji mūsų, o mes - jos vaikai

Toje dvasioje rinkosi š.m. gegužės 24 
dieną Sydnėjaus skautų “Židinys” savo 
metinei sueigai. Dienotvarkė, pateikta 
tėvūno Vytenio Šliogerio, gan plati, o jo sa
vo atskaitomybės raporte išdėstytos min
tys ne vieną židinietį privertė susimąstyti 
žvelgiant į ateitį.

Sueigoje dalyvavo 13 židiniečių ir e.x 
oficio - du “Aušros” tunto atstovai su bal
savimo teise. Nustebau pamatęs jau am
žiaus raukšlėjančius susirinkusiųjų veidus 
ir nedrąsiai pagalvojau, kad “Židinys” po 
truputį merdi. O kur gi kiti, buvę skautai, 
dabar jau tėvai ir net seneliai, tie patys, ku
rie protarpiais netgi pasirodo stovyklose, 
“paskutę bulves” tikisi gauti jei ne žalią 
skautininko, tai bent violetinį vyčio šlipsą? 
Juk duotas skautiškasis įžodis yra pažadas 
visam gyvenimui tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui!

Nors sueiga nebuvo gausi skaičiumi, bet 
atvykę, atrodo, buvo pasiruošę gvildenti 
klausimus, iškilusius sueigos metu. Tėvū
nui pateikus kelis ateities projektus, jie bu
vo gyvai išdiskutuoti. Tačiau jų įgyvendi
nimas pasirodė jau nebeįmanomas. Dides
nius darbus atlikti, statyti Babelio bokštą, 
reikia tvirtų granitinių pamatų, bet ne 
“žliugtelėjusio molio”. Pažvelgus į susirin
kusius susidarė daugiau “senukų krome- 
lio” vaizdas, nors jų širdys dar pilnos skau
tiškojo idealo. Ta liepsnojanti lelija, kuria 
savo laiku didžiavomės. išblėso ir beliko tik 
rusenanti ugnelė, kada ne kada sužėrimi

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia 3fP Nr. 13

- Juk Jūs nedirbsit. Tikrai nežinau, kur 
Jus dėti... Tiek to, nesirūpinkit, vis viena 
važiuojat su mumis. Įrašiau į sąrašą.

Reikėjo visiems nusinešti bagažą prie 
vartų ir sukrauti į sunkvežimius. Aldona vėl 
atsidūrė panašioje padėtyje kaip anksčiau: 
negalėjo vienu metu nešti Dainelės ir ry
šulių. Pirma panešdavo lagaminą ir maišą, 
paskui paimdavo vaikus ir smulkiuosius 
ryšuliukus, tada - vėl lagaminą, paskui - 
vaikus... Bet slinko per lėtai ir visiems truk
dė. Kitų šeimų moterys nešėsi tik ranki
nukus. o lagaminus tempė vyrai. Paskui 
vyrai sukrovė savo nešulius, padėjo žmo
noms įlipti, ieškojo vietos, kur patogiau 
joms atsisėsti. Tada visi ėmė nekantrauti, 
kad Aldona taip atsilieka. Priversti laukti 
žmonės, matyt, pyko, nes niekas neištiesė 
rankos, nepadėjo įlipti su mažaisiais.

Kai sunkvežimis pajudėjo, greta sėdė
jusi moteris pastebėjo:

- Turėtumėt labiau rūpintis savo kūdi
kiu. Esu tikra, kad dukrytė serga. Reikėjo 
parodyti daktarui prieš kelionę.

Sunkvežimis sustojo prie stoties. Pa
tiems reikėjo iškrauti ir nusigabenti nešu
lius į peroną. Ir vėl .Aldona atėjo paskuti
nė. Pagaliau visi stovėjo perone ir nekan
traudami laukė traukinio. Artėjanti kelionė 
jaudino, kėlė nuotaiką, balsai skambėjo 
linksmiau. Kai traukinys atvažiavo ir visi 
pradėjo lipti į vagonus. Aldona nejudėjo. 
Linukas patraukėją už rankos, bet Aldona 
ir toliau stovėjo kaip stovėjusi. Traukinio 
palydovas sušvilpė ir pakėlė vėliavėlę. 
Lietuviškai kalbantis “Bauhutte”, iškišęs 
galvą per langą, paragino:
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daugiau nuo sunkaus atodūsio, nei nuola
tinio kursty mo. Ne kartą tėvūnas savo ata
skaitoje pareiškė esą “Židinys” globoja 
“Aušros” tuntą, gi realybėje padėtis atrodo 
atvirkščiai - greitu laiku židiniečiai nebe
bus globėjais, bet greičiau globotiniais 
(susirinkimo dalyvių amžiaus vidurkis 
sukosi kažkur apie 75-rius metus).

