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Baigėsi Dainų šventė
Pirmadienio (liepos 6 d.) vakare, 

Vilniaus Vingio parke, penkias dienas 
trukusią pasaulio lietuvių dainų šventę 
vainikavo užbaigiamasis koncertas „Dėl 
tos dainos“. Pasaulio lietuvių dainų 
šventės kulminacija sutapo su Valsty
bės diena - Mindaugo karūnavimo 
sukaktimi. Koncerto pradžioje šventės 
dalyvius, žiūrovus ir visą Lietuvą 
pasveikino Prezidentas Valdas Adam
kus. Iškilmėse buvo pagerbti šeši

Garbingi svečiai Kaune prieš žaidynių atidarymą

Lietuvai ypač nusipelnę žmonės. Jiems 
buvo įteikti Karaliaus Mindaugo 
atminimo medaliai.

Baigiamajame Dainų šventės kon
certe Vingio parko estradoje dalyvavo 
14 000 Lietuvos ir išeivijos daininin
kų, jiems akompanavo du orkestrai. 
Koncerte skambėjo lietuvių chorinės 
muzikos „aukso fondas“ ir naujos lietu
vių kompozitorių dainos. Iš viso, Dai
nų šventė sutraukė apie 31 000 dalyvių 
iš Lietuvos ir beveik 1000 išeivių.

Prieš koncertą prapliupęs lietus ir 
šviečianti saulė danguje prieš estradą 
„išaudė“ neregėto grožio vaivorykštę. 
Šis masinis koncertas Lietuvos istori
joje buvo jau penkioliktasis, o sekanti 
Dainų šventė įvyks 2002 metais liepos 
4-7 dienomos.

(Plačiau apie Dainų šventę žr. kituo
se puslapiuose.)

Vilniaus katedros lobynas
Lietuvos muziejininkai atskleidė 

visuomenei kelioliką metų saugotą 
paslaptį: atrastą Vilniaus katedros 
auksakalystės meno lobyną. Tai - pati 
vertingiausia visų laikų Lietuvos me
no kolekcija. Joje apie 270 aukso ir 
sidabro brangakmeniais puoštų dirbi
nių: monstrancijos, kielikai, bažnytinės 
taurės. Juos sukūrė garsiausi XVI - XIX 
amžiaus Europos auksakaliai. Šis lobis 
buvo rastas 1985 metais restauruojant 
Vilniaus katedrą (tada joje veikė 
paveikslų galerija). Kolekcija buvo 
užmūryta Katedros sienoje. Keliolika

metų apie radinį nebuvo garsinama: 
pradžioje baimintasi, kad neįkainoja
ma kolekcija nebūtų išvežta į Maskvą, 
o atkūrus nepriklausomybę - kad 
nepakliūtų nusikaltėliams. Iki metų 
pabaigos Taikomosios dailės muzieju
je tikimasi įrengti ekspoziciją. Ji bus 
kruopščiai saugoma: ketinama įrengti 
modernią signalizaciją, budės speciali 
sargyba.

Katedros lobyno pristatymo metu ki
lo aštri diskusija tarp Lietuvos dailės 

muziejaus direktoriaus Rimo Budrio ir 
Vilniaus arkivyskupo metropolito 
Audrio Juozo Bačkio. Metropolitas 
neslėpė savo nepasitenkinimo, kad dėl 
tolesnio kolekcijos likimo nebuvo tarta
si su Bažnyčia. R. Budrys tvirtino, kad 
perduodant Arkikatedrą tikintiesiems, 
tuometinis Vilniaus arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius nereiškė jokių 
pretenzijų į šią svarbaus nacionalinio 
turto statusą turinčią kolekciją. 
Arkivyskupas yra sakęs, kad šie meno 
kūriniai turi būti laikomi muziejuje, 
nes tik ten galima juos eksponuoti ir 
kartu garantuoti jų apsaugą.

Vyriausybė nutarė pristatyti ap
dovanojimui Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino 2 - jo laipsnio 
ordinais Lietuvos dailės muziejaus 
direktorių Romualdą Budrį, pamink
losaugininką Juozą Stasiulaitį, mu
ziejininką Stasį Čipkų ir pilių tyrimo 
centro vedėją Kazį Napoleoną Kitkaus
ką. Šie keturi asmenys Vilniaus ar
kikatedroje 1985 metais rado kelis 
šimtmečius kauptą auksakalystės ko
lekciją.

Skulptūros į Europos parką
Į prie Vilniaus esantį „Europos par

ką“ netrukus turėtų iškeliauti beveik 
prieš dešimtmetį demontuotos Vladi
miro Lenino, Josifo Stalino, Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko, Zigmo An- 
gariečio bei kitų sovietinių veikėjų 
Vilniuje stovėjusios skulptūros. 

„Europos parko“ vadovybė jau pasirašė 
sutartis su Kauno, Marijampolės, 
Kaišiadorių, Telšių savivaldybėmis, kad 
parke bus eksponuojamos ir šiuose 
miestuose anksčiau stovėjusios skulp
tūros. Iš Zarasų bus atgabentas Mary
tės Melninkaitės paminklas. Skulptūros 
bus eksponuojamos pusės hektaro 
teritorijoje. „Europos parko“ direktorius 
Gintaras Karosas sakė, kad susi
domėjimas šiomis skulptūromis di
džiulis ir jau dabar užsienio kelionių 
agentūros domisi, kada jas bus galima 
apžiūrėti.

Įstatymas dėl KGB
Prezidentas Valdas Adamkus ne

pasirašys Seimo priimto įstatymo dėl 
buvusių KGB darbuotojų teisės ap
ribojimų. Prezidento nuomone, kai ku
rie įstatymo punktai įneša tik teisinę 
painiavą. Jam labiausiai nepatinka 
nuostata, kad būtent Prezidento sukur
ta komisija turės spręsti, „kuris KGB 
darbuotojas vertas malonės, o kuris - 
ne“. Be to, pagal įstatymą, žmonės bū
tų išmetami iš darbo be teisės kreiptis 
į teismą.

Prezidento pažiūrą remia jo patarė
jas Darius Kuolys. Pasak jo, įstatymas, 
įvertinantis buvusio KGB darbuotojo 
neteisėtą veiklą, Lietuvoje yra rei
kalingas jau ir dėl to, kad problema yra 
susijusi su šalies saugumu. Tačiau to
kio įstatymo formuluotė turinti būti 
labai kruopščiai apgalvota, kad po to 
Lietuvai nebūtų priekaištaujama dėl 
galimo žmogaus teisių ar demokratinių 
normų pažeidimo.

Konservatoriai, kurie įstatymą pa
siūlė, dar laikosi savo nuomonės. Kaip 
pareiškė Seimo Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubilius, „mes 
neišgirdome pasiūlymų, kuriais re
miantis įstatymo nuostatos turėtų būti 
keičiamos. Manau, kad yra susidariusi 
pakankama dauguma Seime, kuri mums 
leis įveikti Prezidento veto, jeigu de
kretas dėl to iš tikrųjų bus pasirašytas".

Kun. R. Mikutavičius dar
nerastas

Vėliausiomis žiniomis, dar nerastas 
nei kunigas Ričardas Mikutavičius, nei

Kun. Ričardas Mikutavičius

jo kolekcija. Speciali tardytojų grupė 
Kaune dirba dieną ir naktį. Praeitą 
savaitgalį sulaikyti du įtariamieji - Vla
das Beleckas ir jo buvusi žmona Ona 
Daujotienė. Jie abu užsiiminėjo meno 
vertybių perpardavimu ir gerai pažino
jo kunigą. Policija mano, kad jie yra 
susiję su kolekcijos dingimu. Kauno 
visuomenė aktyviai padeda policijai.

