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Lietuvos prezidento 
optimizmas

Prezidentas Valdas Adamkus tikisi, 
kad per artimiausius penkerius metus 
Lietuvos ekonomika suklestės. „Mes 
net nesuvokiame, kokie ekonominiai 
stebuklai mūsų laukia artimiausioje 
ateityje", - sakė V. Adamkus, atsa
kydamas į įtakingo laikraščio „The 
Wall Street Journal Europe“ priedo 
„Central European Economic Review“ 
klausimą: „Ko tikitės iš ateinančių 
penkerių metų?“ Lietuvos vadovas 
įsitikęs, kad per artimiausią penkmetį 
lietuviai visiškai apsipras su laisvosios 
rinkos ir privačios iniciatyvos teikia
mais privalumais. „Žmonės taps labiau 
atviri pasauliui, o jų verslas ras dera
mą vietą pasaulio rinkoje tvirtino V. 
Adamkus. Prezidento nuomone, pa
mažu ir užsieniečiai ims vis labiau 
pasitikėti Lietuvos finansine sistema 
bei ekonomika. „Jie laisvai investuos 
ir prekiaus nebijodami dėl savo atei
ties. Ir jie klestės kartu su lietuviais", - 
kalbėjo Lietuvos vadovas.
Sienos sutarties su Lenkija 

ratifikavimas artėja
Lenkijos Seimas vienbalsiai priėmė 

įstatymą, įpareigojantį Lenkijos pre
zidentą ratifikuoti Lietuvos ir Lenki-
jos sutartį dėl bendros valstybių sienos. 
Sutartis pasirašyta 1996 kovo 5 d. 
Lietuvos Seimas ją ratifikavo 1996 me
tų liepos mėnesį. Lenkijos Seime už 
sutarties ratifikavimą balsavo visi 403 
posėdyje dalyvavę deputatai.

Šiemet balandį Varšuvoje viešėjęs 
Lietuvos premjeras G. Vagnorius 
teiravosi, kodėl Lenkija delsia šią su
tartį ratifikuoti. Jam buvo paaiškinta, 
kad dokumentas pasiklydo biuro
kratiniuose labirintuose, ir buvo paža
dėta sutartį ratifikuoti iki liepos.

Lietuviai nori į NATO
Lietuvos gyventojai palankiau negu 

kitų Baltijos valstybių gyventojai re
mia savo šalies pastangas tapti NATO 
nare. Tokiam tikslui pritaria 55% 
Lietuvos gyventojų, 54% Estijos ir 
47% Latvijos gyventojų. Šie duome
nys pateikti Baltijos šalių gyventojų 
apklausoje, kurią NATO Informacijos 
ir spaudos tarnybos bei Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos užsakymu 
kovo mėnesį atliko ir koordinavo 
kompanija „Baltijos tyrimai“. Kiek
vienoje iš trijų šalių buvo apklausta 
maždaug po 1000 15-74 metų gyven
tojų. Apklausos rezultatai žurnalistams 
buvo pristatyti liepos 1 d. Vilniuje.

Garsus lenkų kilmės JAV politolo
gas Zbigniew Brzezinski mano, kad 
lietuvių noras tapti NATO nare gali tap
ti realybe. Apie tai jis sakė interviu 
Lenkijos dienraščiui „Rzeczpospolita“. 
Zbigniew Brzezinski, prieš kelias 
savaites dalyvaudamas Šiaurės Atlanto 

asamblėjoje Barselonoje, gynė požiūrį, 
kad kitame etape NATO privalo priim
ti mažiausiai vieną šalį pietryčiuose ir 
vieną - šiaurės rytuose. Pasak p. 
Brzezinski, jis pirmiausia galvoje tu
rėjo Slovėniją ir Lietuvą, ir tai reikštų, 
kad NATO plečiasi atsargiai. Jis ma
no, kad kitokie sprendimai būtų ža
lingi paktui ir Rusija tai galėtų supras
ti kaip provokaciją jos atžvilgiu.

Laukiama pasikeitimų 
Lietuvos policijoje

Praeitą pirmadienį Prezidentui Val
dui Adamkui buvo pristatytas kandi
datas į generalinius policijos komisa
ras - 49 metų generalinis konsulas Sankt 
Peterburge Edvardas Gružas. Preziden
tui šį kandidatą pristatė vidaus reikalų 
ministras Stasys Šedbaras. Pasak 
ministro, Prezidentas neprieštaravo, kad 
policijos vadovu būtų paskirtas E. 
Gružas. Prezidentas sakė pasitikįs 
ministro pasirinkimu. Sekančią dieną 
Vidaus reikalų ministras savo įsakymu 
nuo liepos 1 d. E. Gružą paskyrė Polici
jos departamento generaliniu komisaru. 
E. Gružas daugiau kaip 20 metų yra 
dirbęs vidaus reikalų sistemoje, o prieš 
5 metus perėjo į diplomatinę tarnybą.

Lietuvos policija, proporcingai gy
ventojų skaičiui, yra viena gausiausių 

Prieš 55 metus, 1933 metų liepos 17 dienų, 0:36 vai. po vidurnakčio, 
Soldino miškelyje (buvusi Vokietija) sudužo Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno LITUANICA. Per 37 valandas ir 11 minučių lėktuvas jau buvo 
atskridęs 6411 kilometrų, o iki Kauno, kur jo laukė susirinkusi milžiniška 
žmonių minia, buvo likę tik 650 km. Lakūnai vežėsi tai progai paruoštus 
983 laiškus, iš kurių keliolika buvo jų asmeniškai pasirašyti. Apie 20 vo
kų turėjo dar specialiai perspausdintus Lietuvos trikampinius oro paš
to ženklus. Pasišviesdami vėliau rastu dar neužgesusiu žibintu, lakūnai 
tikėjosi rasti nusileidimui tinkamą vietą, tačiau, turbūt supratę artėjan
čią tragediją, maišiuką su laiškais išmetė iš lėktuvo prieš sudūžtant.

Prisimenant didvyrišką lakūnų skrydį - vokas su abiejų lakūnų para
šais ir kitas vokas su retuoju ženklu.

Europoje. Naujas vidaus reikalų mi
nistras Stasys Šedbaras per Vyriausy
bės pusvalandį Seime praeitą savaitę 
pareiškė, kad policija turėtų dirbti 
veiksmingiau ir tapti geriau matoma. 
Kabinetuose pakaktų pusės iš dabar 
juose užsidariusių pareigūnų. Ministro 
duomenimis, nuo 30 iki 40% šalies 
policininkų yra „kabinetiniai“. Kitose 
pasaulio valstybėse tokį darbą atlieka 
ne daugiau kaip 15% policijos parei
gūnų. Šią informaciją liepos 3 d. pa
teikė „Lietuvos rytas“.

A. Butkevičiaus bylos tąsa
Daugiau kaip po 3 mėnesių pertrau

kos Vilniaus apygardos teisme at
naujintas Seimo nario Audriaus But
kevičiaus procesas sensacijomis ne
pribloškė. A. Butkevičius ir toliau liks 
Lukiškių kameroje. Dar paaiškėjo, kad 
jo nurodytas liudytojas Belgijoje 
nepanoro veltis į suimtojo parlamen
taro ir jį apkaltinusio verslininko 
Klemenso Kiršos ginčą. Liepos 1 d. 
posėdyje teisėjų kolegija nutarė kol kas 
nepradėti teisminio tardymo. Maždaug 
per savaitę tikimasi susipažinti su 
papildoma bylos medžiaga, pakartoti
nai apklausti liudytojus ir tik tada per
eiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės. 
Santūriai prasidėjusį procesą kiek 
pagyvino paskelbta Belgijos piliečio 
Francis Bauduin apklausos medžiaga. 
Senu buvusio Lietuvos krašto apsaugos 
ministro A. Butkevičiaus pažįstamu 
pasivadinęs vienos Belgijos firmos 

direktorius parlamentaro sulaikymą 
pavadino „didele apgavyste“, kuri jam 
buvusi netikėta. Šių metų gegužės 6 d. 
Briuselyje vykusios apklausos metu F. 
Bauduin atvirai simpatizavo „Vaka
ruose gerbiamam A. Butkevičiui“, ta
čiau pareiškė norą nesipainioti į „įdo
mų prieštaravimą“ tarp finansinių 
problemų turėjusios „Degos“ bendro
vės vadovo Klemenso Kiršos bei 
teisiamojo parodymų. Kaip žinoma, K. 
Kiršos teigimu, A. Butkevičiui perduo
ta 15 000 JAV dolerių suma buvo ky
šis, o Seimo narys sakė šiuos pinigus 
ketinęs atiduoti F. Bauduin už „De
gos“ interesų gynimą JAV New Yorko 
apygardos teisme.

A. Lileikio byla - rudens 
pradžioje

Teisiamasis posėdis dėl žydų ge
nocidu kaltinamo lietuvio Aleksandro 
Lileikio bylos vyks rugsėjo 1 d. Tokią 
nutartį tvarkomajame posėdyje Vil
niaus apygardos teisme birželio 26 d. 
paskelbė teisėjas Viktoras Kazys. Į 
teisiamąjį posėdį bus kviečiamas pats 
kaltinamasis, jo gynėjas, prokurorai ir 
liudytojai. Tačiau 91 metų A. Lileikį 
ginantis advokatas Algimantas Matui- 
za įsitikinęs, kad jo klientas prieš teis
mą stoti negalės dėl itin silpnos svei
katos. Neseniai iš ligoninės grįžusio 
kaltinamojo fizinė ir dvasinė būsena, 
pasak teisininko, dabar yra bloga. 
Advokatas mano, jog tokiu atveju rug
sėjo 1-ąją turėtų būti paskirta A. Li
leikio sveikatos ekpertizė, nes, teisi
ninko teigimu, kaltinamasis negali būti 
teisiamas nedalyvaujant jam pačiam.

Prezidentas Valdas Adamkus teigia
mai vertina Vilniaus apygardos teismo 
sprendimą rugsėjo 1 d. surengti teisia
mąjį posėdį dėl žydų genocidu kalti
namo A. Lileikio bylos. „Valstybės 
vadovas tikisi, kad teismas greitai ir 
nešališkai išnagrinės šią bylą bei pri
ims teisingą nuosprendį", - sakoma 
Prezidento atstovės spaudai Violetos 
Gaižauskaitės pareiškime.

Naujas Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Naujasis Seimo Užsienio reikalų 

komiteto pirmininkas Vytautas Dudė
nas kokių nors permainų Lietuvos 
užsienio politikoje neplanuoja, bet ža
da siekti, kad komiteto nariai būtų kuo 
aktyvesni. Praeitą trečiadienį, skiriant jį 
komiteto pirmininku, 60 Seimo narių 
vienbalsiai balsavo už. Pirmadienį V. 
Dudėno kandidatūrai vieningai pritarė 
ir Užsienio reikalų komitetas, beveik 
jokio pasipriešinimo nebuvo ir kon
servatorių frakcijoje.

61 metų V. Dudėnas gimė Lietuvoje, 
tačiau 1944 metais su tėvais pasitrau
kė į Vakaras. 1949 metais jis emigravo 
į JAV. Prieš septynerius metus grįžo į 
Lietuvą kaip savanoris, buvo tuome
tinės finansų ministrės patarėju. V. 
Dudėnas padėjo įkurti Lietuvos in
vesticijų banką, tapo jo prezidentu. Tu-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

ri humanitarinių mokslų bakalauro ir 
finansų specialybės magistro laipsnius. 
V. Dudėnas pripažino, kad jaučiasi ir 
lietuvis, ir amerikietis.

Vytauto Dudėno nuomone, Užsienio 
reikalų komitetas yra gana aktyvus ir 
vieningas, todėl ypatingų naujovių ne
bus. Jis žada ir toliau skatinti komite
to narių aktyvumą, įtraukti juos į veik
lą - delegacijose, asamblėjose, se- 
minaruose.V. Dudėnas pasidžiaugė, kad 
komiteto narių nuomonės iš esmės 
nesiskiria, nes du pagrindiniai Lietu
vos užsienio politikos tikslai yra gana 
aiškūs - kuo greitesnis stojimas į Euro
pos Sąjungą ir NATO.

Vytautas Dudėnas.