Bene ilgesnes diskusijas sukėlė E. 
Laurinaitienės fondo klausimas. “Medaus 
kvapas" greitai pasklido ir pritraukė ne vieną 
“meškos leteną" pasismaguriauti. Pasirodo, 
kad kai kurie “prašymai” nebuvo tvirtai 
padengti atskaitomybės pagrindu ir fondo 
patikėtiniams teko pergyventi ne vieną 
“galvosūkį”. Ta pačia proga vienas iš pa
tikėtinių (Jonas Zinkus) atsistatydino iš 
einamų pareigų ir jas perdavė naujai iš
rinktam atstovui - Vyteniui Šliogeriui.

Kaip ir visi susirinkimai, taip ir šis 
neapsiėjo be jumoristinės dalies - tai nau
jos vadovybės rinkimai. Priėjus prie šio 
punkto, sueiga virto “žydų jomarku” - visi 
kalbėjo vienu metu ir nežinia, ar kas nors 
klausėsi. Tik seniems plaučiams pritrūkus 
oro ir šurmuliui atslūgus, išaiškėjo naujojo 
tėvūno asmenybė. Tai “senas vilkas” Algis 
Dudaitis. Jo padėjėja, kanclere, išrinkta 
Pajauta Pullinen. Abu neišdildoma skautiš
kąja dvasia persisunkę, ilgus metus siela ir 
kūnu atsidavę lietuviškajai skautijai. 
Minėjau, kad “Židinys” po truputį merdi, 
bet turiu atvirai pakeisti nuomonę, nes to
kios sudėties vadovybė, aukščiausio laips
nio veikėjai, neleis “Židiniui” ne tik snūs
telti, betgi įgalins ir vėl - kaip tikras 
skautiškas laužas - suliepsnoti tolyg savo 
vieneto vardo - “Liepsnojanti lelija”.

Po gerų dviejų valandų išsiskirstėm

- Skubėkit! Važiuojam!
Aldona papurtė galvą. Jis dar kažką 

šaukė, bet ji nebegirdėjo, tik purtė galvą. 
Traukinys riedėjo greičiau ir greičiau. Al
dona stovėjo perone ir sekė akimis tolstan
tį traukinį su lange mojančiu vadovu ir jau 
tikriausiai viduje susėdusiais tautiečiais.

Peronas ištuštėjo, o Aldona vis tebe
stovėjo. Paskui, palikusi vaikus ant suolo, 
sunešė lagaminus į saugojimo patalpą ir 
ten juos paliko. Tik kai su vaikais atsidūrė 
gatvėj, galvoj atbudo mintys: Kodėl? Ko
dėl man reikėjo taip pasielgti? Kodėl pasi
likau? Kur dabar eiti? Pasisuko į priešingą 
pusę, negu buvo ėjusi prieš dvi savaites, 
kai atvažiavo iš Vienos - tolyn nuo stovyk
los. link miesto centro. Slinko pamažu, pri
sitaikydama prie Linuko žingsnio, dairy da
masi į iškabas languose. Tačiau skelbimo 
“Zimmer frei” (“išnuomojamas kambarys”) 
niekur nesimatė. Dainelė, nors ir lengvutė, 
nusvėrė ranką.

- Negaliu tavęs vesti už rankelės. Linu- 
ti. paskaudo. Laikykis man už sijono, - 
sustojo Aldona perimti Dainelę.

Maty! jų trijulę pastebėjo, nes iš kitos 
gatvės prie jų atšlubavo vyriškis, pasirams
čiuodamas lazda.

- Ar ko nors ieškot? - paklausė drau
giškai.