Daugiau lėšų krašto 
apsaugai

Valstybės gynimo taryba siūlo kitą
met padidinti išlaidas krašto apsaugai. 
Ji nusprendė rekomenduoti Vyriausy
bei ir Seimui išlaidas krašto apsaugai 
padidinti mažiausiai iki 1.6% bendro 
vidaus produkto. Šiemet šioms reik
mėms bus skirta 1.45%. Valstybės 
gynimo taryba taip pat siūlo iki 2001 
metų išlaidas gynybai padidinti iki 2% 
bendro vidaus produkto.

Posėdyje taip pat buvo nuspręsta siū
lyti gerokai padidinti Valstybės sau
gumo departamento finansavimą. Ta
čiau konkreti suma oficialiai ne
skelbiama. Posėdyje aptartas ir Lietu
vos diplomatinių atstovybių užsienyje 
apsaugos klausimas. Taryba pritarė 
siūlymui sustiprinti Lietuvos diplo
matinių atstovybių fizinę apsaugą ir 
valstybės paslaptį sudarančios in
formacijos apsaugą.

Prezidento vadovaujamos Valstybės 
gynimo tarybos posėdyje dalyvavo pa
gal pareigas jai priklausantys Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius ir Kariuomenės

Lietuvos kariuomenės vadas 
Jonas Andriškevičius

vadas generolas majoras Jonas An
driškevičius, taip pat ministrai, kiti 
pareigūnai.

Atpigo...
Birželio mėnesį pirmą kartą po 

nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 
užfiksuota defliacija (atpigimas). 
Statistikos departamento duomenimis, 
vartojimo prekių ir paslaugų kainos ša
lyje sumažėjo 0.5%. Daugiausia atpi
go maisto produktai - 1.6%. Birželyje 
labiausiai pabrango ryšių paslaugos - 
1.5%, alkoholis ir tabakas - 1%.

Per pirmą pusmetį Lietuvoje buvo ir 
mažiausia infliacija tarp trijų Baltijos 
šalių. Latvijos padėtis labai panaši, bet 
infliacija Estijoje buvo dvigubai dides
nė nei Lietuvoje.

Metalinis litas dar šiemet
Metalinės 1, 2 ir 5 litų monetos 

apyvartoje turėtų pasirodyti jau šių me
tų pabaigoje. Lietuvos banko sprendi
mu, metalinės monetos bus išleistos 
tuomet, kai išseks vieno iš popierinių 
nominalų atsargos. Lietuvos banko 
Kasos departamento direktorius Arū
nas Dulkys teigia, kad tai įvyks šių me
tų lapkričio - gruodžio mėnesį, kai

Nukelta į 2 psl.
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Valstybės diena Vilniuje

Filmų artistas Roy Rogers, 87 fil
mų apie „laukinius Vakarus“ herojus, 
mirė liepos 6 d. Victorville, Kaliforni
joje, sulaukęs 86 metų amžiaus. Jis 
išgarsėjo, kaip "dainuojantis kaubojus" 
su savo ištikimu žirgu „Trigger“.

Liepos 7 d. kalėjime mirė populiarus 
Nigerijos opozicijos lyderis Moshood 
Abiola. Nigerijos sostinėje Lagos tuoj 
prasidėjo kruvinos riaušės, masėms 
įtariant, kad Abiola buvo nužudytas. Jis 
mirė per savo susitikimą su Nigerijos 
vyriausybės ir Jungtinių Tautų pa
reigūnais, besitariant dėl sąlygų, 
kuriomis karinė Nigerijos vyriausybė 
sutiktų jį išleisti į laisvę. Vyriausybės 
iškviesti tarptautiniai ekspertai skrodi
mu nustatė, kad Abiolos mirtis buvo 
natūrali dėl sunkios širdies ligos. Lie
pos 8 d. Nigerijos chuntos lyderis gen. 
A. Abukar paleido savo ministrų kabi
netą ir pažadėjo palaipsniui pereiti iš 
karinės diktatūros į civilinį valdymą.

Buvęs Italijos ministras pirmininkas 
Silvio Berlusconi teismo Milane 
nubaustas kalėti 2 metus ir 9 mėnesius, 
nes kyšiais papirkinėjęs mokesčių 
inspektorius, tikrinusius jo firmų 
apyskaitas. Kadangi Berlusconi negali 
būti kalinamas, kol neužsibaigs jo 
apeliacijų serija, niekas netiki, kad jis 
kada nors atsidurtų kalėjime.

WWW

Volkswagen firmos Vokietijoje 
direktoriai galiausiai sutiko kompen
suoti dar tebegyvenantiems asmenims 
už jų priverstinį darbą Hitlerio valdy
mo laikais mašinų ir ginklų fabrikuose 
Wolfsburge. Karo metu ten dirbo apie 
10 000 prievartinių darbininkų - lenkų, 
žydų, sovietų karo belaisvių ir t.t. Apie 
30 buvusių prievartinių darbininkų bu
vo iškėlę bylą Volkswagen firmai 
Vokietijos teismuose.

WWW

Lybijos spauda džiūgauja, kad Egip

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
pasibaigs 5 litų banknotų atsargos.

Visos trys metalinės monetos, kurių 
gipsinius modelius neseniai patvirtino 
Lietuvos banko valdyba, apyvartoje 
pasirodys vienu metu. Jos laipsniškai 
pakeis nusidėvinčius popierinius bank
notus.

Metalinės monetos į apyvartą buvo 
išleistos 1993 metais, bet tų pačių me
tų pabaigoje, dėl kritikos, buvo pradė
tos išimti iš apyvartos.

Naujausios metalinės monetos bus 
daug patogresnės ir lengvai atskiria
mos nuo centų. Be to, jos daug ilgiau 
išbus apyvartoje nei popieriniai bank
notai, kurie nusidėvi per 5-7 mėnesius.

Nidos oro uostas
Lietuvos Vyriausybė šiemet paskyrė 

5 milijonus litų Nidos aerouosto 
pertvarkymui.

Bus įrengtas lėktuvų kilimo takas ir 
nedidelis pastatas. Šiame nekomer
ciniame oro uoste leisis tik nedideli 
lėktuvai, jais į pajūrio kurortą greitai ir 
patogiai galės atvykti turistai. Oro uos
to pertvarkymas užtruks dvejus metus 
ir kainuos apie 15 milijonų litų.
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1998.7.20 psl 

to prezidentas Hosni Mubarak nesilai
kė tarptautinės diplomatinės blokados 
taikomos Lybijai ir aplankė Tripolyje 
savo koją susilaužiusį Lybijos dikta
torių Muammar Gaddafi. Beje, pre
zidentas Mubarak paprašė ir gavo 
specialų leidimą savo vizitui iš Jungti
nių Tautų komiteto, kuris prižiūri 
sankcijų vykdymą.

WWW
Šiaurės Airijoje nesibaigia įtampa, 

kariuomenei ir policijai neleidžiant 25 
000 „Orange draugijos“ protestantų 
miniai žygiuoti per katalikų rajoną ties 
Drumcree. Tiek katalikų, tiek protes
tantų ekstremistai bando smurto veiks
mais išardyti neseniai atsiektą susita
rimą.

Liepos 11d. Londone suimti 6 airiai 
teroristai su sprogimui paruoštomis 
bombomis. Kiti trys tos grupės nariai' 
suimti Airijos respublikoje.

Liepos 12 d. britų bombų ekspertai 
išmontavo 300 kg. bombą, rastą Š. 
Airijoje tarp Armagh ir Moy miestų. 
Net ir protestantus sukrėtė trijų ma
žamečių brolių mirtis, kai jų namai 
protestantų kvartale buvo padegti vien 
dėl to, kad vaikų motina buvo katalikė.