Dingo kun. R. Mikutavičius
Trečiadienio rytą Kauno policijos 

pareigūnai pradėjo ieškoti neaiškio
mis aplinkybėmis pradingusio 63 me
tų kunigo, poeto, meno vertybių 
kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus. 
Kunigas R. Mikutavičius ir keliais 
milijonais JAV dolerių vertinama dai- 
lėšĮ^ūfiiijų. kolekcija dingo iš jo buto 
Kaline, Laisvės alėjos ir Vytauto 
propspekto kampiniame name, naktį iš 
antradienio į trečiadienį.

Kauno policijos vadovas, remdama
sis operatyvinių darbuotojų informaci
ja k žmonių grobimų bei dingimų prak
tika, neatmetė blogiausios galimybės. 
„Lietuvos rytas“ liepos 3 d. rašė, jog tu
rima informacija leidžia daryti prie
laidą, kad R. Mikutavičius dingo jį paži
nojusių žmonių iniciatyva. Todėl jis,
kaip nusikaltimo liudininkas, gali būti 
nužudytas. Manoma, kad tik tuo atveju, 
jei dalį meno dirbinių ir jų savininką 
pagrobę nusikaltėliai būtų samdyti 
asmenys, yra nedidelė tikimybė, kad 
dingęs kunigas gali po kurio laiko 
išsilaisvinti ar kitaip likti gyvas.

Nusikaltimui atskleisti sutelktos po
licijos, prokuratūros, Valstybės saugu
mo departamento ir Vidaus reikalų 
ministerijos pajėgos. Ne tik Kauną su
krėtusį įvykį tiriantys pareigūnai tvir
tina, kad meno vertybių ir kunigo din
gimas yra susiję, nusikaltimas kruopščiai 
suplanuotas dėl didelių pinigų.

Ketvirtadienio vakare policija sulai
kė kaunietę kolekcininkę ir prekiau
toją meno vertybėmis Onutę Daujo
tienę. Jos namuose Iniciatorių gatvėje 
ir dar vieno kauniečio bute buvo atlik
tos kratos. Iš O. Daujotienės namų pa
imta nemažai meno vertybių, kurios, 
įtariama, gali priklausyti kunigui R. 
Mikutavičiui. Kol kas nuspręsta O. 
Daujotienę sulaikyti 48 valandoms. 
Penktadienį ji buvo apklausiama. Kau
no apygardos vyriausias prokuroras 
Gintaras Jasaitis „Lietuvos rytui“ tei
gė, kad tik po apklausų paaiškės, ar bus 
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kreiptasi į teismą sankcijos ją suimti.
„Lietuvos ryto“ šaltinių teigimu, R. 

Mikutavičius gerai pažinojo O. Dau
jotienę ir gerokai jaunesnį buvusį jos 
vyrą Vladą Belecką, kurio iki šiol ieš
ko ir policija, ir kolekcininkai. Polici
jos įskaitoje esantis, Organizuotų nu
sikaltimų tyrimo tarnybos pareigū
nams gerai žinomas V. Beleckas arti
mai bendravo ir su kolekcininkais, ir 
su kai kuriais nusikalstamo pasaulio 
atstovais. Jis perpardavinėjo meno 
kūrinius, iš kolekcininkų bei kitų pri
vačių asmenų skolindavosi pinigų bei 
meno vertybių ir jų negrąžindavo. 
1983 m. jis buvo nuteistas už sukčia
vimą. „Lietuvos ryto“ žiniomis, tik
rinama versija, ar kunigas R. Mi
kutavičius, padedamas O. Daujotie
nės, nepateko pas V. Belecko žmones.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventė

Praeitą penktadienį Vilniuje prasi
dėjo antroji Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Joje dalyvauja per 31 000 atli
kėjų iš Lietuvos ir beveik 1 000 lietu
vių iš užsienio šalių. Antrosios Pa
saulio lietuvių dainų šventės renginiai 
prasidėjo dar neįvykus jos atidarymui. 
Ketvirtadienį Vilniaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje buvo surengtas kank
lių koncertas „Skambėkite, kanklės“, 
kuriame vienu metu grojo 380 kank
lininkių. Oficialus dainų šventės ati
darymas vyko Prezidentūroje. Pirmasis 
Dainų šventės renginys - folkloro va
karas „Uliokim, broliukai“ vyko sos
tinės Sereikiškių parke. Jame dalyva
vo 180 folkloro ansamblių šokėjų ir

Dainų šventės direktorius 
Juozas Mikutavičius.

Šiemet pirmąkart Folkloro dienos 
programą praturtino mėgėjų teatrai, 
kurie savo trumpus spektaklius rodė 
Sereikįškių parke įrengtoje scenoje. 
Kaip visuomet į šventės mugę savo 
dirbinius suvežė tautodailininkai, siūlę 
prekes pagal skonį ir kišenę: nuo 2 li
tus kainuojančio medinio šaukštelio iki 
didžiulio dailiai drožinėto šaukšto už 
200. Šventės dalyviai visus, sustojusius 
prie jų staliukų, vaišino naminiu alumi, 
pyragais ir medumi. Šventiniai stalai 
buvo apdėti ir tradiciniais pyragais, ir 
mėlynėmis, žemuogėmis, serbentais, 
grybais. Suvalkiečiai praeivius vaišino 
riebiais sūriais, žagarėliais, bet už tai 
prašė kartu su jais pašokti arba pa
dainuoti. Dzūkijos atstovai siūlė iš gri
kių keptos duonos - grikinės „babkos“ 
irbandelių su grybais, aukštaičiai džiau
gėsi, kad šiais metais daug medaus. Šeš
tadienį Vilniaus kalnų parke - ansamb
lių vakaras „Ein saulelė per dangų“, 
sekmadienį „Žalgirio“ stadione pasi
rodys šokėjai, o pirmadienį net 14 000 
dainininkų dainuos Vingio parke.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
ELTA pranešimais ir „Lietuvos rytu“

Spaudai parengė Saulius Varnas
1998 liepos 5 d.

/

* » Trumpai iš visur
Šiaurės Airijoje vėl prasidėjo ne

ramumai. Prasidėjęs tradicinis pro
testantų pergalės maršų sezonas vėl 
uždega senaš neapykantas. Ties Dru- 
meree protestantai būtinai nori žygiuo
ti per katalikų rajonus, minėdami savo 
pergalę prieš katalikus 1690 metais 
Boyne mūšyje. D. Britanija atsiuntė į Š. 
Airiją 1000 karių, kad sustabdytų pa
radą prie katalikų rajono ribos.

Liepos 1 d. Belfaste pirmą kartą su
sirinko naujai išrinktoji Š. Airijos 
asamblėja - sritinis parlamentas. Tos 
pačios dienos vakare ekstremistai pa
degė dešimtį katalikų bažnyčių Šiaurės 
Airijoje.

Kosovo srityje tęsiasi kovos tarp ser
bų saugumo pajėgų ir albanų sukilė
lių. Birželio 29 d. serbų daliniai pradėjo 
ofenzyvą, bandydami sukilėlius iš- 

. stumti iš Belacevac vietovės bei atsi
imti svarbias Obilic anglies kasyklas. 
Liepos 4 d. ėjo kovos dėl Suva Reka 
miesto, netoli serbų pagrindinės kari
nės bazės.

Albanams sukilėliams rodant vis 
didesnį aktyvumą, JAV atsiėmė savo 
reikalavimą, kad Serbija atitrauktų sa
vo saugumo dalinius iš Kosovo srities, 
prieš pradėdama derybas su albanais. 
Žmogaus teisių draugijos pranešimu, 
albanai sukilėliai vis dažniau pagrobia 
serbus civilius, gal norėdami ateityje 
juos iškeisti į serbų suimtus albanus.

Europos Unijos ambasadoriams lan
kantis Rytų Timore, gyventojų minios 
demonstravo prieš Indonezijos oku
pacinius organus. Neišvengta aukų. 
Manatuto vietovėje kariuomenė šaudė 
į minią. Nušautas vienas žmogus, kiti du 
sunkiai sužeisti. Baucan vietovėje 
saugumiečiai nušovė vieną demons
trantą, kitus penkis sužeidė.

Liepos 2 d. iškilmingai atidarytas 
naujasis Hong Kongo tarptautinis 
aerouostas Chek Lap Kok, 32 km nuo 
miesto centro, dirbtinai išpiltoje salo
je. Jo įrengimas kainavo 32 bilijonus 
dolerių (australų valiuta).

Į JAV atbėgęs iš Pakistano dr. Iftik— 
bar Khan Chaudhry pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Pakistane jis dirbo prie

Kur dėti skulptūras?
Vilniaus miesto savivaldybės užsa

kymu "Baltijos tyrimai" apklausė Vil
niaus gyventojus bei Seimo narius. Ke
tinta išsiaiškinti, ką žmonės mano apie 
jau nuimtas sovietinio laikotarpio 
skulptūras bei skulptūras, dar tebesto- 
vinčias ant Žaliojo tilto.

Telefonu balandžio 28 - gegužės 1 d. 
buvo apklausti 324 įvairiuose mikrora
jonuose gyvenantys: vilniečiai. Savo 
nuomonę išsakė ir 80 Seimo narių.

Apklausa parodė, kad du trečdaliai ir 
paprastų gyventojų, ir Seimo narių su
tinka su tuo, kad reikia įrengti nuolatinį 
sovietinio laikotarpio skulptūrų mu
ziejų. Saugoti tas skulptūras, kaip ir da
bar, nieko nekeičiant, norėtų 16% pa
prastų vilniečių ir 10% Seimo narių, o 
dar dešimtadalis apklaustųjų norėtų, 
kad tos skulptūros būtų sunaikintos.

Dauguma apklaustų žmonių pagei
dautų, kad tos skulptūros būtų suvežtos 

branduolinių ginklų projektų. Jo ži
niomis, balandžio 25 d. Pakistanas 
ruošėsi paleisti raketą su atominės 
bombos užtaisu į Indij,os sostinę N. 
Delhi, kad užbėgti už akių numatomam 
Indijos užpuolimui. Pakistano am
basadorius JAV - bėse pavadino tai gry
nu išsigalvojimu.

Liepos 3 d. rusų policija pranešė, kad 
nušautas mirė Rusijos dūmos narys 
atsargos generolas. Lev Rochlin, 1995 
m. vadovavęs rusų karinėms pajėgoms, 
puolimu užėmusioms Čečėnijos sostinę 
Grozny. Jį nušovusi jo žmona.

Rusijos vyriausybė eilę metų ne
įstengė paveikti įtakingą Gazprom fir
mą, turinčią dujų monopolį, kad ji 
sumokėtų savo mokesčius. Susidariusi 
skola siekė bilijonus rublių. Dabar 
vyriausybė pradėjo konfiskuoti firmos 
bei jos vadovų pastatus, lėktuvus, jach
tas, vasarnamius, automobilius bei 
užšaldyti sąskaitas bankuose. Gazprom 
pažadėjo likviduoti savo skolas per 
mėnesį laiko nuo liepos 1 d.

Liepos 3 d. Canberroje įvyko at
sisveikinimo paradas, išlydint Aus
tralijos gynybos pajėgų viršininką 
gen. John Baker, kurio pareigas perima 
admirolas Chris Barrie. Generolui Ba
ker einant pro išrikiuotą garbės kuopą, 
iš žiūrovų minios išbėgęs 36 metų bu
vęs kareivis jį partrenkė ant žemės, 
sužeisdamas gen. Baker užstojusio jo 
pavaduotojo oro maršalo Doug Riding 
nešą. Užpuolikas buvo karių sulaikytas 
ir perduotas policijai. Jis turėjęs 
nesuvestų sąskaitų su kariuomene, tad 
pradėjo „karą“ nuo viršaus - kariuome
nės vado.

Liepos 3 d. CNN žinių agentūra 
atsiprašė amerikiečių Vietnamo vete
ranų už birželio mėn. paskleistą 
sensacingą, bet nepagrįstą pranešimą, 
kad būk tai JAV kariuomenė slapta 
naudojusi Sarin nervų dujas 1970 m. 
Laos teritorijoje nužudyti dezertyrus 
amerikiečių karius. Dėl nepagrįstos 
žinios paskleidimo, keletui aukštų 
CNN pareigūnų teko atsistatydinti arba 
jie buvo atleisti.

Spaudai paruošė V. Patašius

iš visų Lietuvos miestelių ir būtų eks
ponuojamos vienoje vietoje. Vienas iš 
keturių apklaustų vilniečių ir vienas iš 
dešimties apklaustų Seimo narių mano, 
kad kievienas miestas turi įsirengti sa
vo skulptūrų muziejų.