Aldona mėgino paaiškinti, kad ieškanti 
kambario. Gal esama miestelyje nebrangių 
viešbučių ar bendrabučių?

- Y ra, kur nebus, tik visi pilni. Sunkiai 
rasit kur apsistoti su tais mažyčiais. Jūs 
svetimšalė? Nelabai mokate vokiškai? - 
nesiliovė klausinėjęs. - Gerai, nuvesiu jus 
pas ponią burmistrę. Ji ką nors patars. Ma
tote, aš pas ją dirbu.

Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - Sydnėjaus skautų “Židinio” sueiga 2003 gegužės 24. 
Kairėje - tėvūnas Vytenis Šliogeris.

atgaivinta dvasia.
Ar džiaugtis? Taip!!! Su negęstančia 

viltimi galime žvelgti į ateitį, su malonumu 
lankylis tokiose sueigose, savoje šeimoje, 
jausti tą brolišką-seserišką šilumą, sklin
dančią iš skautiškos dvasios. Ir netgi dar 
daugiau - pabuvoti tarpe tų, kur protėvių 
kalba (taip dažnai užmirštama ar net 
ignoruojama mūsų visuomenės renginiuo
se). ištisai vartojama sueigos (kaip ir prieš 
ar po jos) metu priminė mums, kas mes 
esame, iš kur atėjome ir kur einame.

Ar verkti? Atsakymas tas pats - taip! 
Reikia gailėtis, kad buvę “Aušros” tunto

Lietuviu kultūrinės veiklas tęstinumas Australijoje 
mūsų visu reScalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų
mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Aldona norėjo daugiau ko pasiteirau
ti, bet nesurado tinkamų žodžių, tai tik 
padėkojo nepažįstamajam linktelėdama 
galva ir toliau ėjo greta tylėdama.

Reikėjo pasiekti miesto centrą, kur sto
vėjo rotušė - kuklus dviejų aukštų baltas 
pastatas su raudonom pelargonijom antro 
aukšto lange.

- Pirmame aukšte rotušė, o antrame - 
burmistro butas, - paaiškino vadovas, ves
damas Aldoną aplink namą prie galinio 
įėjimo.

Kai užlipo laiptais ir paskambino, duris 
atidarė jauna, tamsiai apsirengusi tarnaitė. 
Ji pažino vyriškį ir po kelių sakinių įsivedė 
į erdvią virtuvę, kur kita, vyresnė, moteris 
šeimininkavo prie didelės viryklės. Šioji 
parodė Aldonai suolą, liepė atsisėsti ir pa
laukti. kol bus pakviesta šeimininkė. Po 
kelių minučių įėjo aukšta, tiesi, jauno, bet 
griežto veido, be jokios kosmetikos ponia, 
tamsiais plaukais, supintais į storą kasą, 
susuktą į kuodą, su balta apykakle ant tam
sios suknelės. Išklausiusi vyriškio paaiš
kinimo, pasisuko į Aldoną. Šioji mikčio
dama stengėsi atsakyti į įprastus klausi
mus: traukėsi nuo artėjančios Raudonosios 
armijos, buvo atskirta nuo vyro (nutylėjo, 
kad jis suimtas), bandžiusi apsistoti Vieno
je. bet nepasisekę, atvažiavusi į užmiestį, 
kur pasirodė irgi neįmanoma rasti vietos 
(nė žodžiu neužsiminė apie skirstymo 
stovyklą)... Ponia toliau teiravosi vaikų var
dų, amžiaus, ištiesė ranką ir paglostė Li
nuko galvą. Dainelės rankytę. Po valandė
lės nutarė:

- Surasim Jums ką nors. Tuo tarpu ke
lioms dienoms apsistosite čia, pas mane. 
Rytoj gausiu jums maisto korteles.

Žadėtos kelios dienos virto beveik tri
mis savaitėmis. Aldona visą šį laiką pra
leido Strasshofo burmistrės bute. Erdviame 
ir savotiškai tyliame bute, be ponios 

skautai (turiu galvoje antrosios ir trečiosios 
kartos atstovus) neranda reikalo tęsti sa
vo skautiškąją veiklą kitokiu, jau šiek tiek 
skirtingu būdu. Nesuprantama, kuom grin
džiama jų apatija, laikymasis nuošalyje. 
Kodėl skautiškojo idealo tęstinumas pa
liekamas “senukų kromelio” rankose? O kai 
pastarųjų jėgos išseks, kai jie “sugrius pa
kelyje” - kas tada?