WWW
Indonezijos saugumo daliniai slopi

na separatizmo pasireiškimus jų va
dovaujamoje N. Gvinėjos dalyje (Irian 
Jaya). Aštriausiai tai pasireiškė liepos 6 
d. Biak saloje, prie pat N. Gvinėjos. 
700 žmonių miniai iškėlus separatistų 
vėliavą Biak uoste ir atsisakant ją nu
leisti, kareiviai šaudė į minią tiek 
guminėmis kulkomis, tiek tikra amu
nicija. Apie 6 asmenys nukauti, apie 
140 sužeistų.

WWW
Liepos 13 d. atsistatydino Japonijos 

min. pirmininkas Ryutaro Hašimoto, 
kai jo vadovaujama partija nekaip 
pasirodė per parlamento aukštųjų rū
mų rinkimus, vietoj tikėtųsi 61 atstovo 
pravedusi mažiau kaip 50.

Spaudai paruošė V. Patašius

Į Lenkiją
Lenkijos sieną pernai kirto 1,719,290 

Lietuvos piliečių. Tai triskart daugiau 
nei latvių ir beveik penkiskart daugiau 
nei estų. Apsilankymo tikslais Lenki
joje pabuvojo apie 153 000 Lietuvos 
piliečių, prekiauti buvo atvykę 86 000, 
turistiniais tikslais 471 000, o tranzitu 
per Lenkiją važiavo apie milijoną 
Lietuvos piliečių. Lenkijos sieną per
kirto 690 000 Lietuvos automobilių.

Atsargiai! Muitinė!
Kaip ir kitose valstybėse, kai kurių 

prekių įvežimas į Lietuvą yra apribo
tas.

Pavyzdžiui, vienas asmuo gali įvežti 
vieną litrą degtinės, 200 cigarečių, 1 kg 
cukraus ir pan. Įvežant didesnį kiekį 
daiktai gali būti konfiskuoti ir gali būti 
paskirta bauda. Nuo birželio 17 dienos 
pasikeitė administracinis kodeksas. 
Dabar privalo būti paskirta bauda nuo 
5000 iki 10 000 litų, nepriklausomai ar 
prasižengimas mažareikšmis, ar ne. 
Pavyzdžiui, įveždamas du butelius 
stipraus gėrimo po 0.7 litro keleivis 
rizikuoja sumokėti 5 000 litų baudą. 
Tačiau baudos atveju, kontrabandinis 
butelys gali likti nekonfiskuotas.

Parengė Vytautas Doniela 
.2 ----- ------

Liepos 6 d. Vilniuje oficialiai pami
nėta Mindaugo karūnavimo - Valstybės 
diena. Po šv. Mišių Arkikatedroje, ku
rias aukojo Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, Nepriklau
somybės aikštėje prie Seimo rūmų bu
vo surengta spalvinga šventinė ce
remonija. Jos metu pristatytos Lietuvos 
miestų ir miestelių vėliavos, apdova
noti 14 gražiausių šalies sodybų 
šeimininkai.

Aikštėje buvo išrikiuoti Garbės 
sargybos kuopos kariai su valstybės 
vėliavomis, taip pat Karaliaus Min
daugo šaulių rinktinės ir Karaliaus 
Mindaugo kolegijos nariai su savo 
vėliavomis.

Ceremonijoje Nepriklausomybės 
aikštėje dalyvavo Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagnorius, Seimo 
ir Vyriausybės nariai, Lietuvos miestų 
merai, Vilniuje akredituoti užsienio ša
lių diplomatai.

Iš Nepriklausomybės aikštės šven
tinė eisena, lydima pučiamųjų orkestrų, 
Gedimino prospektu patraukė Pre
zidentūros link. Šalia jos esančioje S. 
Daukanto aikštėje buvo surengta 
valstybės vėliavos pakėlimo ceremo
nija.

Susirinkusiuosius pasveikino Lietu
vos vadovas Valdas Adamkus. „Min
daugo karūnavimą menanti Valstybės 
diena nūnai sutelkia mus kaip senos ir 
garbingos istorijos tautą. Esame isto
rijos sukurta bendruomenė. Esame 
istoriją kurianti bendruomenė“, - sakė 
V. Adamkus. Jis pabrėžė, kad jau se
naisiais amžiais valstybės idėja tapo 
neatskiriama nuo asmens laisvės. 
„Valstybės idėja ginta praėjusio am
žiaus lietuvių sukilėlių, atkurtos Lietu
vos savanorių, pokario partizanų krau
ju. Iškentėta tremtinių ir politinių ka
linių. Brandinta pavergtoje Tėvynėje ir 
nuolat kelta išeivijoje. Valstybės idėja 
prieš aštuonerius metus mūsų pa
stangomis vėl tapo kūnu“.

Prezidentas apžiūrėjo garbės sargy
bos kuopą. Iš senovinių patrankų buvo 
iššautos trys salvės - Karaliui Mindau
gui, Lietuvos žmonėms ir Lietuvos 
valstybei.

Po valstybinės vėliavos pakėlimo 
ceremonijos šventinių renginių or
ganizatoriai pakvietė žmones į šalia 
esančią Katedros aikštę, kur įvyko 
Operos ir baleto teatro koncertas.

Prezidentas Valdas Adamkus Vals
tybės dienos proga įteikė aukštus 
apdovanojimus didelei grupei Lr tuvos 
ir užsienio valstybių piliečių, nu
sipelniusių Lietuvai, jos ūkiuir'kultū- 
rai, mokslui ir švietimui. Įvairiais 
ordinais ir medaliais apdovanota dau
giau kaip 80 asmenų.

Buvusiam rezistencinio pogrindžio 
ryšininkui, dabar gyvenančiam JAV - 
ose Mykolui Naujokaičiui įteiktas Vy
čio Kryžiaus 3 - ojo laipsnio ordinas. 
Tarp kitų apdovanotųjų yra keliolika 

Džiugi žinia
Valstybės Dienos proga visuomenininkas ir "Mūsų Pastogės” bendradar

bis Gabrielius Žemkalnis buvo apdovanotas D.L.K. Gedimino 3-ojo laips
nio ordinu. Nuoširdžiai sveikiname!

Melboumiškis Gabrielius Žemkalnis yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos vicepirmininkas ir šiuo metu PLB Valdybos atstovas Lietuvoje.

"M.P." Redakcija

išeivijos veikėjų.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Gedimino 2 - ojo laipsnio ordinai įteikti 
Kauno arkivyskupui metropolitui Sigi
tui Tamkevičiui, buvusiam žinomam 
boksininkui, dabar Kūno kultūros 
instituto docentui Algirdui Šocikui, 
akcinės bendrovės „Achema“ pre
zidentui ir Pramoninkų federacijos 
prezidentui Bronislovui Lubiui, JAV 
LB Valdybos pirmininkei Reginai 
Narušienei. Toks pat apdovanojimas 
paskirtas ir „Laisvosios Europos“ radi
jo direktoriaus pavaduotojui, buvusiam 
JAV Valstybės Departamento pareigū
nui Baltijos šalims Paul Goble. Ordi
nas jam bus įteiktas vėliau.

DLK Gedimino 3 - ojo laipsnio or
dinu apdovanoti PLB Valdybos vi
cepirmininkas Gabrielius Žemkalnis, 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius, 
Vilkaviškio parapijos klebonas Vytau
tas Gustaitis, ilgametė partizanų glo
bėja Ona Činčikaitė, pogrindinės 
spaustuvės įkūrėjas Vytautas Andziu
lis.