Dauguma (du trečdaliai) 18 metų ir 
vyresnių Vilniaus gyventojų pritaria 
nuomonei, kad sovietinio laikotarpio 
skulptūrų muziejus būtų įsteigtas Euro
pos parke. Daugiau nei pusė (3 iš 5) 
apklaustų Seimo narių tokio muziejaus 
įsteigimui Europos parke prieštarautų.

Du iš penkių vilniečių teigė, kad jie 
tikrai aplankytų tokį muziejų Europos 
parke, kiti du - abejojo, ar ten norėtų 
nukakti. Tokio muziejaus nenorėtų 
aplankyti maždaug penktadalis vilnie
čių. Kiek daugiau nei pusė apklaustų 
Seimo narių irgi būtų linkę apsilankyti 
tokiame muziejuje.

LA
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11 LIETUVOS 

TAUTINĖ OLIMPIADA

Pirmoji Lietuvos tautinė olimpia
da vyko 1938 m. liepos 17-31 d. Joje 
dalyvavo liet, sportininkai iš JAV, 
Vilniaus krašto, Did. Britanijos. 
Nors visi užsienio lietuviai buvo 
sutikti iškilmingai, bet iškilmin
giausiai - Vilniaus krašto delega
cija. Kelių tūkstančių kauniečių 
minia ankstyvą rytą plaukė į gele
žinkelio stotį, aikštę, Vytauto pros
pektą. Vilniaus krašto delegacijos 
vadovas Pranas Žižmaras iš vago
no buvo išneštas ant rankų. Sava
norių Sąjunga jį paskelbė garbės 
nariu ir apdovanojo garbės ženklu. 
Pirmąją Lietuvos olimpiadą atida
rė Prezidentas Antanas Smetona.

Tokios sporto šventės lietuviai 
nematė 40 metų ir tik 1978 m. vasa
rą Toronte (Kanada) Š. Amerikos 
liet, fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ŠALFASS) iniciatyva buvo 
surengtos I Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Jose dalyvavo 1101 spor
tininkas iš JAV, Kanados, Anglijos, 
Vakarų Vokietijos, Australijos.

II Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės vyko Čikagoje (JAV), jų orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
buvo dabartinis Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus (ŠALFASS 
pirmininkas).

III žaidynės 1988 m. gruodžio 
mėn. vyko Adelaidėje (Australija). 
Jose pirmą kartą dalyvavo atgims
tančios Lietuvos sportininkai. Ten 
Lietuvos delegacijos vadovas Artū
ras Poviliūnas pasiūlė IV Pasaulio 
lietuvių žaidynes surengti Lietuvo
je. Taip ir įvyko 1991 m. Jose daly
vavo daugiau kaip 600 sportininkų 
iš užsienio: JAV, Australijos, Kana
dos, Anglijos, Kolumbijos, Vokieti
jos, N. Zelandijos, Argentinos, 
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusi
jos. Su jais rungtyniavo apie 3000 
Lietuvos sportininkų. Varžybos 
vyko daugelyje vietovių, o kalnų sli
dininkai rungtyniavo net Kaukaze.

V Pasaulio liet, sporto žaidynės 
vyko 1995 m. vasarą, su 30 šakų 
sportininkais iš 15 valstybių. Žai
dynių metu vyko liet, sporto orga
nizacijų kongresas. Jame buvo 
nutarta 1998 m. vasarą surengti II 
Lietuvos tautinę olimpiadą ir VI 
Pasaulio liet, sporto žaidynes.

1998 m. Olimpiados atidarymas 
įvyko birželio 20 d. Trakų irklavi
mo bazėje. Žaidynių programoje - 
14 sporto šakų, kuriose varžėsi apie 
1100 sportininkų. VI Pasaulio liet, 
žaidynės vyko birželio 27-30 d., pro
gramoje -18 sporto šakų, dalyvavo 
apie 2200 sportininkų, iš jų apie 
800 iš užsienio. Gausi delegacija at
vyko iš Rusijos: Igarkos, Sankt Pe
terburgo, Kolymos, Irkutsko, Alta
jaus, Maskvos, Krasnojarsko.

Valstybė sporto žaidynėms skyrė 
3.6 mln. litų, rėmėjai - 0.6 mln. litų.

Bendra Tautinė sporto šventė 
buvo atidaryta birželio 27 d. Kau
no Dariaus ir Girėno stadione. Už
darymo renginiai vyko birželio 30 
d. Vilniuje. K. J. Kamandulis

Kas naujo "Kovo" klube?
Tarp lietuvių organizacijų, sporto 

klubaiyra vieni iš veikliausių. Pastaruo
ju metu jų veiklą pagyvino ne tik Sporto 
šventė Lietuvoje, bet ir į Australiją at
vykstantys sportininkai iš Lietuvos. 
Užkalbinome Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubo „Kovas“pirmininkę Nitą Wallis.

„M.P.“ Australijos lietuviai Jus žino 
kaip ilgametę sportininkę ir nenuilstančią 
sportinės veiklos organizatorę. Turiu 
Jums, kaip „Kovo“ pirmininkei, keletą 
klausimų. Pirmiausia: paskutiniu metu 
pagausėjo Lietuvos sportininkų kelionės 
ir pasirodymai Australijoje. Ar, šiuo 
atžvilgiu, Jums tenka susidurti su kokiais 
nors sunkumais?

Nita Wallis. Kalbant apie sportininkų 
iš Lietuvos priėmimą, kyla kai kurie sun
kumai, ypatingai kai pas vietinius lietu
vius reikia rasti jiems nakvynę ir ap
sistojimo vietą. Be to, apie tokias spor
tininkų keliones dažnai sužinome labai 
vėlai, ir tos žinios ateina ne per Lietuvos 
olimpinį komitetą ir ne per mūsų ALFAS.

„M.P.“ Ko pageidautumėte iš atvyks
tančių Lietuvos sportininkų ir tuo pačiu iš 
vietos lietuvių, jei reikalinga jų pagalba?

Nita Wallis. Artėjant Sydnėjaus olim
piadai mums vis sunkiau bus priimti ir 
prižiūrėti sportininkus iš Lietuvos, nes jų 
sulauksime vis daugiau ir daugiau. Iš tie- 
sųjau nebegalime daugiau apsunkinti vie
tinių tautiečių. Teks rasti pigius viešbučius, 
kur galėtų apsistoti atvykę sportininkai.

„M.P.“ Artėja Sporto šventė Lietuvoje.

Atvyko gerai nusiteikę
Vincas Ignatavičius, Vilnius

Kai Australijos sporto delegacijos va
dovai Stasys Šutas ir Kajus Starinskas, 
pastarojo žmonos ir sesers lydimi, įžengė į 
„Lietuvos aido“ redakciją, tarytum Pietų 
pusrutulio saulę su savimi atsinešė - tokios 
geros nuotaikos atėjo. O išėjo taip pat ne 
blogesnės. Austra
lijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos 
(ALFAS) pirmi
ninkas Stasys Šutas 
džiaugėsi tuo, kad 
nors dabar Austra
lijoje mokslo metai 
ir jaunimui laikas 
išvykoms labai ne
palankus, į Pasaulio 
lietuvių sporto žai
dynes „pavyko at
vežti 42 žmones“. 
Tautinėje olimpia
doje Australijos lietuviai nedalyvaus. 
„Mums užteks ir žaidynių. Turim neblogą 
krepšinio komandą, labai gerą biliardo 
komandą, meškeriosime, šaudysime, 
žaisime kėglius, tenisą, stalo tenisą. Kai 
kurie mūsų sportininkai dainuoja ir šoka 
Melbourne „Gintaro“ ansamblyje, kuris 
atvyko anksčiau ir jau gastroliuoja po
Lietuvą. Po gastrolių jie irgi eis žaisti. 
Manau, viskas bus gerai. Žaisti krepšinio 
žadėjo atskristi ir Lietuvoje turbūt ge
riausiai žinomas Audrius Svaldenis“, - 
pasakojo ALFAS pirmininkas. Jis pats 
sakė dalyvausiąs meškeriojimo varžy
bose, nors gaudyti tokias žuvytes, kokios 
Lietuvoje kimba per varžybas, nepratęs. 
Pasak S. Šuto, Australijoje gaudomos 
to-o-okios (parodė rankomis) žuvys, gerai 
kimba unguriai. Kartą Ramiajame van
denyne jam užkibo apie 450 kg sverianti 
beveik septynių metrų ilgio galybė. Ga-

Nita Walk's

Kiek joje dalyvaus „Kovo“ sportininkų? 
Bendrai, kiek lietuvių sportininkų vyksta 
iš Australijos? Kokias sporto šakas jie 
atstovaus? Ar atsiranda problemų, ir 
kokių?

Nita Wallis. Į Sporto šventę Lietuvon 
jau išvyko aštuoni mūsų sportininkai ir 
sportininkės. Jie dalyvaus krepšinio, vy
rų ir moterų stalo teniso, biliardo ir šaudy
mo varžybose. Kaip visuomet, problemų 
yra su finansais. Su tomis pačiomis prob
lemomis susiduria ir „Kovo“ klubo veik
la. Bet ruošiame renginius, gauname pa
galbos iš Lietuvių Klubo. Taigi dirbame 
toliau ir ateitis gana šviesi, nes turime 
daug jaunučių narių ir entuziastų jų tė
vų. Ruošiamės gausiai dalyvauti Sporto 
Šventėje Geelonge.

lynėjosi su ja gal penkias valandas, rankos 
kojos paskaudo. Dabar tos žuvies, kurios 
pavadinimo lietuviškai nežinąs, galva (su 
ilgu snapu) jo namuose užima beveik visą 
sieną. S. Šuto bendrakeleiviai paliudijo: 
tikrai. Mat visi keturi gyvena Geelonge.

Kalbėdamas apie T autinės olimpiados ir 
Pasaulio lietuvių žaidynių ateitį, Stasys 

Šutas sakė, kad jam nelabai suprantama, 
kodėl reikia jas atskirti, „kur ta riba ir kas 
nustato, kas tinka žaidynėms, o kas 
olimpiadai“. Jis mano, kad geriau būtų, 
jei visi rungtyniautų kartu. ALFAS sek
retoriaus Kajaus Starinsko nuomonė kiek 
kitokia: „Olimpiada reikalinga stipriau
siems, kad jie galėtų pasitikrinti jėgas
prieš tarptautmius startus. Pasaulio žaidy
nės sukviečia visus iš visų kampų, ir geras, 
ir silpnesnius. Visi grįžtame prie savo 
šaknų, susipažįstame, pabendraujame, ir 
tai yra labai puiku“. Apie tai, kad žaidynės 
ir Tautinė olimpiada savo jau atgyveno, 
ALFAS vadovai net neužsiminė. Vien 
Geelongo lietuvių klubas turi dešimt vai
kų ir jaunimo krepšinio komandų, tiesa, 
kai kuriose žaidžia ir ne lietuviu kilmės 
australų, „bet judėjimas vyksta“, ir tas 
jaunimas kada nors tikriausiai taip pat no
rės dalyvauti Pasaulio lietuvių žaidynėse

32 lietuviai iš užsienio
K Lietuvos tautinės olimpiados (LTO) 

varžybose kartu su pajėgiausiais Lietu
vos sportininkais dalyvauja 32 lietuviai iš 
užsienio, kurie varžysis futbolo, plaukimo, 
lengvosios atletikos ir graikų - romėnų im
tynių varžybose, praneša ELTA.

Ryškiausia užsienio lietuvių sporto 
žvaigždė - JAV ieties metikas Tomas 
Pūkštys, neseniai tapęs JAV čempionu ir 
sėkmingai rungtyniaujantis daugelyje 
tarptautinių varžybų. II LTO lengvosios 
atletikos varžybose T. Pūkštys ir kartu su 
juo lengvaatlečių varžybose dalyvaus dar 
penki sportininkai iš JAV: broliai bėgi
kai Jonas ir Tomas Motiejūnai, Mindau
gas Butkus, Audrius Klemas ir... Lietu
vos sprinterė Agnė Visockaitė, neseniai 
išvykusi studijuoti į JAV.

Plaukimo varžybose Vilniuje varžosi po 
tris plaukikus iš Kanados ir JAV bei viena 
sportininkė iš Argentinos.