Taigi, tėveliai, buvę skautai, pažvelkite 
į savo sielas, atlikite atgailą ir grįžkite ten - 
į savo praeitį, savo dabartį ir jūsų palikuo
nių ateitį.

Teodoras J. Rotcas

Anzengruber, gyveno dvi tarnaitės: vyres
nioji buvo virėja, o jaunesnioji galėjo būti 
auklė, bet namuose nebuvo vaikų. Pirmą 
dieną ponia paaiškino, kad tikrasis burmis
tras, jos vyras, tarnavo kariuomenėje, todėl 
ji jį pavadavo. Kasdien pusę dienos ji pra
leisdavo pirmame rotušės aukšte.

Didžiausiame šeimos kambaryje ant 
sienos kabojo burmistro portretas. Iš pa
veikslo išdidžiai žvelgė gražių bruožų vy
riškis ruda SS uniforma, su juoda svastika 
ant rankovės. Atrodė, kad šis portretas 
nedera prie jaukiai kasdieniškos kambario 
aplinkos: išblukusių patogių fotelių, siuva
mosios mašinos prie lango, knygų lentynos 
su margais suvenyrais ir kitokiais nieku
čiais, kampe stovinčio atidengto pianino.

- Berniukas galės miegoti lovoj, - pa
aiškino ponia, atvedusi Aldoną į tvarkingą 
iš baltumo net šviečiantį kambarį, - Jums 
paklosim patalą ant sofos, o mergytei 
Magda atneš lopšelį nuo aukšto. Manau, 
kad jums visiems trims čia bus patogu.

Aldona nežinojo, kaip bedėkoti. Žodelio 
"danke” atrodė nepakanka. Ponia pertraukė:

- Na, tik porai dienų. Pailsėkite.
Kai tarnaitės paruošė kambarį, Aldona 

pagalvojo nedrįsianti nei pati gulti, nei 
vaikų guldy ti į tokius baltai blizgančius 
guolius. Juk ir ji, ir mažieji buvo tokie 
dulkini bei murzini. Šeimininkė pasirūpino 
ir tuo: liepė tarnaitei paruošti vonią abiem 
vaikams, o paskui - ir Aldonai.

Vaikų maudy mą pati ponia ir prižiūrėjo: 
tai paduodavo kvepiančio muilo, tai minkš
tučius rankšluosčius, baltus naktinius marš
kinėlius kiekvienam, net vystyklų Dainelei 
atnešė.

- Jų drabužėlius Magda išplaus ir su
tvarkys. Man regis, kad ir Jūsų drabužiai 
seniai vandenį matė. Tuo tarpu paskolinsiu 
Jums ką nors savo.

Tęsinys kitame AfPNr.
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Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursai

Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune

Įsibėgėjant vasarai universitete jau pradėta registra
cija į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus. Tai keturių

savaičių intensyvūs lietuvių kalbos kursai, kurių metu dalyviai ne tik pramoks ar tobulins 
lietuvių kalbą, bet ir klausys paskaitų apie meną, kultūrą, istoriją, o savaitgaliais lankysis 
gražiausiose Lietuvos vietose. Kursai truks nuo 2003 m. liepos 22 d. iki rugpjūčio 19 d. 
Daugiau informacijos apie juos lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis galima rasti interneto 
puslapyje http://www.vdu.lt/LTcourses/

Taip pat galima teirautis elektroniniu paštu: baltic@trs.vdu.lt ar siųsti klausimus 
faksu: +370 37 323296. Visiems besidomintiems kursais bus atsakyta į rūpimus klausimus. 
Kursų dalyvių amžius neribojamas, juose gali dalyvauti visi sulaukę 18 m. Kiekvienas, 
norintis užsiregistruoti į kursus, turi užpildyti paraiškos formą ir atsiųsti ją kartu su kitais 
dokumentais paštu iki š. m. birželio 24 dienos adresu:

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai
Tarptautinių ryšių skyrius
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio 58
LT-3000 Kaunas
Lietuva - Lithuania
Mielai laukiame jūsų atvykstant šią vasarą į Kauną. Jeigu nusprendėte kartu su mumis 

praleisti vieną vasaros atostogų mėnesį, būkite mūsų svečiai!