DLK Gedimino 3 - ojo laipsnio ordi
nai taip pat paskirti Kalifornijos 
universiteto profesoriui, atkurto Vytauto 
Didžiojo universiteto pirmam rektoriui, 
Pasaulio Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumų organizatoriui Algirdui 
Avižieniui, JAV LB Valdybos sociali
nių reikalų tarybos pirmininkei Birutei 
Jasaitienei, gydytojui, lietuvių išeivijos 
veikėjui Antanui Razmai, vienam 
Čikagos medicinos centro direktoriui 
Rimgaudui Nemickui. Kadangi jie 
negalėjo dalyvauti apdovanojimų įtei
kimo ceremonijoje, ordinai bus įteikti 
vėliau.

Tarp apdovanotųjų Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 5 - ojo 
laipsnio ordinu yra Lietuvių kalbos 
instituto mokslo tarybos pirmininkas 
Vytautas Ambrazas, Lietuvių literatū
ros ir tautosakos instituto mokslo tary
bos pirmininkas Vytautas Kubilius, 
operos solistas Jevgenijus Vasilevskis.

Tarp pagerbtų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 5 - ojo laips
nio ordinu yra dirigentė, pianistė ir pe
dagogė Margarita Dvarionaitė, operos 
solistas Vincentas Kuprys, Klaipėdos 
dramos teatro aktorius Vytautas Paukš
tė, rašytojas Kazimieras Saja, dailinin
kas Šarūnas Sauka, Seimo narys, Vi
daus reikalų ministerijos Vilniaus mies
to sukarintos priešgaisrinės apsaugos 
dalinio viršininkas Danielius Bučins
kas.

Didelei grupei visuomenės ir kultūros 
veikėjų įteikti Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino 1 - ojo ir 
2 - ojo laipsnių medaliai, pasižy
mėjusiems aviacijoje - Dariaus ir Gi
rėno medaliai. Be to, įteikti Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiai keliems asmenims, 
kurie, rizikuodami savo gyvybe, iš
gelbėjo patekusius į nelaimę žmones.

ELTA
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Šventėme Valstybingumo dieną
Adelaidėje šiais metais Valstybingu

mo diena buvo paminėta kiek kitaip, 
sakyčiau, originaliau nei praeityje.

Liepos 5-tą dieną susirinkome į Lietu
vių Namus menų parodos atidarymui. 
Sakau „menų“, nes paroda susidėjo iš tri
jų dalių: fotografijos, liaudies meno ir 
keramikos. Skoningas apipavidalinimas, 
kruopštus eksponatų išdėstymas daug 
prisidėjo prie parodos pasisekimo. Foto
grafijos ir liaudies meno meistrams bu
vo skirtos piniginės premijos, o laimė
tojus balsavimo būdu išrinko pati pub
lika. Pirmą premiją (100 dolerių) liaudies 
meno skyriuje laimėjo Algis Kaščiukaitis 

Algio Kaščiukaičio ir Elenos 
Varnienės darbai

už tikrai grandiozinę Vytį, kuri galėtų 
puikuotis bet kurių Lietuvių Namų salėje. 
Fotografijos skyriuje irgi $100 prizą te
ko dalintis pusiau, nes du fotografai mė
gėjai gavo tą patį skaičių balsų. Laimėto
jais tapo Daina Pociūtė (Kryžių kalnas) ir 
Ramūnas Dunda (gamtos vaizdelis „Auš
ra“). A. a. Vilijos Dundienės keramikos 
paroda buvo memorialinė, eksponatai 
nepremijuojami. Šios menininkės kūri
niai nepaprastai puošė salę - nors nei 
kiek ne mažiau žavėjo Algio Kaščiu
kaičio sukurta daugybė kryžių. Kiekvie
nas iš jų kitoks, tačiau nebuvo įprasti
nio perkrovimo ornamentika. Kryžiai 
daugumoje padaryti iš medžio, kai kurie - 
iš geležies. Negalima nepaminėti jo 
skrynių, papuoštų nuostabiai išdrožtais 

omamentais. Mąstant apie žiūrovų pa
lankumą ir atiduotus balsus premijų lai
mėtojams, peršasi mintis, kad pirmoje ei
lėje esame patriotai, o paskutinėje - menų 
kritikai...

Parodoje dalyvavo iš viso 14 meistrų - 
menininkų, o žiūrovų susirinko apie 80 
žmonių, kurie tikrai maloniai praleido 
niūrią šeštadienio popietę.

Liepos 6-tąją, sekmadienį, šventė buvo 
tęsiama įprastiniu minėjimu Lietuvių 
Namuose, tačiau įvesta keletas naujovių, 
kurios ir paįvairino programą. Štai, Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirmininkės 
Janinos Vabolienės kalba buvo daugiau 
emocinė, neperpinta visiems žinomais 
faktais. Ji vykusiai panaudojo ištraukas 
iš poeto Broniaus Žalio ciklo „Mano tau
tos metraštis“ ir gražiai perdavė ir poeto, 
ir savo mintis. Prisiminus istorinius 
faktus, reikia pažymėti, kad 5-tą liepos 

per lietuviškąją radijo valandą buvo 
perskaityta trumpa Vytauto Neverausko 
paskaita, kaip tik liečianti Mindaugo ir 
Gedimino laikus.

Minėjimo programoje šiemet nebuvo 
tautinių šokių ir choro, tačiau išgirdome 
net tris gabius jaunuolius muzikus. Aure
lija Stapleton švelniai pagrojo arfa, Jo
nukas Pocius puikiai skambino pianinu. 
Jis dabar jau barzdotas jaunuolis, mūsų 
akyse užaugęs, nuo mažens grodavęs 
įvairiuose renginiuose smuiku, pianinu, 
vargonais... Talentingas vyras! Darius 
Kubilius mus, kurie jo dar nesame gir
dėję, nustebino saksofono garsais. At
rodo, puikiai valdo savo pasirinktą instru
mentą. Kur reikėjo, solistams akompo- 
navo Nemira Masiulytė - Stapleton.

Minėjimas buvo užbaigtas vieno veiks
mo vaizdeliu „Vėliavos atgimimas“, kurį 
šiai progai parašė Viktoras Baltutis. Pui
kiai žinodamas mūsų teatralų ypatybes, 
apribojimus, scenines galimybes, ir, pa
galiau, publikos skonį, autorius pateikė 
gyvenimišką, komišką epizodą, atspin
dintį Atgimimo pradžią Lietuvoje 1989- 
tais metais. Jau jaučiasi Atgimimas, jau 
derinamos spalvos trispalvei pasiūti, bet 
KGB agentai dar judrūs... Ir linksma, ir 
apmaudu. Kiek panašių vaizdelių, felje
tonų, škicų, rimtų straipsnių (prisimenate 
knygą?), mums yra davęs Viktoras Bal
tutis! Nepaprastai darbštus ir gabus žmo
gus, ne kartą ir pats pasirodęs scenoje.

Vaizdelį režisavo Anita Baltutytė- 
Patupienė. Ji studijavo ir baigė dramą 
universitete, o darbai' dėsto tą patį dalyką 
vidurinėje mokykloje. Ji taip pat ruošia 
„roko“ (rock) Eisteddfod festivalius, 
kuriuose dalyvauja rinktinės iš Pietų ir 
visos Australijos vidurinių mokyklų - 
koledžų. Tad darbo užtenka. Be to, ir 
lietuviškoje scenoje ji turi nemaža paty
rimo. Turbūt nelengva jaunai režisierei, 
čia baigusiai mokslus, prisitaikyti prie mū
sų gal kiek senoviško, konvencionalaus 
skonio, bet ji tai sugeba ne tik režisuo
dama, bet ir suvaidindama jaunos mo
ters rolę “Vėliavos atgimime“. Ką gi, sce

noje atsispindėjo tvirta režisierės ranka. 
Vaidino septyni žmonės: pati Anita, Vyt. 
Vencius, Klaudija Vanagienė, Lina Jab
lonskis, Andrius Pampas, Vyt. Straukas ir 
Ernesta Barati, neseniai čia atvykusi iš 
Lietuvos. Scenos veikalėlį publika šiltai 
priėmė, ne vien dėl to, kad visiems labai 
patiko, bet ir todėl, kad esame išsiilgę 
lietuviškojo teatro.