Graikų - romėnų imtynių varžybose 
laukiama net šešių sportininkų iš Latvijos, 
o futbolo varžybose žais Anglijos lietuvių 
komanda. Pasak futbolo varžybų vyr. tei
sėjo Romualdo Juškos, anglai pareiškė 
norą sužaisti ir draugiškas rungtynes 
Vilniuje. Čia jų varžovais bus sostinės 
futbolo veteranai.

VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
(PLSŽ), kurios prasidėjo birželio 27 d., 
rungtyniaus apie 800 užsienio lietuvių, 
kurie varžysis visose 18 sporto šakų. Žai
dynėse svarbiausia ne taškai ir sekundės, 
o visų pasaulio lietuvių bendravimas spor
to arenose, todėl tai bus labiau festivalio 
pobūdžio varžybos.

Australijos lietuviai sportininkai šioms 
žaidynėms sukūrėemblemąir pasigami
no ženklą.

arba Tautinėje olimpiadoje.
Australijos lietuviai sutiko, kad orga

nizuoti tokius renginius nėra lengva. Bet 
sakė, kad ir jie nesėdi rankas sudėję. Šių 
metų pabaigoje Geelonge vyks Austra
lijos lietuvių dienos, kurių organizavimo 
komitetui vadovauja Kajus Starinskas, „o 
jam padėti reikės visiems“. (L.a.)

Pirmieji tostai
Joninių vakarą prie Vilniaus - Kau

no greitkelio esančiame „Bačkonių“ 
restorane II Tautinės olimpiados ir VI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių pro
ga priėmimą surengė Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas.

Priėmimo svečiams dainavo ir grojo 
„Armonikos“ ansamblis. Iš užsienio 
lietuvių labiausiai pastebimi buvo 
architektas ir žurnalistas Kęstutis 
Čerkeliūnas, JAV lietuvių sporto 
organizatoriai Vytautas Grybauskas, 
Rimantas Dirvoms ir Algis Rugienius, 
Australijos lietuvių fizinio lavinimo 
sąjungos vadovai Stasys Šutas ir Kajus 
Starinskas bei buvęs ALFAS pirminin
kas Antanas Laukaitis, iš Lietuvos 
sporto žvaigždžių - olimpiniai čem
pionai Lina Kačiušytė, Rimas Kur
tinaitis, Danas Pozniakas, Vida Ven- 
cienė, lenktynininkas Darius Jonušis.
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„Ointciro“ šokėjai Kaune M.K. Čiurlionio styginis kvartetas
„Kaip gražu, kad taip gau

siai susirinkote įvertinti mū
sų pastangų“, - sveikindama 
pilnutėlę Kauno kultūros rū
mų salę kalbėjo koncerto re
žisierė Dalia Antanaitienė, 
tolimame Australijos žemy
ne suburto „Gintaro“ ansam
blio vadovė ir choreografė. 
“Namie, Australijoje“ - sa
kė ji „ mes svetimtaučiai lie
tuviai, Lietuvoje mes - aus
tralai. Mūsų kalba nuspal
vinta angliško akcento, aus
trališka pasaulėžiūra. Jeigu 
įmanoma, žvelkite į mus kaip į 
atvykusius iš tolimo Lietuvos
kaimelio, kad ir šiek tiek nutautėję 
trokštame būti dalimi to paties kamieno.

Mūsų kultūrinis aktyvumas yra būdas 
lietuvybės išlaikymui. Todėl ir jauni
mas, kaip žuvytė, sykį užkibęs ant mūsų 
meškerės, jau laikosi mūsų. Neketiname 
kažką nustebinti, o tik pasidalyti, ką iš
saugojome būdami toli nuo tėvynės".

Svečių programa prasidėjo „Gintaro“ 
gegužine. Šoko gražūs, jauni šokėjai, 
visi atvykę iš Melboumo, dainavo Aus
tralijos lietuvių jungtinis choras: daina 
į vieną būrį sukvietė dainininkus iš ke
turių miestų: skambėjo senos, mums ži
nomos ir negirdėtos, išeivijoje dainuo
jamos dainos. Miesto Kultūros skyriaus 
vadovas Donatas Jokūbonis, atėjęs pa
sveikinti svečių, klausydamasis daini
ninkų vis pasižavėdavo gražiu choro 
skambėjimu. Tai jis pabrėžė ir tardamas 

padėkos žodį svečiams, atvykusiems į 
II Pasaulio lietuvių dainų šventę. Na, o 
tėvynainiai savo programą parodė ne tik 
Kaune. Jų koncertai Panevėžyje, Kre
tingoje, Plungėje veikiausiai taip pat 
gražiai nustebins klausytojus ir žiūro
vus, nes programa gražiai pritaria sce
noje įrašytiems žodžiams: „Lietuva vis 
mūsų mintyse“.

Apsauga šventės svečiams
"Pasaulio lietuvių sporto žaidynių bei 

liepos 3 d. prasidėsiančios Dainų šven
tės dalyviai gali būti ramūs ir saugūs", 
patikino Policijos generalinis komisa
ras Romas Senovaitis bei Vidaus reika
lų štabo viršininkas generolas Alvydas 
Svetulevičius.

Pasak Dainų šventės direktoriaus Juo
zo Mikutavičiaus, labiausiai policijos 
pagalbos reikės liepos 3 d., per atidary
mo iškilmes S. Daukanto aikštėje. Kiti 
renginiai bus ramesni. Svarbiausia 
užtikrinti Dainų šventės dalyvių, kurių 
didžioji dalis bus nepilnamečiai ir vai
kai, saugumą gatvėse bei tose vietose, 
kur jie laikinai gyvens. Tam tikslui pa
sitelktos policijos pajėgos iš kitų šalies 
miestų. Dalyvių delegacijas lydės 18 
policininkų iš Kauno, 10 iš Klaipėdos,
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Ir iš tikrųjų: juk daugelis „Gintaro“ 
ansambliečių tolimai kelionei į Lietuvą 
turėjo susitaupyti pinigų, dirbdami įvai
rius papildomus darbus, kai kuriems pa
dėjo tėvai, kad savo vaikų akimis pama
tytų žalią ir žydinčią Lietuvos vasarą.

„Ar gražu Lietuvoje“, - pasmalsavau. 
„Juk esate iš tokio puikaus, egzotiško 
žemyno?"

„O, taip! Labai gražu", - pylėsi atsa
kymai. „Lietuvoje taip žalia, ta žaluma 
tokia nemūsiška".

O ponia Dalia Antanaitienė, beje, taip 
pat gimusi jau Vokietijoje, viską paaiš
kino labai trumpai: ,yis vien mes esame 
šiauriečiai. Ir mūsų genai atsimena pro
tėvių žemės grožį, todėl jos ir ilgimės..'.'

Svečiai iš Australijos dalyvaus Pasau
lio lietuvių dainų šventėje. Gal ir nesu- 
spėsime pamatyti jų linksmų veidų, gal 

margaspalvėje minioje neišskirsime jų, 
vilkinčių tautiniais rūbais, išaustais Pie
tų Amerikoje gyvenančio lietuvio, bet 
žinosime, kad ir iš tolimo žemyno atvy
ko grupė tautiečių, kad prisimintų savo 
protėvių žemę, pabūtų prie savo šaknų.

Ramutė Vaitiekūnaitė, (Kauno diena)
Nuotr. Edmundo Katino

14 iš Šiaulių, 9 iš Panevėžio, 8 iš Aly
taus, 5 iš Marijampolės, 6 iš Telšių ir 4 
iš Trakų policijos komisariatų.

J. Mikutavičiaus duomenimis, per 
Dainų šventę į sostinę atvyks daugiau 
kaip 33 500 dalyvių ir dar daugiau sve
čių. Dauguma jų atvyks organizuotai,
autobusais. Autobusų kolonas lydės ke
lių policijos ekipažai.

Apie 3000 žmonių atvažiuos trauki
niais. Transporto policijos teigimu, 
atvykstančių traukiniais turėtų būti 
gerokai daugiau, apie 5 - 6 000. Į Klaipėdą 
ir atgal kursuos keli papildomi trauki
niai. Geležinkelio stotyje juos turėtų pa
sitikti policijos apsauga bei specialiai 
užsakyti Vilniaus autobusų parko auto
busai, kurie dalyvius nuveš į nakvynės 
vietas. Gintaras Mikštūnas (L. a.)

„...It is hard to believe thatfourstringed 
instruments, even though of a very high 
class, could produce such a powerful 
sound. That can only be achieved by a 
quartet of the world class“.

(Stuttgarter Allgemeine Zeitung) 
Labai panašiais žodžiais atsiliepia ir ki

ti Europos muzikos kritikai apie M. K. 
Čiurlionio styginį kvartetą. Tad ir man 
teko išgyventi neeilinę estetinio pasi
gėrėjimo valandėlę Vilniuje klausantis ką 
tik iš gastrolių Švedijoje sugrįžusio kvar
teto koncerto. Programoje Franz Joseph 
Haydn „Allegro“, M. K. Čiurlionio kvar
tetas C-moll, Wolfgang Amadeus Mo
zart „Divertimento“ D-dur ir Juozo Nau
jalio „Svajonė“. Kvartete groja: JonasTan- 
kevičius - pirmuoju smuiku, Darius 
Dikšaitis - antruoju smuiku, Aloyzas Gri
žas-altu ir Saulius Lipčius - violončele. 
O toliau seka pasikalbėjimas su kvarteto 
čelistu S. Lipčiumi:

Ankstyvesniame pokalbyje Lietuvos 
Mokslų Akademijoje minėjote, kad 1998 
metais M. K. Čiurlionio styginis kvartetas 
švęs 30 metų jubiliejų. Kas Jus paskatino 
suburti kvartetą?

Su Grižu jau buvome pažįstami ir 
bendravome Čiurlionio muzikos mokyk
loje, dabartinėje Menų gimnazijoje. O 
dabar jis yra M. K. Čiurlionio kvarteto 
altas. Mus kaip du kitus muzikantus pa
stebėjo Eugenijus Paulauskas, Lietuvos 
kvarteto primarijus (pirmasis smuikas) jau 
muzikos akademijoje, kur privaloma dis
ciplina buvo grojimas kameriniame an
samblyje. Matyt buvome perspektyvūs 
jaunuoliai šiam muzikos žanrai.

Kodėl Jums patinka groti su kitais 
styginiame kvartete?

Man patinka groti su kolegomis muzi
kais, nes visi keturi esame gerai psi
chologiškai suderinti. Galimanet būtų sa
kyti, kad tam tikru atžvilgiu esame vien
minčiai. Dėl to mes taip ilgai išsilaikėme. 
O tai atsitinka ne per dažniausiai muzikų 
tarpe. Be muzikos interpretacijos aptari
mų ir repeticijų, turime ir kitų pareigų. 
Aš, pavyzdžiui, rūpinuosi daugiau orga
nizaciniais darbais, kontraktų sudarymu, 
gastrolių išvykomis. Tačiau būtų klaidin
ga manyti, kad mes grojame tik styginia
me kvartete. Grojame ir solo su kito mu
zikos instrumento palyda, ar su orkestru, 
arba net ir trio ansambliuose. Taigi, neap- 
siribojame vien tik grojimu kvartete.

Kuo skiriasi, sakykime, grojimas 
orkestre nuo grojimo kvartete?

Grodamas kvartete, kiekvienas narys 
jaučia didelę atsakomybę savo partijos 
atlikime. Grodamas kvartete nepasislėpsi 
už kito muziko pečių. Turi sugebėti gerai 
įsiklausyti į kitų grojimą, jautriai sekti 
muzikos liniją ir kuo tobuliau įjungti sa
vo įnašą.

Ar atskiri kvarteto atlikėjai turi laisvės 
interpretuoti muzikos kūrinį?

Meninė laisvė egzistuoja. Ji yra pa
jungta kūrinio dramaturgija. Tačiau, visi 
analizuojame, bandome surasti bendrą iš
vadą. Na, o kartais tenka ir pasiginčyti, 
nes kiekvieno menininko koncepcija yra 
sava ir skiriasi nuo kitų. Betgi, mūsų tiks
las yra bendras sutarimas. Tik tokiu būdu 
pasiekiama kūrinio dalių harmonija.

Kaip siekiate perteikti kūrinio muziki
nę mintį, jo archektoniką, detalius frazių 
niuansus, garso sodrumą atsižvelgiant į 
tai, kad esate keturi individualūs muzi
kai, kuriems kūrinio „atsivėrimas", t.y. 
pajutimas ir giluminės minties supratimas 
glaudžiai siejasi su savita interpretacija?