American Lithuanian and Lithuanian business leaders to take part at
THE AMERICAN LITHUANIAN BUSINESS FORUM

July 7, 2003 Vilnius
Aim of the Forum is to discuss business opportunities with Lithuania's business 
representatives and Government officials, and to provide opportunity for the networking 
among the US and Lithuania business representatives

Time: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Venue: Forum Palace. Konstitucijos ave. 26, LT-2000, Vilnius, Lithuania

If you are interested in participating, please register with the Lithuanian Embassy in 
Washington, D.C. by fax: 202-328-0466 or E-mail: forumas@ltembassyus.org Please 
attach your business GV along with your email or fax.
To register, also send a 20 USD registration fee to the following address 2622 16th Street 
N.W., Washington, D.C., 20009. (Make a check payable to “Embassy of Lithuania FBO 
(for benefit of) Business Forum”). For more information, contact Mrs. Jolanda 
Kriskovueciehe by "E-mail : JolandarKriskoviečienė@ltembassyus.nrg or by Tel: 202- 
234-5860 ext.’ 112 or Mr. Raimondas Ališauskas by E-mail: raimondas@ltembassyus.org 
orby Tel: 202-234-5860 ext. 120?r;-jV L _

Metinis Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos susirinkimas

Susirinkimas įvyko š.m. gegužės 18. 
Susirinkimui pirmininkavo Anelė Umevi- 
čienė, sekretoriavo Zeną Vencienė. Po visų 
pranešimų ir apyskaitos priėmimo išrinkta 
nauja Draugijos Valdyba, kuri pirmame savo 
posėdyje pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Salomėja Vasiliauskienė - pirmininkė.

Judita Nekrošienė - vicepirmininkė, 
Elena Baltutienė - sekretorė ir turto globėja, 
Teresė Gasiūnienė - iždininkė ir maldos 
organizatorė,
Jovita Visylienė - narė renginiams, 
Stefa Čiplienė - renginių ir pietų organi
zatorė.

Įgaliojimas pratęstas
Pranešame, kad Vytauto Mačio įgaliojimai veikti Australijoje Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjungos vardu yra pratęsiami. Prašome mus informuoti apie Jūsų veiklą 
Australijoje.

Primename, kad dabar veikia atnaujintas sąjungos tinklapis adresu: www. Ipkts. lt 
Čia galite sužinoti naujausias sąjungos žinias. Pagarbiai

P. Jakučionis, LPKTS pirmininkas ir LR Seimo narys

Didžioji kultūros savaitė
BIRŽELIO 30

19.00 - Lietuvos tautinio kostiumo kolekcijos pristatymas Pramogų 
centre.

Bus demonstruojami rekonstruoti XIX-XX a. Lietuvos etnografinių regionų 
drabužiai ir tautiniais motyvais sukurti šiuolaikiniai dizainerių darbai. Programos 
vadovė Teresė Jurkuvienė
LIEPOS 1

20.00 - Kartų vakaras Vingio parke. Miuziklas “Velnio nuotaka” 
(premjera).

Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dainininkai, muzikantai, 
aktoriai. Programos meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius.
LIEPOS B

22.00-Vidmanto Bartulio kūrinio “Mūsų Lietuva” premjera Katedros 
aikštėje.

Dalyvauja Nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras, solistai, roko grupės, pučiamųjų orkestrai. Meno vadovas Petras Bingelis.
LIEPOS 3

13.00 - Pasaulio Liet dainų šventės pradžios paskelbimas S.Daukanto 
aikštėje.
14.00 - Folkloro diena SLAUNA MŪSŲ GIMINĖLĖ Sereikiškių parke 
ir pilių teritorijoje.

Dalyvauja visų Lietuvos etnografinių regionų ir užsienio lietuvių folkloro 
ansambliai, dainininkai ir muzikantai, tradicinių amatų meistrai. Programos vadovė 
Vida Šatkauskienė.