Adelaidės Apylinkės Valdybos nariai ir 
narės įdėjo nepaprastai daug darbo pla
nuodami šį minėjimą. Vien parodą su
ruošti sudarėdaugrūpesčių, nes žmonės iš 
kuklumo ar nerangumo lyg ir laukia 
daug prašymo, raginimo. Šiaip ar taip, 
minėjimas pavyko labai gerai, apsilankė 
daug žmonių - tad ir negaila Valdybos 
įdėto darbo. Pastebėjome, kad į lietuviš
kus renginius įtraukiama vis daugiau ir 
daugiau jaunimo.Taip ir reikia.

Viktorija Vitkūnienė

Lankysis Prezidentas Adamkus?
Būdamas Lietuvoje, LR Generalinis garbės konsulas Viktoras Šliteris 

pakvietė Prezidentą Valdą Adamkų apsilankyti Australijoje. Preziden
tas mielai sutiko. Šiuo metu atrodo, jog tinkamiausias laikas vizitui būtų 
1999 metų antroji pusė. Galimas dalykas, kad Prezidentas Adamkus ta 
proga nukeliautų ir į Naująją Zelandiją, kur irgi yra lietuvių.

inf.

Jaunimas Valstybės šventėje
Švenčiant Lietuvos Valstybingumo 

šventę Sydnėjuje, minėjime dalyvavo ne 
tik suaugusieji: pranešėjas A. Rupšys, šo
kių grupė „Sūkurys“, skaitovas A. Šar-
kauskas, bet ir mažieji Lietuvių savait- ti. Sekantį pusvalandį keičiasi vietomis.
galio mokyklos mokiniai. Mokantis lietuvių kalbos, stengiamės

Savaitgalio mokyklos mokiniai Valstybės šventėje.

Pasipuošę tautiniais rūbais visi vaikai 
atrodė lyg naujai išsiskleidęs, įvai
riaspalvis, gražus, australiškai lietuviš
kas žiedas. Jausdami tėvų, senelių ir sve
čių dėmesį, mažieji susikaupę ir rimti 
deklamavo, skaitė, dainavo. „Toli, už gi
rių, už kalnų, už jūrų, marių mėlynų, yra 
šalis... brangi, sava, žinau, jos vardas - 
Lietuva“. Ten ir saulutė tekėjo, ir tėvelis 
su mama išėjo į mišką pelėdos ieškoti, ir 
vaikai žino, kad Vytis - ženklas mūs 
tėvynės, o Gedimino kalne aukštai ple
vėsuoja Trispalvė vėliava. Nors ta šalis 
vargo mačiusi ligi sočiai, nors priešai 
nuolat puolė ją, nors ji prarasdavo savo 
laisvę ir vėl ją išsikovodavo, tačiau 
šiandien ji ir vėl laisva, be pančių sau 
gyvena. Gražiai skambėjo lumzdeliu 
grojama Beethoveno „Džiaugsmo odė“, o 
pabaigai visi padainavo „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos“.

Vaikai gerai žino, kad ta šalis, apie ku
rią kalbama ir dainuojama, yra senelių, o 
retkarčiais ir tėvelių šalis. Jie tik svajoja 
ją pamatyti.

Čia ir yra mūsų savaitgalio mokyklos 
tikslas: supažindinti vaikus su kitos ša
lies kalba, tradicijomis, skirtinga kultūra, 

Savaitgalio mokyklos mokiniai, mokytojos ir mamytės
istorine praeitimi ir labai skirtinga geo- gegėmis, stengsimės kaip galima dau- 
graftne padėtimi (4 metų laikai). giau supažindinti vaikus su labai skirtin-

Šiuo metu mokyklėlę lanko 17 vaikų, gu nei Australija kraštu, su Lietuva.
Pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 10 vai. Jadvyga Dambrauskienė
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ryto iki 12 vai. Pirmoji valanda skirta lie
tuvių kalbos mokymui. Nuo 11 vai. vai
kai, paskirstyti pagal amžių į dvi grupes, 
vieni mokosi šokti, o kiti - dainuoti ir žais- 

vaikus suskirstyti pagal lietuvių kalbos 
mokėjimą. Šiuo metu dirbame šešiose 
grupėse. Gerai taip paskirstyti vaikus, 
esant kam su jais užsiimti. Šiais mokslo 
metais tas galimybes turime.

Nuo 11 vai. kviečiame ateiti ir tuos vai
kus, kurie nori mokytis tik lietuvių liau
dies šokių ir dainų. Tas laikas patogus 
dėl to, kad dalis vaikų, lankydami papil
domus užsiėmimus, kaip futbolą, krep
šinį, plaukimą australiškose mokyklose, 
jau būna baigę treniruotes ir gali suspėti 
į mūsų mokyklėlę.

Mokantis dainuoti, renkamės tas dai
nas, kurios dainuojamos skautų stovyk
lose, o žaidimai tinkami ir mažesniuose 
susibūrimuose, kaip antai švenčiant 
gimtadienius arba susirinkus kelioms 
šeimoms su vaikais kartu. Pavyzdžiui, 
.Jurgeli, meistreli“, „Noriu miego“, „Siū
lai, siūlai“ ir t.t.

Turime ir daugiau planų kaip ir ko 
išmokyti, tačiau nelengva vaikams ir ga
na sudėtinga tėvams vežioti vaikus vieną 
šen, o kitą ten. Kol bus vaikų, norinčių 
lankyti šią mokyklėlę, ir kol tėveliai ar 
seneliai juos čia atveš, mes - mokytojos, 
nors ir nebūdamos specialistėmis peda-
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šeštadienį- ’JCalnų parke
Po lietingos šeštadienio dienos 

pavakare nušvitusi saulė pakvietė 
dešimtis tūkstančių žmonių į Vilniaus 
kalnų parką. Šeštadienį čia vyko Pa
saulio lietuvių dainų šventės Ansamb
lių vakaras. Koncerto „Ein saulelė apie 
dangų“ meno vadovas - Pranciškus 
Budrius.

Gedimino prospektu žygiuoja Australijos lietuviai.

Savo sugebėjimus parodė 3000 dai
nų ir šokių instrumentinės muzikos bei 
kaimo kapelų žanro puoselėtojų, 
susirinkusių iš visų Lietuvos regionų. 
Koncerto pavadinimas nuteikė artimam 
susiliejimui su gamta, liaudiška muzi
ka. Natūralūs amfiteatras Vilniaus cen
tre - ideali vieta Ansamblių vakarui. 
Tinkama chorų tribūna, erdvė šokė
jams, geros sąlygos žiūrovams-visatai, 
pridėjus ir fejerverko puokštes, padėjo 
sukurti spalvingiausią Dainų šventės 
renginį.

Koncerto programa sudaryta iš 
populiariausių „Lietuvos“ ansamblio 
programų fragmentų, pasinaudota 
liaudiškos muzikos aukso fondu, 
skambėjo ir keletas naujų, specialiai 
šventei sukurtų kūrinių. „Ein saulelė 
apie dangų“ programos prologas „Ein 
saulelė...“ - tarsi kalendorinių papročių 
vėrinys, simbolizuojantis Joninių nak
ties susikaupimą, burtus, jaunimo šėls
mą. Ši kompozitoriaus V. Juozapaičio 
ir choreografo V. Buterlevičiaus 
kompozicija savo spalvomis gali būti 
lyginama su vidurvasario gėlių puokš
te.