Siekiame to per savo darbo procesą. 
Eksperimentuojame, ieškome ir bando
me įvairiai interpretuoti atskiras frazes. 
Tai užima daug laiko per repeticijas, bet 

eidami tuo keliu pasiekiame, kad aštres
ni kampai nusiniveliuoja ir garso kokybė 
tobulėja, švelnėja ir siekia aksominio 
švelnumo.

Klausydamasi kvarteto grojimo, man 
susidarė įspūdis lyg tai vienas instru
mentas, grojantis keturiais balsais, nes 
visi instrumentai derinosi vieni prie kitų 
ne tik geru sustygavimu, bet ir tonais, ir 
tembrais.

Tai, matyt, lemia mūsų muzikalumas, 
vieningas mąstymas, nair, sakykime, mūsų 
talentas. Tačiau, daug kas priklauso ir 
nuo instrumento kokybės. Čia galėtumėm 
kiek ir pasigirti. Violončelė, altas ir abu 
smuikai yra 18-to amžiaus pagarsėjusių 
italų meistrų kūriniai, pav.: smuikai yra 
L. Guadagnini ir L. Starioni instrumen
tai, tiltas A. Gagliano, o mano violončelė 
C. F. Landolfi unikalus instrumentas. Jų 
tembrai malonūs tiek aukštose, tiek ir 
žemose skalėse. Tonai nepraranda spal
vingumo: jie sodrūs, tamsūs žemuose, o 
šviesūs ir minkšti aukštuose registruose.

Kaip paaiškintumėte kvarteto aiškų 
frazavimą, subtilius pavienių instrumen
tų įstojimus, štrichų tikslumą ir ritmiškų 
preciziškumą ?

Analizuodami kūrinį, prieiname prie 
vienodo požiūrio į jausmo ir garso koky
bę, švaraus frazavimo lygmenį. Be to, 
reikėtų prisiminti, kad drauge jau groja
me 30 metų. Tad su laiku automatiškai 
ateina aukštas meninis lygis. Visų keturų 
instrumentų „įsiliejimas“ į vienetą yra mū
sų darbo rezultatas.

Sakykite, ar Nepriklausomos Lietuvos 
Kauno teatro solistė Marija Marcin
kevičiūtė - Lipčienė Jums giminė?

Taip. Tai buvo mano močiutė, kurią 
labai mylėjau ir pas kurią augau, kai ma
ma lankė Vilniaus konservatoriją. Iš jos 
gavau tas muzikines „bacilas“, nes ji man 
daug pasakodavo apie gyvenimą ir moks
lą Ecole de Musique Paryžiuje, pas gar
siąją dainavimo mokytoją Felicite Litvin. 
O kadangi pasiteiravote apie mano šei
mos šaknis, tai dar galiu pridurti, kad 
mano prosenelė buvo poeto Maironio Ma
čiulio sesuo Kotrina Mačiulytė. Beje, ma
no tėvas atsekė mūsų giminės genealoginį 
medį iki 16-to amžiaus, ir jau būdamas 
80-ties metų atgavo bajoro titulą.

Kokie Ieva rteto ateities planai?
Šiais metais buvome labai užimti. Va

sario mėnesį nuvykome gastrolėms į Ara
bų Emiratų šalis. Grojome daugiausiai 
klasikinės muzikos. Kaip žinia, klasikinė 
muzika ugdo intonacinį ir dinaminį jau
trumą bei formos pojūtį. Turėjome nema
žai pasisekimo. Kovo mėn. koncertavo
me Lietuvoje, balandžio mėn. Varšuvos 
Filharmonijoje. Beje, mes buvome pirmie
ji lietuviai, kurie ten koncertavo per pas
kutiniuosius 20 metų. Surengėme koncer
tų taip pat Toninėje, Gdanske ir Sopote 
(Zoppot, red.). Gegužės mėnesį gastro
liavome 2 savaites Belgijoje. Birželio 
mėn. Stockholme ir Lietuvoje. Liepos mėn. 
vykstame į Kuhmo miesto muzikos festiva
lį Suomijoje. Kuhmo miestelis nedidelis, 
vos 15 000 gyventojų, bet per muzikos 
festivalius ten susirenka iki 100 000 
muzikos mėgėjų. O rugsėjo mėn. vyks 
tradicinis styginių kvartetų festivalis. Tad 
atostogų mums kaip ir nenusimato...!

O gal kada atvyksite ir Australijon? Į 
Adelaidės meno festivalį, įvyksiantį2000 
metais? O gal ir į Sydnėjų, kai vyks 
Olimpinės žaidynės?

Būtų įdomu atvykti gastrolėms Aust
ralijon ir susipažinti su Australijos lie
tuviais. |

Ačiū už pokalbį.
Su S. Lipčiumi kalbėjosi Isolda Poželaitė 

- Davis A.M. Vilniuje, 1998.06.16
Isolda Poželaitė - Davis A.M,
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Atidarytas Informacijos centras Biliardo stalai - i Australiją
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

Vakaruose gyvenančių lietuvių tarpe 
atgijo svajonė grįžti į Tėvynę. Spaudoje 
kilo minčių steigti Vilniuje informaci
jos centrą, kuris teiktų patarimų grįži
mo klausimais. Dar 1995 m. grupė ini
ciatorių kreipėsi į tuometinį Vilniaus 
merą Alių Vidūną, prašydami pritarti 

' sumanymui įsteigti tokio pobūdžio biu
rą. Meras pažadėjo perleisti savivaldy
bės žinioje esančius namus, kuriuos 
pirma reikėtų suremontuoti. Lėšas tu
rėtų surinkti užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Iniciatoriai nudžiugo gavę 
pritarimą bei pažadą ir kreipėsi į tuo
metinę Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybą, kad ji perimtų centro stei
gimo darbą ir paskelbtų aukų rinkimo 
vajų.

PLB šiam sumanymui nepritarė. JAV 
- ose atsiradus vis daugiau norinčių 
grįžti į Tėvynę, JAV LB Krašto Valdy
ba, vadovaujama energingos pirminin
kės Reginos Narušienės, sudarė dele
gaciją, kuri atvyko į Lietuvą ir bandė 
įtikinti Lietuvos vyriausybę, kad padėtų 
pageidaujantiems grįžti. Pritarimas 
gautas po ilgų diskusijų. LR Vyriausy
bė 1997 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 
907 įsteigė Išeivijos integravimosi į 
Lietuvos gyvenimą Koordinacinę 
komisiją ir patvirtino jos nuostatus.

Koordinacinė komisija buvo sudaryta 
iš dvylikos narių ir patvirtinta teisin
gumo ministro. Kopirmininkai: Ramu
nė Trakymienė (valstybės konsultantė) 
ir Edmundas Kulikauskas (JAV LB 
Krašto Valdybos atstovas). JAV LB 
atstovai: B. Jasaitienė ir L. Sidrys, 
Anglijos LB - G. Šova, Australijos LB - 
V. Augustinavičius. Likusieji komisi

Nuotraukoje iš kairės: Edmundas Kulikauskas (Išeivių grįžimo komiteto ko- 
pirmininkas, iš JAV), Ramunė Trakymienė (komiteto kopirmininkė, LR 
Vyriausybės konsultantė), Vincas Augustinavičius (komiteto narys, iš Austra
lijos) prie Tremtinių centro Vilniuje.

Mažosios Lietuvos enciklopedija
Tokią enciklopediją rengia Pasaulio Mažosios Lietuvos fondas, vadovaujamas 

prof. Viliaus Pėteraičio (Montreal, Kanada).
Prieš porą metų Mažosios Lietuvos fondo nariai, pasitelkęVilniaus, Klaipėdos ir 

Kauno profesūrą bei išeiviją, pasiryžo rengti ir leisti to apleisto, išniekinto krašto, 
niekieno žemės enciklopediją. Jos turėtų būti 3 tomai: apie 3500 straipsnių, iš viso 
2000 puslapių. Pirmasis tomas turėtų išeiti kitąmet, dabar rašomi "K" raidės 
straipsniai.

Pirmenybė teikiama tam, kas lietuviška, prūsiška, baltiška, bet apimanti visas gy
venimo sritis ir žmones, visas mokslo ir veikimo šakas. Stengiamasi kuo daugiau 
sukaupti žinių apie paskutiniuosius lietuvių kultūros ir politikos veikėjus Lietu
voje ir kitose pasaulio šalyse, taip pat ir rytprūsiečių vokiečių, įnešusių savo indė
lį į Mažosios Lietuvos kultūrą ir krašto gerovę. Bus prisiminti Karaliaučiaus krašto 
sovietiniai veikėjai - krašto ir žmonių naikintojai.

Mažosios Lietuvos enciklopedijos vyriausias redaktorius yra akd. Z. Zinkevi
čius, mokslinis redaktorius dr. A. Matulevičius, atsakingasis sekretorius V. Gocen- 
tas. Vytautas Kaltenis, L.a.

jos nariai - Lietuvos ministerijų skirti 
asmenys.

Koordinacinė komisija pradėjo darbą 
rugsėjo pabaigoje. Jos pagrindinis 
uždavinys buvo Informacinio centro 
Vilniuje įkūrimas. Centro tikslas - teikti 
informaciją užsienio lietuviams, no
rintiems grįžti į Tėvynę. Suinteresuotie
ji bus konsultuojami pilietybės, turto 
perkėlimo, pensijų, lėšų pervedimo, 
sveikatos, namų įsigijimo ir kitais 
įsikūrimo klausimais. Dalį šios in
formacijos parūpins komisijos nariai, 
dirbantieji ministerijose. Centre even
tualiai dirbs trys tarnautojai, kurie atsa
kys į užsienio lietuvių klausimus raš
tu, arba asmeniškai pačiame Centre 
Vilniuje.

Bendrai, Informacijos centro įs
teigimas užsitęsė gana ilgai. Lietuvos 
Vyriausybė lėšas skyrė kas metai, ta
čiau patalpų remontas sutrukdė Centrą 
atidaryti anksčiau. Centras savo veiklą 
pradėjo birželio 30 d.

Centrui vadovauja Koordinacinės 
komisijos rekomenduotas ir Lietuvos 
Vyriausybės patvirtintas 40 metų 
Žilvinas Baliauskas. Jis turi aukštąjį 
išsilavinimą ir gerai valdo anglų kalbą. 
Jo padėjėju yra Rimgaudas Bubelis. 
Vėliau bus paskirta trečia darbuotoja. 
Centro adresas: Gedimino prosp. 24, 
2001 Vilnius, Lietuva. Tel. (3702) 313 
623, faksas (3702) 313 624.

Kviečiu Australijos lietuvius pa
sinaudoti Centro paslaugomis, kreiptis 
su pastabomis ir pasiūlymais, o lankan
tis Lietuvoje - ten užsukti.

Vincas Augustinavičius 
Koordinacinės komisijos narys, 

ALB skirtas atstovas

Iš firmos „Kauno dinamo“ iškeliaus 
jau antras konteineris su biliardo sta
lų konstrukcijomis į Australiją. Kar
tu su darbininkais darbavosi ir šio 
krovinio šeimininkas, Australijos 
pirmosios lygos (NBL) „Sydney 
Kings“ krepšininkas Audrius Sval- 
denis.

Jo klubas Australijos čempionate 
užima 8 vietą iš 12 komandų, bet lietu
vis nusiteikęs optimistiškai dėl kito 
sezono, nes komandą ketinama stiprin
ti keliais žaidėjais. Lietuvoje jis vieši 
jau antra savaitė, nes būtent dabar 
Australijoje vyksta žvaigždžių rung
tynės, todėl kiti krepšininkai gali pail
sėti. Audrius pabuvojo giminaitės 
vestuvėse ir darbuojasi prie krovinio.