16.00 - Liaudies meno parodos atidarymas ARKOS galerijoje.
Parodos kuratorė Alė Počiulpaitė.
LIEPOS 4

18.00- Kanklių ansamblių popietė “Skambėkite, kanklės” Petro Skargos 
kieme.

Programos vadovė Lina Naikelienė.
21.30 - Ansamblių vakaras “Virsmo spalvos” Kalnų parke.

Dalyvauja dainų ir šokių ansambliai, liaudies instrumentų orkestrai, kaimiškos 
muzikos kapelos. Programos vadovas Vidas Aleksandravičius.
LIEPOS 5
Pučiamųjų orkestrų paradas “Vario audra”

18.00 - Vilniaus Katedros aikštėje.
Programos vadovas ir vyriausiasis dirigentas Justinas Jonušas.

20.00 - Vilniaus Rotušės aikštėje.
Programos vadovas ir vyriausiasis dirigentas Remigijus Vilys.

21.00 - Šokių diena “Gyvybės žalias medis” Žalgirio stadione.
Dalyvauja visų amžiaus grupių Lietuvos ir užsienio lietuvių šokėjai. Programos 

vadovė Laima Kisielienė.
LIEPOS 6

15.00 - Visų šventės dalyvių eitynės- manifestacija iš Katedros aikštės į 
Vingio parką.
19.30 - Dainų diena “Karūna Tėvynei” Vingio parke.

Dalyvauja vyrų, moterų, vaikų, mišrūs chorai, pučiamųjų instrumentų orkestrai, 
aktoriai, užsienio lietuvių chorai. Kūrybinės grupės vadovas Alfonsas Vildžiūnas.

Nuo birželio 29 d. iki liepos 6 d. Lietuvos liaudies kultūros centro didžiojoje 
salėje veiks dainos klubas.

Birželio 30- liepos 5 dienomis Mokytojų namų kiemelyje įsikurs mėgėjų teatro 
svetainė.

Jau galima užsisakyti bilietus į Ansamblių vakaro, Šokių ir Dainų dienų 
menines programas:
BILIETAI

užsakymas: http://lietuvoje.lt/bilietai/pirkimas
užsakymas ei. paštu: http ://lietuvoje.lt/bilietai
elektroninis paštas: info@lietuvoj e.lt
telefonas: +370 5 2398893
faksas: +370 5 2398893

Padėka
Nuoširdi padėka Vidai Vaitiekūnienei už “Tremtinio” platinimą, aukų rinkimą 

ir persiuntimą LPKTS-ai. Taip pat ačiū Henrikui Kaladei už pagalbą man, kada ji 
buvo taip reikalinga.

Sąskaita lieka ta pati “Talkoje” Nr. 9441.
“Tremtinio” finansinius reikalus, prenumeratą ir aukas sutiko tvarkyti Marija 

Geštautienė. Siunčiant mokestį ar auką, nepamirškite parašyti kuriam tikslui, ir 
savo pavardę. Jei turėsite kokių neaiškumų, galite rašyti man adresu: P.O. Box 
539, Pascoe Vale, Vic. 3044, arba “Tremtinio” administratorei M. Geštautienei.

Pranešu, kad jokie neįgalioti “Tremtinio” “platintojai” neturi teisės skelbtis 
spaudoje, rinkti pinigus bei užsakymus.

Su pagarba LPKTS atstovas Australijoje
V. L. Mačys

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$60,000 - K. Butkus ($400,360.00) 
Šešta speciali atskira auka.

Po $10 - E. Margan ($295), 
A. & V. Baltrukoniai ($315).

a.a J. Gružausko atminimui:
$50 - J. & J. Meiliūnai ($1930)
$20 - A. & J. Šimkai ($755)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Pranešame Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenei, kad liepos mėnesį pamaldų nebus, 

įskaitant ir liepos 6 dieną - Valstybės Dienos šventės dieną.
Parapijiečiai prašomi atkreipti dėmesį. .
Praneša Parapijos komitetas A. Kramilius
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Karaliaus Mindaugo 750 m. 
jubiliejus Sydnėjuje

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba maloniai 
kviečia visus į iškilmingą šventę, kurioje vyks įvairi bei 
linksma programa ir

Karališki Pietūs
Šventė vyks sekmadienį, liepos 6dieną, 1.00-4.00 vai 

p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, apatinėje salėje.