Autentiško folkloro erdvę atvėrė 
kaunietės A. Česienės vadovaujamos 
kanklininkės bei profesoriaus A. Vyžin- 
to diriguojami skudutininkai. Keli šim
tai mažųjų dainininkų, muzikantų, šo
kėjų su dideliu entuziazmu dainavo 
piemenų dainas, šėlo šokiuose, grojo 
„savąją“ muziką keliomis dešimtimis 
mušamųjų instrumentų. Kompozito
riaus A. Klovos ir choreografo V. 
Buterlevičiaus kompozicija „Vativolia, 
valio olia“ parodė ansamblių ir ap
skritai liaudies muzikos gyvastį ir 
perspektyvą.

Programoje skambėjo nauja kom
pozitorės N. Sinkevičiūtės daina „Pa- 
rein šeimyna“ bei populiarios J. Švedo, 
A. Mikulskio, V. Juozapaičio, A. 
Bražinsko, B. Kutavičiaus melodijos - 
„Šėriau, šėriau sau žirgelį“, „Kur ly
gios lankos“, „Vestuviniai šokiai“, 
„Slinkis“. Dirigavo mūsų geriausių 
ansamblių vadovai: J. Kisielytė iš 

Vilniaus, V. Simanauskas iš Alytaus, Z. 
Šimkuvienė iš Telšių, D. Plytnikienė iš 
Alytaus, J. Jankauskas iš Tauragės, H. 
Ganusauskas iš Kauno. J. Gavenauskas 
iš Šiaulių, V. Aleksandravičius iš 
Vilniaus.

Publika šiltai sutiko ir instrumentinę 
muziką. Skambėjo specialiai šventei 
sukurta A. Lapinsko pjesė liaudies 

instrumentų orkestrui „Tėviškės že
mė“, o kaimo kapelų muzika visą Kal
nų parką įelektrino ne mažiau kaip 
vėlesnis fejerverkas. Trijų šio žanro 
„liūtų“ - J. Gaižausko, V. Juozapaičio ir 
A. Bražinsko kūriniai „Rožės žiedelis“, 
valsas „Tik tau“ ir „Vasiliausko polka“ 
skambėjo su nepertraukiamu publikos 
plojimų akompanimentu. Gražiai į šią 
dalį įsiliejo ir folkloro kapelų pa
sirodymas.

Nepakartojamas malonumas buvo 
klausytis mūsų žinomų pasakorių: A. 
Grašio - Bračo, aukštaičio iš „pa Ute
nas“, Raseinių Magdelės - V. Naš
lėnienės, Pamario šišioniškės iš Šilu
tės rajono Bikavėnų miestelio - V. 
Galinskienės.

Koncerto finale po istorinės arkos - 
Vydūno dainos „Lietuva“ nuaidėjo ir 
nutrepsėjo E. Pilypaičio ir J. Lingio 
„Šventinė polka“. Baigiamasis skrybė
lių fontanas susiliejo su spalvingu ug
nies šokiu danguje.

Dalia Antanaitienė.

Tačiau tai dar nebuvo pabaiga! 
„Vakaronė lig aušros“ įsuko į vieną ra
tą ne tik ansambliečius, bet ir publiką. 
Trumpa vidurvasario naktis netruko 
prabėgti. Jau antrą valandą virš Stalo 
kalno nušvito pirmieji gaisai...

Sekmadienį - šokio vaidinimas
Sekmadienio vakarą Vilniaus Žal

girio stadione 6000 šokėjų parodė 
teatralizuotą koncertą - sakmę apie ru
gio kelią „Šlaunasai žolyne, rugeli“.

Šokių dienos kūrėjai šį koncertą sky
rė dviem jubiliejams: liaudies šokio 
patriarcho Juozo Lingio gimimo 80 - 
mečiui bei pirmosios tautinių šokių 
šventės, vykusios 1937 - ųjų birželio 29 
dieną Kaune, 60 - mečiui.

Prieš koncertą beveik 6000 šokėjų 
išsirikiavo stadiono aikštėje. Priešais 
centrinę tribūną buvo pagerbti šokių 
švenčių veteranai, jiems įteikti Dainų 
šventės medaliai. Šventiniais žodžiais į 
šventės dalyvius kreipėsi Seimo Pir
mininkas Vytautas Landsbergis, at
kreipęs dėmesį, kad lietuviai yra ne tik 
dainuojanti, bet ir šokanti tauta. Po to, 
skambant „Lietuva, brangi", į Žalgirio 
stadioną buvo įnešta Dainų šventės 
vėliava.

Šokių dienos meno vadovės Laimu
tės Kisielienės sukurta koncerto pro
grama atspindėjo Juozo Lingio kūry
bos dvasią, būdingiausius jos bruožus - 
poetiškumą, metaforiškumą. Pagrin
dinė Šokių dienos tema - rugio kelias 
nuo želmens iki duonos. Koncertas 
prasidėjo teatralizuotu prologu, kuriam 
muziką sukūrė klaipėdietis kom
pozitorius Alvydas Remėsa. Specialiai 
šiai šventei sukurti ir trys šokiai, ku
riuos atliko vaikų kolektyvai. Šventėje 
buvo daug butaforijos, teatrališkumo, 
apeigiškumo.

Iš viso Šokių dienos koncerte daly
vavo 332 Lietuvos šokių grupės, be
veik 6000 šokėjų. Kartu su Lietuvos 
šokėjais į bendrą programą įsijungė 
lietuvių šokių grupės iš Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, JAV, Kanados, Į antrosios Pasaulio lietuvių dainų

Vokietijos, Lenkijos bei Latvijos.
SPirmadienį - finalas

Paskutinis šventės akordas, Dainų 
dienos koncertas „Dėl tos dainos“ įvy
ko Vilniaus Vingio parke. Jame daly
vavo 14 000 Lietuvos ir išeivijos 
dainininkų.

Dar tebesitęsiant antrosios Pasaulio 
lietuvių dainų šventės šurmuliui, jos 
organizatoriai jau pradėjo planuoti 
busimąją, kitame tūkstantmetyje vyk
siančią Dainų šventę.

Lietuvos liaudies kultūros centras ir 
Dainų švenčių fondas paskelbė du - 
„XXI amžiaus chorinės dainos“ ir 
„Liaudies šokio“ - konkursus.

Chorinės dainos ir liaudies šokio 
konkursuose kviečiami dalyvauti Lie
tuvos ir užsienio kompozitoriai bei 
choreografai.

Chorinės dainos konkursui gali būti 
pateiktos naujos originalios dainos. 
Atskirai bus vertinami moksleivių bei 
suaugusiųjų chorams skirti kūriniai, 
premijos numatytos ir muzikos, ir eilių 
autoriams. Kūrinių chorinės dainos 
konkursui Lietuvos liaudies kultūros 
centras lauks iki 1999 metų sausio 15 
dienos.

Liaudies šokio konkurse atskirai bus

Jauna kūrėja

MelbourniškėEglė Klupšaitė - Find
lay, baigusi Royal Melbourne Inst
itute of Technology. Dirba kūrybinį 
darbą medžiagų gamyboje (angliškai 
"Fabric Designer"). Firma dažnai ją 
siunčia į Europą, iš kurios ji parsive
ža naujų minčių ir planų. Eglė 
Klupšaitė - Findlay anksčiau žaidė 
krepšinį "Varpo" klube, mėgsta bad
mintoną, dalyvavo folkloriniame 
chore. Eglė kalba lietuviškai.

vertinami moksleivių, jaunimo bei 
suaugusiųjų grupėms skirti šokiai. 
Sukurtus šokius autoriai Lietuvos 
liaudies kultūros centrui gali pateikti iki 
1999 metų spalio 15 dienos.