Sydnėjuje Audrius Svaldenis kartu 
su partneriu Dennis Townsend turi ne 
tik biliardo stalų parduotuvę, bet ir 
nedidelį fabrikėlį. „Lietuvoje mes 
perkame tik apatines biliardo stalų da
lis, nes akmenines plokštes „Kauno 
dinamo“ vis tiek atsiveža iš Italijos. 
Mes tą patį darome Australijoje“, - sa
kė Audrius Svaldenis. Beje, jo partneris 
yra Australijos biliardo čempionas. 
Pirmąją partiją jie buvo nusivežę į 
Australiją, norėdami ištirti rinką. Dabar 
jie labai patenkinti, jog sudarė sutartį su 
„Kauno dinamo“, nes žmonės labai 
mielai pirko stalus, padarytus iš 
lietuviškos medienos. Australijoje 
daugiausiai biliardo stalai gaminami iš 
Naujojoje Zelandijoje augančios pu
šies, o Audrius išsiveža dalis, pagamin
tas iš uosio, ąžuolo, beržo ir juodalksnio.

Krepšininkas džiaugėsi, kad jiems 
netrūksta klientų. Greičiausiai ir del to, 
kad žmogus pas juos gali pasirinkti 
atskiras detales, jų spalvą, apskritai 
dizainą. Daugiau tokių parduotuvių - 
fabrikėlių, kur gali užsisakyti biliardo 
stalą pagal savo skonį, Sydnėjuje nėra. 
Šiemet dar planuojama iš Lietuvos iš
vežti du ar tris konteinerius. Be to, 
Audrius su savo partneriu jau planuoja 
atidaryti kelias naujas parduotuves 
Sydnėjuje.

Firma „Kauno dinamo“ gamina

įvairiausią produkciją iš medžio: nuo 
sportinės iki buitinės. Ši bendrovė buvo 
įsteigta 1955 metais ir šiuo metu yra 
didžiausias sportinio inventoriaus 
gamintojas Lietuvoje. Bendrovė gami-

Vytautas Jomantas ir Audrius Sval
denis tikrina "Kauno dinamo" 

biliardo stalą.

na anglies pluošto irklus akademiniam 
irklavimui, baidarėms, kanojoms, 
biliardo stalus bei lazdas, teniso stalus, 
rogutes, beisbolo lazdas ir pan. Ben
drovės direktorius Vytautas Jomantas 
pasidžiaugė, jog jie turi partnerių ne tik 
Australijoje, bet ir Švedijoje, Vokietijo
je, Rusijoje, Kazachijoje. Į pastarąją 
šalį turi būti išsiųsti didžiuliai, pro
fesionalaus biliardo stalai. Direktorius 
minėjo, jog jie stengiasi, kad kuo dau
giau jų partneriai pirktų ne atskirų da
lių, o jau pagamintas produkcijas. 
Vytautas Jomantas minėjo, jog dabar 
pastebimas gamybos didėjimas. Laiku 
sumokamos darbuotojams algos. Kon
kurentų jie turi ir Kaune, tačiau 
direktorius džiaugiasi, jog Audrius 
Svaldenis nepanoro sudaryti kontrakto 
su kita firma, o pasitikėjo jais.

Arūnas Andriškevičius
("Kauno diena")

Padėka
Mūsų brangiam vyrui, tėvui, seneliui ir uošviui

A. f A. Pranui Matiukui
mirus, nuoširdžiai dėkojame tautiečiams ir kitataučiams, 

lankiusiems namuose ir ligoninėse, už dalyvavimą laidotu
vėse ir už nuoširdžias užuojautas.

Ypatingai dėkingi esame gerb. klebonui Petraičiui už apei
gas, kalbėjusiems p. V. Neverauskui ir p. J. Vabolienei, p. N. 
Stapleton už grojimą vargonais ir p. G. Vasiliauskienei už 
paskolintą juostelę "Avė Marija".

Ačiū už užuojautas žodžiu ir raštu man, dukrai Emilijai, 
žentui Sauliui ir anūkams Kristinai ir Viktorui.

Dėkojame visiems.
Elena Matiukienė su šeima

A. f A.. Filisteriui Pranui Malinkiii 
mirus, žmoną Eleną ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime.

Lietuvių Akademinė Korporacija Romuva

A. f A. Janinai Šėkienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Meilutei Eimu
tienei, sūnui Algirdui, jų šeimoms bei artimiesiems.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

—• "Mūsų Pastogė" Nr.27 1998.7.13 psl. 5
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (4)

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Gedimino pilyje 

apsilankius
Vilnių ir jo žavųjį kalną su Gedimino 

pilimi matome kasdien iš dukros buto, 
esančio 16-me aukšte, langų, bet jį aplankyti 
laiko suradome tik šiandien (birželio 6 d.).

Mano gyvenime tai jau trečias apsi
lankymas Gedimino pilyje. Šįkart pilia
kalnis man rodėsi dar statesnis negu 
anksčiau (matyt čia prisidėjo ir gausėję 
amžiaus metai!..), o jo mūro sienos ir at
statomi pastatai - dar gražesni, dar daugiau 
primena kunigaikščio Gedimino ir kitų 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių laikus. 
Pro pilies bokšto langus gėrėjomės ir 
Žemutinės pilies remontuojamais rūmais, 
kurie supa piliakalnį, srauniu Vilnelės 
upeliu, kažkada buvusiu vienu iš svar
biausių pilių gynybos elementų.

XIV a. pabaigos Vilniaus pilių perspektyva. N. Kitkausko brėžinys.

Nuo paskutinės mūsų viešnagės Gedi
mino pilyje prieš 3 metus daug kas pasi
keitė - pertvarkyti piliakalnio viršuje esą 
pastatai, o daugiausiai pats pilies bokštas. 
Pirmajame bokšto aukšte tik kelios seno
vinės viduramžių patrankos, bilietų ir su
venyrų stendai. Įdomiausias antras pilies 
aukštas, ypač jame išstatyti Vilniaus pi
lies maketai iš XIV-ojo ir XVI-jo am
žiaus. XlV-ame amžiuje Vilnių saugojo 
net 3 tvirtovės: Kreivoji, Aukštutinė ir 
Žemutinė pilys.

Kaip rašoma J. Marcinkevičiaus 1988 
m. išleistoje „Lietuvos architektūros 
istorijoje“, Žemutinės pilies sienos buvo 
daugiau negu 1 km ilgio, 8- 10 m. aukščio. 
Kalno pietinių ir šiaurinių šlaitų sienos 
kibo į viršų ir jungėsi su Aukštutinės pilies 
įtvirtinimais. Dabar tėra išlikę tik Aukš
tutinės ir Žemutinės pilies liekanos. Ten 
pat ir XVII amžiaus Vilniaus pilių maketas.

Trečiame aukšte išstatyti XVI - XVIII 
amžiaus Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos karių naudoti ginklai, šarvai, Vytau
to Didžiojo pulkų, dalyvavusių Žalgirio 
mūšyje atminimo vėliavos, dvirankis ka
lavijas (sunku įsivaizduoti, kad vienas vy
ras kaudamasis galėjo jį kilnoti - toks sun
kus jis atrodė!), šalmas ir įvairūs ginklai... 
Ten pat ir pirmas atskiras 1395 metų Lie
tuvos žemėlapis.

Ketvirtasis pilies aukštas, deja, uždary
tas, matyt dar tebetvarkomas.

Šiaip taip siauručiais, stačiais, vin
giuotais bokšto laipteliais užsiropščiame 
į bokšto viršų, kur lengvo vėjelio blaško
ma supasi Lietuvos valstybinė vėliava. Iš 
čia matosi fantastiškai gražūs Vilniaus 
miesto vaizdai, kuriais žavėjomės ne tik 
mes su žmona, bet ir čia užkakę turistai - 
pilies lankytojai - svetimšaliai.

***

Jau dvi savaites mes esame Vilniuje ir 
vis •negalime juo atsigėrėti, ypač traukia 
senamiestis, kurio pastatai išlikę net iš 
XUI - XIV šimtmečio. Beveik kasdien 
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klajojame jo gatvėmis ir gatvelėmis ne
galėdami atsidžiaugti, nors paskutiniu me
tu senamiestis labai „užgriozdintas“, nes 
čia vyksta didžiuliai restauraciniai dar
bai, remontai - tvarkomas beveik kiekvie
nas pastatas, net gatvių grindinys. Sako, 
kad tai prieš Dainų šventę.

Šiandien savo „klajones“ pradėjome 
nuo Arkikatedros aikštės, pradėdami nuo 
1996 m. pastatyto DLK Gedimino - Vil
niaus įkūrėjo paminklo. Jis yra beveik 
dviaukščio namo aukščio. Jo viršuje žen
gia didysis kunigaikštis Gediminas, kurį 
seka pabalnotas žirgas. Kairėje jo rankoje 
kalavijas, kuriuo kažką rodo - gal būsimą 
Vilniaus pilies ar miesto vietą?.. Žemiau, 
aplink paminklą Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių akmenyje sustingę atvaizdai, 
pradedant Gediminu (1316-1341).ToIiau 
Algirdas (1345 - 1377), Jogaila (1377 - 
1392), Vytautas (1392 -1430), Kęstutis...

Paminklo autorius - Vytautas Kašuba, 
atlikėjas - skulptorius Mindaugas Šniras. 
Paminklas tikrai impozantiškas, tik gal jį 
truputį „temdo“ aplink užaugęs parkas, 
bet žiemos metu jis turėtų išryškėti visa 
savo didybe.

Vėliau įsukame į senamiesčio gelmes, 
pasigrožime Šv. Onos bažnyčia, kurią, 
sako, Napoleonas norėjęs (jei būtų galė
jęs) pervežti į Paryžių. Šalia jos- tikrumo
je „prilipinta“ prie jos - Bernardinų (Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio) bažnyčia. Joje 
lankėmės prieš tris metus, kai ji dar ne
buvo pradėta remontuoti ir buvo labai 
sunaikinta laiko bei žmonių. Dabar jos 
pasieniais voratinklis rėmų ir rėmelių, 
skirtų jos sienų atnaujinimui. Nors meis
trų ir nesimatė, girdėjome, kad bažnyčia 
atnaujinama talkų būdu... Bažnyčios 
grindys nuklotos kuklių suoliukų eilėmis. 
Jos priekyje krūvomis sukrauti nuo sie
nų nuimti įvairūs papuošalai, statulos. 
Nors ir iš lėto, Bernardinų šventovė at
gyja. Aplink bažnyčią, net jos prieangyje 
matėsi didokas būrys jaunų dailininkų, 
bandančių įamžinti šių dviejų šventovių 
vaizdą.

Vilniaus senamiestis nebūtų sena
miesčiu, jei jame nebūtų bažnyčios prie 
bažnyčios. Kur nepasisuksi - vis į dangų 
bekylą bokštai! Be minėtųjų- Arkikated
ros, šv. Onos ir Bernardinų bažyčių - 
netoliese viena nuo kitos stovi katalikų šv. 
Dvasios, Kazimiero, Jono, seniausia Vil
niuje šv. Nikalojaus (statyta 1320 m.), šv. 
Petro ir Povilo (sakoma, kad ji pastay ta ant 
buvusios meilės dievaitės Mildos šven
tyklos pamatų), šv, Pilypo ir Jokūbobažny- 
čios, Aušros vartų koplyčia, žydų sinago
ga, evangelikų liuteronų bažnyčia (staty
ta 1553), dabar pertvarkyta, dar evange
likų reformatų, stačiatikių šventovės irkt.

Bevaikščiojant senamiesčio gatvelėmis 
pasukome į vieną gražiai šuvarkytą kiemą 
Vokiečių gatvėje. Pasirodė, kad kiemo 
gale stovi gražutė ev. liuteronų bažnytėlė, 

o jos vargonininkė papasakojo apie ev. 
liuteronų ir reformatų tikinčiuosius Lie
tuvoje. Lietuvoje ev. liuteronai pamal
doms renkasi 40 - tyje vietų. Juos aptar
nauja vienuolika kunigų. Ev. reformatų 
bažnyčios veikia Biržuose ir Kaune. Re
liginiams reikalams bei informacijai vil
niečiai leidžia žurnalą „Liuteronų balsas“

Kas daroma su KGB bylomis?
(Tęsinys iš praeito "M.P.” nr.)

„M.P Kas išlaiko dabartinį Centrą? 
Kokia jo finansinė būklė? Ko Centrui la
biausiai reikia: daugiau darbuotojų, dau
giau lėšų ir t.t.?

N. Žemaitienė: Dabartinis Centras yra 
finansuojamas iš valstybės biudžeto. Be 
to, yra įsteigtas fondas, į kurį gali įnešti 
pinigų ir įvairios organizacijos ar pavie
niai asmenys, bet, turbūt, aukų laikas jau 
yra praėjęs: per tuos aštuonerius metus jau 
tiek buvo įvairiomis intencijomis aukota 
ir rinkta, dažnai net nežinant, kur tos au
kos nuėjo, kad dabar dažnas nebesiryžta 
aukoti.