Per pietus bus linksma programa, po kurios žodį tars dr. Algis Taškūnas.

Trijų patiekalų “Karališki Pietūs” su gėrimais - tik $25 asmeniui.
Norintys užsisakyti rietą, skambinkite Ramučiui tel.: (02 ) 9875 2641 iki 
pirmadienio, liepos Įdienos.

Gerbiami Australijos lietuviai — 
delegatai į PLB XI Seimą!

Australijos lietuvių delegacija pasitarimui dėl PLB XI Seimo renkasi trečiadie
nį, liepos 2 dieną, 18 vai. (6 vai. p.p.) Krašto apsaugos ministerijoje (Vilniuje), 
Totorių g. 25/3, “Juodojoje salėje” (įėjus pro pagrindines duris sukti į dešinę). 
Užsakymas suderintas su Krašto apsaugos ministru Linu Linkevičiumi. Leidimų 
išsirašyti nereikia.

Numatomas posėdžio laikas - nuo 18 vai. iki 21 vai. (ilgiausiam variantui).
Visų delegatų dalyvavimas būtinas.
Nepamirškime, kad liepos 2 dieną, 14 vai. (2 vai. p.p.) Vilniaus Rotušėje vyks 

Australijos lietuvių popietė, į kurią taip pat maloniai kviečiami visi PLB XI Seimo 
delegatai ir jų draugai. Iš šventės Rotušėje galėsime kartu nužingsniuoti iki Krašto 
apsaugos ministerijos. Iš anksto visiems dėkoju už šios informacijos skleidimą ir 
rūpinimąsi vienas kitu. Lolita Kalėda,

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas susimo- 

keti metinį nario mokestį.

U U įvyks sekmadienį, birželio 29 dieną, 2.30

vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

karalius ^Mindaugas taukia !
Karaliaus palikuonių rūmuose (Melboumo Lietuvių Namuose ) ilgoji galerija (kori

dorius) jau pasiruošusi pagerbti savo karalių Mindaugą jaunųjų atžalų dailės kūrimais.
Laiko liko visai nedaug - drožkit pieštukus, mirkykit teptukus, trinkite kreideles ir 

kokias tik turite priemones pavaizduoti mūsų vienintelį karalių, karalienę Mortą, jų vaikus, 
draugus ir karius.

Tuoj po Joninių ir prieš pat Petrines, birželio 28 dieną paveikslai bus kabinami visų 
galerijos lankytojų pasigėrėjimui, tėvelių ir senelių pasididžiavimui ir - svarbiausia ! - 
pačių menininkų kuklioms viltims laimėti premiją.

Kas dar nebaigėt, pabaikite kūrinius ir neužmirškite paduoti Lilijai Kozlovskienei 
sekmadienį, birželio 22 dieną, pietų metu arba šeštadienį, birželio 28 dieną, ligi pietų 
(arba paskambinkite Lilijai tel.: 9848-8792 susitarti dėl laiko).

Ir atsiminkite - vardas, pavardė ir amžius turi būti kitoje paveikslo pusėje.
Melbourno Entuziastės

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“Christmas in Jul
Penkiadienį, liepos 18 dieną, ^.3II vMl. įj.įi.
Karšta (trijų patiekalų) vakarienė

Šauni kapela
Kaina $30
Stalus ir bilietus galima užsisakyti Lietuvių Klube 
darbo valandomis tel.: 9708 1414
iki liepos 13 dienos.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje
prieinama kaina galima įsigyti (teirautis sekmadieniais bibliotekos darbo laiku):

moterišką tautinį kostiumą (ne naujas), dydis: 12-14;
moterišką tautinį kostiumą (naujas), dydis 14-16;
įvairių spalvų prijuosčių;
tautinį kostiumą berniukui (13-kos metų);
prijuostėlių mergaitėms (7-nių metų);

Nuo pardavimo kainos didelis procentas skiriamas bibliotekai. “Ratelis”

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio dienas 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sody
boje” šiuo metu yra laisvų vietų! Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:

Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina 
Ave, Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908.

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras šliteris. Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia. Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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