Anatolijus Lapinskas ir 
Petras Vaitkevičius

***

šventės programą įsiliejo ir tradicinis 
Lietuvos chorų konkursas, kurį surengė 
Lietuvos chorų sąjunga. Konkurso Di
dįjį prizą šeštadienį pelnė kamerinis 
choras "Brevis", o choro vadovas Gin
tautas Venislovas išrinktas geriausiu 
dirigentu. Iš viso konkurse dalyvavo 23 
kolektyvai, kurie varžėsi atskirose 
grupėse. Dvi dienas trukusio chorų 
konkurso laureatai paaiškėjo vėlų šeš
tadienio vakarą Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje.

Penktadienį Nacionalinėje galerijoje 
atidaryta Pasaulio lietuvių dainų šven
tės Liaudies meno paroda. Ši didžiulė 
paroda skirta taikomajai liaudies dailei 
- ekspozicijoje sutalpinta daugiau kaip 
pusantro tūkstančio dirbinių, kuriuos 
sukūrė net 521 meistras.

Nacionaliniame muziejuje eksponuo
jami pastarąjį dešimtmetį sukurti dir
biniai: austi tautiniai kostiumai, lo
vatiesės, juostos, megzti, pinti, siuvinė
ti rankdarbiai, medžio drožiniai, liau
dies muzikos instrumentai, keramikos, 
kalvystės darbai, gintaro ir metalo pa
puošalai, iš vytelių, šiaudų, karnų bei1 
skalų pinti dirbiniai, taip pat žaislai, 
margučiai, kaukės, verbos.

ELTA
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Vaclovo Rato rinkinys - Lietuvoje
Kaip praneša ELTA, birželio 30 d., Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų 

rūmuose buvo atidaryta Vaclovo Rato - Rataiskio (1910-1973) į Lietuvą perkeltų 
grafikos darbų paroda. Darbų rinkinį į Lietuvą atvežė jo dukra Ramona Ratas - 
Zakarevičienė. Radvilų rūmuose eksponuojama 50 V. Rato grafikos darbų, sukurtų 
Australijoje 1950 -1972 metais, didžioji dalis - medžio raižiniai ir monotipijos.

Po atsisveikinamosios parodos Sydnėjaus Lietuvių Namuose, pakeliui į Lietuvą 
rinkinys dar buvo išstatytas Čikagoje (Lemonto Dailės Muziejuje) š. m. gegužės 23 
dieną ir Niujorke (Lietuvių Kultūros Centre Brukline) birželio 12 dieną. Dailininko 
darbų perkėlimu Lietuvon rūpinosi jo dukra Ramona, padedama vyro dr. Ramučio 
Zakarevičiaus. Su Ramona Čikagoje kalbėjosi žurnalistė Aurelija Mituzienė:

Jūsų gyveni
mas taip pat 
susijęs su menu. 
Ar tai šeimos 
tradicija?

Mano tėvelis 
buvo dailinin
kas, mama ir te
ta - teatro šokė
jos Kaune. Iš to
kio derinio turė
jo kažkas išeiti. 
Ir dabar visas 
mano gyveni
mas skirtas trims 
didžiosioms mei
lėms - baletui, grafikai ir savo vyrui 
Ramučiui, kuris padeda įgyvendinti vi
sas mano idėjas.

Jūsų kūrybinė biografija prasidėjo šo
kio menu Kokie ryškiausi šio laikotar
pio atsiminimai?

Kai gimė Australijos baletas, dalyva
vau ir aš. Po gastrolių šalyje likęs čekų 
baleto artistas Edvardas Borovanskis 
1956 metais įsteigė savo baleto mokyk
lą. Tuo metu aš šokau televizijoje,

Su paukščiais parskrido namo
(Vaclovo Rato (1910 - 1973) kūrybos apžvalga)

Genovaitė Kazokienė

Vaclovo Rato grafikos darbų rinkinys 
jau Lietuvoje. Atsisveikinimo paroda 
Sydnėjuje buvo tarytum šviesos blyks
telėjimas į mūsų garbingą meno laikotar
pį, kuriuo tada visi didžiavomės, nes dar 
galiojo nuostata, kad kas buvo pasiekta 
lietuvių menininkų, tas buvo pasiekta mū
sų visų, kas iškilo į meno aukštumas, tas 
iškėlė ir Lietuvą, tas iškėlė ir visą mūsų 
bendruomenę. Tačiau laiko užuolaida 
apgaubė jo darbus ir ši paroda vėl, kad ir 
trumpam, priminė mums jo pasiekimus.

Kiekviena kūryba yra kūrėjo atšvais- 
tas, taip kaip parašas, parodantis savinin
ko vidų, jo dvasinį ar, kaip dabar sako, 
psichologinį pasaulį. Rato pasaulis - 
svajonių pasaulis, grožio, saulės ir har
monijos pasaulis, išreikštas taupiom, 
trapiom linijom ir švelniais spalvų niu
ansais, niekad neperkraunant, niekad 
neperžengiant santūrumo ribos. Gal to
dėl jis ir pradėjo savo meninę karjerą 
nuo lietuviškų pasakų ir mitų iliustra
cijų, vėliau tematiką perpynęs supoetin
ta asmenine patirtimi ir baigė fantasti
niais paukščiais, suteikdamas jiems sim
bolišką prasmę.

Ratas į Australiją atvyko jau kaip 
pripažintas dailininkas, Sydnėjaus meni
ninkų grupėje - vyriausias amžiumi, 
vienintelis baigęs meno mokyklą, su 
svaria menine praeitimi: 1937 m. Pary
žiuje, Tarptautinės grafikos parodoje bu
vo apdovanotas aukščiausia premija 
(Prix d'Honneur), Kauno Operos ir dra
mos teatre buvo dirbęs kaip scenografas, 
vėliau - Vytauto Didžiojo kultūros mu
ziejaus meno skyriaus konservatorius, 
Augsburge buvo įkūręs savo meno stu

užsukdavau ir į jo studiją. E. Borovans
kis pakvietė mane į savo trupę. Labai 
apsidžiaugiau, nes visuomet maniau, 
kad tikrasis menas gali būti tik scenoje, 
o ne televizijoje. Mirus E. Borovanskiui, 
iš Anglijos atvykusi meno vadovė iš 
pagrindų pakeitė baletą. Tai buvo nau
jas, įdomus etapas - gastroliavome Lon
done, Paryžiuje, Holivude. Australijos 
balete šokau 10 metų.

Vėliau išryškėjo Jūsų potraukis vaiz

diją, buvo „Žiburių“ savaitraščio dailės 
skyriaus redaktorius, Freiburge įkurto 
Lietuvių Dailės Instituto steigiamasis 
narys, pirmosios išeivijoje išleistos meno 
knygos „40 Woodcuts“, o vėliau „The 
Twelve Ravens“ sudarytojas, daugelio 
meno parodų organizatorius.