Centrui labai trūko darbuotojų, prasidė
jus kovų dalyvių ir nukentėjusiųjų teisi
nio statuso pripažinimui: juk daugelis šių 
asmenų yra garbaus amžiaus ir gali ne
besulaukti pažymėjimo (daugeliui tai yra 
ne materialinis, o garbės dalykas). Tad da
bar ši darbą (o reikia kiekvieną preten
dentą kruopščiai tikrinti archyvuose ir kt.) 
dirba daugelis ir iš kitų Centro skyrių per
vestų darbuotojų. Šiaip jau Centro darbo 
rezultatai labai priklauso nuo lėšų: kiek 
yra lėšų, tiek ir išleidžiama knygų ar sta
toma paminklų. Be to, dabartinė valdžia 
sutiko visus KGB rūmuspripažintimemo- 
rialiniu paminklu, iškeldinti iš jų teismus, 
padidinti muziejaus plotą, palikti čia KGB 
archyvus, o tam reikia įrengti šiuolaikiš
kas saugyklas, taigi, vėl reikia lėšų. Bet šie 
rūmai organiškai susiję su Lukiškių aikš
te ir istoriškai primena bei liudija tautos 
laisvės siekius ir patirtas kančias.

Finansiškai valstybė daro, ką gali, ta
čiau palyginus su Vokietijos Federaline 
komisija Stasi veiklai tirti (Joachirrio 
Gauck'o vadovaujamu centru), kurioje 
dirba 3 400 žmonių, mūsų Centras atrodo 
varganai.

„M.P.“: Iš Lietuvos spaudos matyti, kad 
dešiniųjų veikėjus kartais bandoma diskre
dituoti, apkaltinant juos ankstyvesnių 
bendradarbiavimu su KGB ar pan. Bet 
vėliau paaiškėja, kad įrodymų nesą. Kaip 
Jūs žiūrite, sakysim, į kaltinimus Laimai 
Andrikienei?

N. Žemaitienė: Tai problema, kurios 
politikai nesiėmė spręsti nuo pat 1990 m., 
manydami, kad viską sutvarkys laikas, o 
gal neįvertindami totalitarinės sistemos 
gajumo ir pavojingumo valstybei. Tačiau 
ši problema vis iškyla ir sujaukia mūsų 
gyvenimą, atima iš politikų ir pareigūnų 
daug energijos, laiko, ir gerokai, kenkia 
mūsų valstybei. Mano asmenine nuomone, 
į NATO ir Europos Sąjungą kaip tik ir 
buvo pakviestos tos posovietinės šalys, 
kurios nors šiek tiek sprendė liustracijos 
(desovietizacijos) problemą. Lietuvoje tos 
pastangos buvo nepakankamos, epizo
diškos, nepagrįstos visu kompleksu įsta
tymų bei poįstatyminių aktų. Buvo tikėta
si, kad praeityje bendradarbiavę su KGB 
asmenys patys savaime tyliai apsispręs, 
nutrauks visus saitus, o kadriniai kitos 
valstybės žvalgybos darbuotojai kaž
kaip savaime išnyks. Buvo reikalinga ne 
tik moralinė, bet ir juridinė takoskyra 
tarp tos visuomenės dalies, kuri buvo 
persekiojama, ir tos, kuri persekiojo. To 

ir laikraštį „Lietuvos evangelikų kelias“.
Šiemet vasaros pradžia tėvynėje mažai 

ką prastesnė už australiškąją: drėgna, 
lipni, jau kelinta diena temperatūra suka
si apie 30 laipsnių. Tik laikykis!.. Kas 
sakė, kad Lietuvoje vėsios vasaros?!!

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

nebuvo padaryta, todėl kadriniai KGB 
darbuotojai gali išdidžiai liudyti prieš 
bet kokį asmenį ir jį šmeižti, vadinti agen
tu. Tačiau kai pasigendama tai patvirti
nančių dokumentų, jie paaiškina negalį 
tokių pateikti, nes esą prisiekę neišduoti 
SSRS valstybinių paslapčių. Arba aiški
na, kad tokius dokumentus matę pas bu
vusį LSSR KGB pirmininką Čapliną, kuris 
1992 m. Maskvoje rastas nužudytas. Liūd
niausia, kad tokias šmeižto versijas pla
čiai paskleidžia kai kurie „nepriklauso
mais“ pasivadinę dienraščiai, o jas patei
kia Seimo nariai (kurie net padėkoja čekis
tams už jų "pilietinę drąsą”). Nesusi- 
gaudantiems žmonėms daro įspūdį koks 
nors popiergalis, kažkur kažkieno „nusi
pirktas“ iš buvusių kagėbistų. Taip leng
vai galima kompromituoti bet kurį labai 
kažkam kliuvusį Lietuvos pareigūną. To
kiu buvo pasirinktas prof. Vytautas Lands
bergis, vėliau - Laima Andrikienė. Juk so
vietiniais laikais buvo sekama ir norima 
užverbuoti beveik visą Lietuvos inteli
gentiją, apie visus buvo rašomos ataskai
tos, užvedamos bylos, kviečiama „pokal
biams“ ir pan. Nesunku ištraukti bet kurį 
tokio pobūdžio dokumentą ir sukelti triukš
mą. Ir nors „sensacija“ kiekvienam nors 
kiek pažįstančiam KGB archyvus yra be
reikšmė, tačiau efektas jau pasiektas, 
triukšmas sukeltas, Lietuva diskredi
tuojama, o Laimos Andrikienės atveju net 
keičiami ministrai ir naikinama ministe
rija. Juk visuomenės nuomonės forma
vimas yra viena iš svarbiausių užsienio 
specialiųjų tarnybų veiklos rūšių ir, man 
rodos, tai sėkmingai vykdoma. O kodėl 
pasirenkamas vienas ar kitas pareigūnas, 
kokiu metu tai daroma - tai jau priklauso ir

Dalia Kuodytė 
Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro direktorė.

nuo tarptautinės politikos (įstojimas į Eu
ropos Sąjungą, NATO), ir nuo finansinių 
(privatizavimo) interesų ir įvairių kitų 
veiksnių.

Konkrečiu Laimos Andrikienės atveju 
galiu tik tiek pasakyti, kad ji labai kažkam 
„užkliuvo“, jei prieš ją buvo imtasi visos 
serijos diskreditacinių priemonių (kalti
nimai dėl a.a. Pundziaus mirties, bendra
darbiavimas su KGB ir t.t.). Tačiau jei ji 
būtų tikrai buvusi užverbuota KGB, tai ir 
būtų išmestas tikras tai patvirtinantis do
kumentas (juktosrūšiesdokumentusčekis- 
tai išsivežė į Rusijąirbet kada gali atsivežti).

Taigi, valstybei pavojų daug, gyvename 
kaip ant vulkano, tačiau laikas eina, oLie-| 
tu va vis yra. Yra Lietuvoje ir tokia sena pa
tarlė: jei Dievas neapleis, tai kiaulės nesuės. 
Tikėkimės, kad neapleis.

„M.P.“: Ačiū už atsakymus.
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t Musų mirusieji f

1923.7.10 -m 1998.6.18
Nebespėjęs atšvęsti savo vardadie

nio, staiga mirė mums visiems gerai 
pažįstamas Jonas Federavičius. Širdžiai 
sunegalavus, jis buvo paguldytas į 
Princess Alexandra ligoninę, bet po tri
jų savaičių baigė savo nelengvą vien
gungio gyvenimą.

Jonas Federavičius gimė Lietuvoje, 
netoli Raudondvario, ūkininko šeimo
je. Turėjo vieną seserį. Motina mirė kai 
jis dar buvo mažiukas. Tėvas sirgo, to
dėl negalėdamas auginti savo vaikų, 
atidavė Jonuką į našlaičių namus Rau
dondvaryje. Ten jis augo ir lankė mo
kyklą. Baigiantis karui buvo paimtas į 
vokiečių kariuomenę. Vėliau atsidūrė 
karo belaisvių stovykloje Italijoje. Po 
karo apsigyveno Vokietijoje. Į Austra
liją Jonas atvyko su pirmuoju emigrantų 
laivu. Pirmuosius du metus dirbo Pietų 
Australijoje prie geležinkelio tiesimo 
darbų. Vėliau, atvykęs į Brisbanę, dirbo 
Forestry departamente sodindamas 
medelius. Ilgiausią savo darbo laiką, virš 
30 metų, Jonas praleido dirbdamas 
Master Butchers Association prie vilnų 
ir odų rūšiavimo. Jonas daug metų ieš

kojo savo sesers Lietuvoje, bet jos gy
vos jau nebesurado. Jonas buvo nevedęs 
ir daugiau giminių neturėjo, bet jis tu
rėjo daug draugų, nes buvo labai vai
šingas ir dosnus. Visada matydavome jį 
linksmą Lietuvių Namuose. Sveikata 
nesiskundė. Prenumeravo lietuviškus 
laikraščius, buvo lietuviškos radijo 
programos narys, gausiai aukodavo jos 
išlaikymui. Priklausė australų žvejų 
klubui. Jaunystėje dainavo vyrų chore ir 
priklausė Brisbanės skautų vienetui, 
buvo puikus virėjas.

Laidotuvių gedulingos mišios vyko 
St. Mary's bažnyčioje. Atsisveikinimo 
žodį tarė Evaldas Sagatys. Vėliau kars
tas, nešamas Jono draugų, buvo palydė
tas į Mt. Gravatt kapines. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį savo jaunystės 
draugui tarė V. Lorencas ir J. Miškinis. 
Laidotuvėmis rūpinosi Jono šeiminin
kas A. Ramanauskas. Dalyvavusieji 
laidotuvėse vėliau buvo pakviesti ge
dulingiems pietums į Lietuvių Namus.

Tebūnie Tau, Jonai, lengva Australi
jos žemė.

Brisbaniete

A. f A. Algimantui Paltarokui 
mirus Lietuvoje, jo seserį Danutę Skorulienę ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

J. Zinkus, Uauiiniė ir Rasa su šeimomis

A. f A. Vincui Vilkaičiui 
mirus, giliam liūdesy likusiems, žmonai Marytei, sūnui Nor
bertui ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Z. ir 1*. Andriukaičiai

A. f A. Vincui Vilkaičiui 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Marytei, 
sūnui Norbertui ir artimiesiems.

Algis ir Onutė Kapočiui

A. f A. Vincui liondrackui 
mirus, giliame liūdesyje likusiems, žmonai, dukroms, sūnui, 
reiškiame gilią užuojautą.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Dainos mylėtojui ir buv. ALB Krašto Valdybos nariui
A. f A. Vytautui Asevičiui - Arui 

mirus, žmoną Galiną, dukrą Rūtą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

ALB Krašto Valdyba

A. f A. Vytautas
Su giliu liūdesiu atsisveikinome su 

sydnėjiškiams ir daugeliui Australijos 
lietuvių gerai pažįstamu Vytautu Juozu 
Asevičiumi - Aru.

Vytautas gimė 1923 m. vasario 11 
dieną Panevėžyje, tačiau augo Dzūki
joje, Lazdijų apskrityje. Karo metu jis 
dar spėjo baigti Lazdijų gimnaziją, bet 
karo pabaigoje buvo įtrauktas į vokiečių 
kariuomenę ir tokiu būdu vėliau atsi
dūrė Vakarų Vokietijoje. Jei neklystu, 
Vytauto tėvas majoro laipsniu tarnavo 
Lietuvos kariuomenės šarvuočių rink
tinėje. Karas išblaškė šeimą po visą pa
saulį. Vytauto tėvai ir brolis išvyko į 
Kanadą, Vytauto sesuo pradžioje gy
veno Sydnėjuje, bet vėliau irgi persi
kėlė į Kanadą.

Patsai Vytautas po karo porą metų 
gyveno Seligenstadt'o stovykloje ame
rikiečių zonoje. Kaip judrus ir nuotai
kingas jaunas žmogus jis greit įsijun
gė į dainų ir šokių ansamblį, kuriam 
vadovavo Gasparas Velička ir Stepas 
Sodeika. Ansamblis plačiai pagarsėjo 
ir, kaip šaunus muzikinis vienetas, buvo 
globojamas amerikiečių kariuomenės. 
Seligenstadt'o stovykloje ir ansamblyje 
Vytautas susipažino ir vedė Onutę Ra
dzevičiūtę ir vėliau susilaukė 
dukros Rūtos.

Australijoje tuometinę dviejų metų 
prievolę jis atliko kirsdamas medžius ir 
dirbdamas stiklo fabrike. (Vėliau jis įsi
gijo nuosavą taxi.) Atvykęs į Sydnėjų, 
jis dainavo "Dainos" chore, o po to, su 
keletu artimų draugų, sukūrė nedidelį 
ansamblį, oktetą, kuris dažnai pasirody
davo ne tik Sydnėjuje, bet ir kituose 
miestuose. Iš tiesų, šis linksmas, puikių 
balsų junginys buvo mielai laukiamas 
visur.

Vytautas nesišalino ir nuo ben
druomeninio darbo. Sunku būtų išvar
dinti jo platų indėlį Sydnėjaus lietu
viškai veiklai. Dirbo jis Apylinkės Val
dyboje, vienu metu buvo jis ir ALB 
Krašto Valdybos narys. Lietuvybės

Asevičius - Aras

Vytautas Asevičius - Aras

reikalai buvo jam labai svarbūs. Prisi
mename jo pastangas, kad Bendruo
menės savaitraštis "Mūsų Pastogė" 
stovėtų ant tvirto ekonominio pagrin
do, o rašiniuose jis rūpindavosi, kad lai
kraštyje išsilaikytų lietuvių kalba. Tik 
pastaruoju metu matydavome jį retai, 
nes liga, kuri pasirodė neišgydoma, jį 
labai vargino. Vytautą rūpestingai 
prižiūrėjo jo žmona Galina, nes pirmoji 
žmona, Onutė, buvo mirusi jau prieš 
gerą dešimtmetį.

Su Vytautu netekome dar vieno ver
tingo asmens iš to Australijos laiko
tarpio, kurį galėtume pavadinti "aukso 
amžiumi" - to laikotarpio, kai čia gyva
vo tarsi miniatiūrinė, bet intensyvi Lie
tuva su savo tarpusavio lietuviška kal
ba, tradicijomis ir tampriais asmeni
niais ryšiais. Vytautas buvo lietuviškai 

vaišingas, nevengiąs pobūvių ir dainos 
prasiveržimo, sugebąs išlaikyti drau
giškus santykius ir, bendrai, mėgstąs 
gyvenimą.

Vytautas Asevičius - Aras buvo palai
dotas Rookwoodo kapinėse liepos 6 
dieną. Tebūnie lengva Tau šio žemyno 
žemė.

Vytautas Doniela

Vienintelę dukrą
Rūtą Asevičiūtę - Sltuiuls ii* šeimą

netekus tėvelio giliai užjaučia.
Lietuvos, US, Anglijos ir

Australijos Antanėliai

vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
Kazimiera Ritinienė

A. f A. Vytautui Arui 
mirus, skaudžiu liūdesiu dalijamės su jo žmona Galina, 
linkėdami jai dvasinės stiprybės.

Te angelas surenka mūsų gražias puokštes 
maldų ir pasitinka Jį dangaus prieglobstyje.

E. ir A. Meredith, K. ir D. Dundai, 
O. Varnienė, Z. ir V. Venciai, E. ir K. Varniai

'Mūsų Pastogė" Nr.27 1998.7.13 psl.
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Valstybės Šventės Minėjimas Canberroje
Šiemet Valstybės Šventės Minėjimas įvyks sekmadienį, liepos 12 d., Lietuvių 

Klube, 2 vai. p.p. Programoje žada dalyvauti ką tik iš Lietuvos sugrįžęs dr. A. 
Kabaila. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams. Sekantis susi
rinkimas įvyks liepos mėn. 14 dieną._________ _______________ ____A.Įk _

Adelaidė: dėmesio! Visas organizacijas ir pavienius asmenis prašome

įsidėmėti, jog ALB Adelaidės Apylinkės valdybos š. m. rugsėjo 13 d. numatytas 
susirinkimas, atstovų rinkimui į ALB Tarybą, yra nukeltas į š. m. rugsėjo 20 d.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Pranešimas. Pranešame Melb. Liet. Klubo nariams, kad šiais metais valdybos

kadenciją baigia šie Klubo valdybos nariai: Vladas Bosikis, Zigmas Augaitis ir a.a. 
Benas Beržanskas, todėl prašome siūlyti kandidatus sekančiai 1998 - 2000 metų 
valdybai.

Kandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją ir valdybos narius. Už
pildytas formas grąžinti Klubo valdybai iki liepos 31 d.

Taip pat pranešame, kad yra nemažas skaičius narių, nesusimokėjusių nario 
mokesčio net už kelerius metus, todėl prašome šią pareigą nedelsiant atlikti. 
Asmenims, nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2 metus, balsavimo kortelės 
nebus siunčiamos. Melb. Liet. Klubo Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02)9790 3233.

Dėmesio ! Dėmesio! y f
VAIKŲ “DISCO” * 

^grinėjaus Rietuvių namuose. 
Liepos mėn.26d. (sekmadienis)

Laikas: 2.30val. ~,4.30val.
Kaina : $3.00 visiems.

(seimai :$10.00) 
Muzika,šokiai,prizai!!!

Dešrelės visiems !!!

Nori susirašinėti. 40 - metis našlys, sąžiningas ir doras žmogus, dirbantis dės
tytojo darbą norėtų susirašinėti su Australijos lietuviais, labiau linkęs susirašinėti 
su moterimi.

Rašyti: Sigitas Pučkus, Šiaurės pr. 38 - 55, 3043 Kaunas, Lithuania.

V iešbučiai Lietuvoje
Nepaisant didelės konkurencijos Lie

tuvos viešbučių rinkoje, šalyje vis dar 
trūksta didelių viešbučių, galinčių teikti 
klientams ne tik nakvynę, bet ir daug kitų 
paslaugų, tvirtina Nacionalinės viešbučių 
ir restoranų asociacijos direktorė Loreta 
Žigaitė. Pastik jos, augantį viešbučių po
reikį lemia ne tik vis dažniau Lietuvą ap
lankantys verslininkai, bet ir didėjantis 
turistų srautas.

Lietuvoje yra 165 įvairios klasės vieš
bučiai, iš jų 40 veikia sostinėje. Biznio 
klasės viešbučiai („Mabre Residence 
Hotel“, „Narutis“, „RadissonS AS Astorija 
Hotel“, „Stikliai“, „Centram“, „City Park 
Hotel“) sezono metu (balandžio - lapkričio 
mėnesiais) užpildyti 80%, ne sezono metu 
apie 60%.

Pasak L. Žigaitės, tokie viešbučiai po
puliariausi tarp verslininkų, kuriems rei
kia ne tik komforto, bet ir konferencijų 
salių. Verslininkai kambaryje pageidauja 
fakso ir Interneto paslaugų ar bent jau 
galimybės naudotis viešbutyje esančiu 
verslo centru.

Brangiausiuose Vilniaus viešbučiuose 
para vienviečiame kambaryje vidutiniš
kai kainuoja 200 - 400, dviviečiuose - 400
- 600, liukse - 500 - 700, apartamentuose - 
640 - 880 litų.

Prestižiniame viešbutyje „Stikliai“ 
vienvietis kambarys kainuoja 580, dvivie
tis - 640, liuksas - 800 - 920, apartamentai
- 1400 litų. Greiti pusryčiai čia siūlomi 
už 40 litų.

Viešbutyje „Radisson SAS Astorija 
Hotel“ už vienvietį kambarį sumokėsite 
440 - 600 litų, dvivietį - 520 - 680, trijų 
vietų kambarį 660 - 820, liukso -1560 litų.

Vidutinės klasės viešbučiuose vien
viečiuose kambariuose galima surasti 

akvynę už 160 - 330, dviviečiuose - 300 
380, liukso - 360 - 640 litų, apartamen

tuose - 470 - 800 litų. Pavyzdžiui, didžiau
siame šalies viešbutyje, JLietuva“nakvynė 
vienam asmeniui kainuotų nuo 180 iki 
480 litų.

Taupantys pinigus keliautojai gali ap
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sistoti pigiausiuose viešbučiuose, kuriuo
se nakvynė vienam asmeniui kaimuoja 
80 -160, dviem asmenims -120 - 250 litų.

Tiems, kuriems reikia tik nakvynės ir 
pusryčių, siūlomi nedideli B&B (Bed and 
Breakfast) tipo viešbučiai. Tokią kuklią 
nakvynę sostinėje galima susirasti ir už 
60 litų.

Pigiausiai savo paslaugas siūlo Jaunų
jų turistų centras, apnakvindinsiąs jus už 
20 litų. Pusryčiai čia tekainuoja 4 litus.

Kaune viešbučiai pigesni. Vienvietis 
kambarys viešbutyje, turinčiame daugiau 
nei 100 kambarių, kainuoja 150 - 200, 
dvivietis - 380 - 420 litų. Mažesniame, iki 
50 lovų turinčiame viešbutyje už vien
vietį kambarį sumokėsite280 - 360 litų, už 
dvivietį - 300 - 460 litų.

Kuo toliau nuo sostinės, tuo mažesnės ir 
viešbučių kainos. Klaipėdoje didesniame 
viešbutyje para vienviečiame kambaryje 
kainuoja 70, dviviečiame - 60 - 160 litų. 
Mažesniuose Klaipėdos viešbučiuose 
vienviečio kambario kaina siekia 140 - 
160, dviviečio - apie 200 litų. Panašios 
viešbučių kainos ir Lietuvos kurortiniuo
se miestuose. Palangoje dideliame vieš
butyje nakvynė vienam asmeniui kainuo
ja apie 70, dviem- 100-120litų. Viešbutyje 
„Linas“ už dvivietį kambarį mokėsite 120, 
už liuksą - 300 litų. Mažame viešbutyje 
nakvynė kainuotų 40 - 260 litų. Neringoje 
kambarys kainuoja 100-180, dvivietis- 
140 - 300, liukso- 250 - 350litų. Viešbučio 
„Auksinės kopos“ apartamentuose jus 
apnakvindins už 332 - 560 litų. Druski
ninkuose, Anykščiuose už nakvynę vie
nam asmeniui tektų mokėti 40-50, dviem 
-80- 100 litų.

Kol kas Lietuvoje nėra priimta tarptau
tinė viešbučių klasifikacija, todėl apie jo 
žvaigždučių skaičių sprendžia pats vieš
bučio savininkas. Turizmo departamento 
patvirtintoje viešbučių plėtojimo pro
gramoje numatyta visus viešbučius nau
jai suklasifikuoti, suteikti jiems katego
rijas. Tai turėtų būti padaryta vasaros 
pabaigoje. BNS

Aukos - Lietuvių 
Bendruomenei

Valstybės šventės Minėjimo proga 
aukojo:

po $10 - S. Grybienė, J. Zinkus, M. 
Sirutis, A. Rountree, V. Patašius, Nata 
Liutikaitė, Nijolė Chan, L. Kratnilienė;

po $5 - A. Savickienė, A. Rupšys, J. ir 
J.. Skuodai, V. Vaitkus, O. Lėverienė, 
Martina Reisgienė, dr. G. Kazokienė, J. 
ir G. Bliokai, M. Kavaliauskienė, A. 
Dudaitis, S. Skorulis, neišskaitoma pa
vardė, V. A. Skeivys, R. Augustinavi- 
čienė, trys anoniminės aukos po $5.

Viso surinkta $165. Širdingai vi
siems dėkojame.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Iviudusi žinia
Gauta žinia, jog mirė Liudas Sagys, 

ilgametis garsus Clevelando tautinių 
šokių ansamblio "Grandinėlė” vadovas. 
Ne kartą jis buvo vyriausias išeivijos 
tautinių šokių švenčių organizatorius, 
o 1990 metais su savo ansambliu daly
vavo Dainų šventėje Lietuvoje. 1994 
metais jis buvo apdovanotas Gedimino 
ordinu.

Liudas Sagys gimė 1918 m. spalio 31 
d. netoli Vilkaviškio. 1997 metais su 
žmona Aleksandra iš JAV grįžo į Lietu
vą ir apsigyveno Vilniuje. Jis buvo pa
laidotas š.m. birželio 25 d., Vilniaus 
Antakalnio kapinėse.

"M.P." inf.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

RDIKITl
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondąstiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
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