Rato kūryba, kaip ir jo gyvenimas, 
nuolat kito, nes jis buvo ieškotojas, sie
kiąs savo kūrybą išreikšti vis naujom 
formom. Kauno Meno Mokykloje gra
fikos klasei vadovavo entuziastingas, 
amžinos jaunatvės dailininkas Adomas 
Galdikas. Dėka savo uždegančios asme
nybės jis sugebėjo į savo klasę suburti 
gabiausius to meto studentus: Paulių Au
gių, Viktorą Petravičių, Vaclovą Ratą, 
Telesforą Valių ir kitus. 1933 m., dar 
studentais būdami, šie studentai, pasi
kvietę dar keturis draugus, sukūrė uždarą 
meno ratelį, pavadintą „Forma“, kurio šū
kis buvo.,.individualios lietuviškos dva
sios“ išvystymas mene. O tuo metu toks 
šūkis skambėjo kaip deklaracija, siekian
ti išsilaisvinti iš rusų ir vokiečių grafi
kos senų formų įtakos. Šie paminėti gra
fikai kaip tik ir sukūrė lietuviškos gra
fikos branduolį, kiekvienas savaip jį 
praturtindamas. Nenuostabu, kad pradžio
je įkvėpimo jie sėmėsi iš lietuviškų pa
sakų ir mitų.

Rato pirmieji darbai - juoda/balta me
džio raižiniai. Jie pasižymi linijų aiš
kumu, dekoratyvumu ir kompozicijos 
paprastumu. Tokios yra „Jūratės ir 
Kastyčio“ iliustracijos ir tokios pat 
nuotaikos visi Lietuvoje sukurti medžio 
raižiniai, kupini jaunystės žavesio. Vo
kietijoje jo raižiniai tampa dramatiškes
ni, liniją dažnai perima didelės juodos 
plokštumos, kaip pvz. „Dvylika juodvar- 

duojamajam menui.
Turbūt nėra to, ko negalėčiau pada

ryti. Sumaniau sukurti videofilmą apie 
grafiką. Pradėjau nieko nežinodama, 
visai nenusimanydama apie šią sritį. 
Po dvylikos mėnesių 40 minučių truk
mės filmas buvo baigtas.

Toliau kilo idėja jungti grafiką su 
baletu - baleto kostiumus papuošti me
niškais piešiniais. Nebuvau baigusi jo
kių šios srities mokslų, nežinojau, kaip 
tai techniškai atlikti, kas mano kos
tiumus sius. Pirmieji vyrai, kuriuos mė
ginau į savo planus įtraukti, pasakė - ne. 
Bet vėliau jie patikėjo mano idėjomis ir 
joms pritarė. Dirbome labai daug ir 
įtemptai. Net mano klaidos išėjo į gera. 
Su didžiuliu pasisekimu važinėjome, 
demonstravome savo kolekcijas. Foto
grafai, reporteriai išgarsino mūsų dar
bus. Po gastrolių Niujorke garsas pasie
kė ir Lietuvą. 1995 metais Vilniuje, Mo
kytojų namuose, buvo surengta paroda, 
darbus rodė Lietuvos televizija.

Mintys apie baletą Jus lydi ir šios 
kelionės metu?

Sydnėjuje parodos metu suorgani
zavau loteriją, kurioje buvo galima lai
mėti vieną iš keturių V. Rato darbų 
reprodukcijų. Parinkau labai gražius, 
nuotaikingus kūrinius, kurie papuoš 
bet kurį butą. Pelną - 170 Australijos 
dolerių - skirsiu Lietuvos baletui. To
kią pat loteriją planuoju surengti ir 
Amerikoje. Čikagai skiriu astuonių 
darbų reprodukcijas.

Kartu su architektu Jurgiu Žalkausku 
puoselėjame planus Australijoje ir Ame
rikoje įkurti Lietuvos baleto rėmėjų 
draugiją. Parengsime informacinį leidi
nį apie baletą, kuriame atsispindės visa 

"Motina" (iš ciklo Jūratė ir Kastytis), 
medžio raižinys, 1936.

nių“, 1947.
1949 m. jis su šeima atvyko į Aus

traliją, Fremantle uostą, kur buvo paskir
tas dirbti metalo fabrike. Bet jau po metų, 
drauge su tapytoju George Voudouris, 
suorganizavo pirmą savo darbų parodą 
Perthe. Visas Pertho laikotarpis - bandy
mas atgauti pusiausvyrą tiek mene, tiek 
buitiniame gyvenime. Anksčiau savo 
darbams idėjas ėmęs iš liaudies pasakų 
ir legendų, čia prarado tą pagrindą.

"Juodvarniai", medžio raižinys, 1947

Australija nei tautodailės, nei tautosakos 
neturėjo ir todėl Ratas atsisuko į aborige
nų mitus. Sukūrė „Mimi“, „Kengūrų me

Lidija Šimkutė
JŪROS PLOTAS

Keisti bet pažįstami veidai 
ieško pamesto kelio

Užsitrenkia nesančios durys
Tirpsta minčių langai

Suskyla debesys
ir saulės spinduliai pavirsta snaigėmis

BADAS PASKLEIDĖ SKRAISTĘ

Dangus išblyškęs
Debesys liesi ir kaulėti

Išalkusi žiema
valgo išmano saulėto delno

Uždusęs vėjas
Slepiasi slėny 

informacija apie spektaklius, šokėjus. 
Nesvarbu, kad baleto draugai ir rėmėjai 
gyvens toli nuo Lietuvos - jie žinos visus 
baleto džiaugsmus ir rūpesčius, visas 
problemas. Pobūviuose jie galės susi
tikti su įdomiais žmonėmis, turiningai 
praleisti laiką, arčiau susipažinti su 
Lietuva. Norėčiau, kad tokie klubai bū
tų visuose didžiausiuose Australijos 
miestuose. Jaučiu, kad jeigu dabar šios 
idėjos neįgyvendinsiu - ji žus.

Pernai lankydamasi Lietuvoje turė
jau galimybę pabendrauti su jaunai
siais šokėjais. Mano 82 metų teta su
rengė pamokas Čiurlionio meno mo
kykloje. Prie šio darbo prisidėjau ir aš.

džioklę“, „Emu“, „Kookaburra“ ir daug 
vietinių gamtovaizdžių. Tačiau poezija į 
jo kūrybą sugrįžo tik apie 1953 m. to
kiuose raižiniuose, kaip „“Sidabrinė 
naktis“, Juodoji palmė“, „Gulbės“. Juose 
linija darosi lanksti, gyvybinga, laisvai 
skrendanti - jaučiama dvasinė atgaiva, 
lyrika vėl užvaldo visą kūrinį.

1954 m. Ratas su šeima persikėlė į 
Sydnėjų. Įsikūrimo rūpesčiai atėmė iš jo 
beveik ištisus šešerius kūrybos metus. 
Tačiau nuo 1960 m. jis aktyviai reiškiasi 
tiek meno, tiek lietuvių bendruomenės 
kultūros pasaulyje. Jis buvo išrinktas į 
ALB Krašto V aldybos Kultūros Tarybą, 
suorganizavo Lietuvių Dienų meno paro
das i960 ir 1966 metais, sudarė ir su
redagavo iki šiai dienai vienintelę meno 
knygą „Eleven Lithuanian Artists in 
Australia“, buvo „Metraščio“ meninis 
redaktorius. Tačiau didžiausias Rato pa
siekimas - tai grafikos meno atgaivini
mas Australijoje. Bandė jis tai padaryti 
Perthe, bet atsako nesulaukė lygiai kaip 
ir jo žmona Regina (Drazdauskaitė) su 
seserimi bandė pristatyti baleto meną 
VakartĮ Australijoje be pasekmių. Nie

kas tuo metu negalėjo prilygti arklių 
lenktynių tradicijai. Bet Sydnėjuje Rato 
idėjos rado pagalbininką - Henriką Šal
kauską, labai socialų, visų mėgiamą, 
visur prieinantį, visus pažįstantį grafi
ką - tikra priešingybė santūriam, kuk
liam Ratui. Bendrom jėgom, pasikvietę 
žymius to meto australų dailininkus, 1961 
m. jie įsteigė „Sydney Printmakers So
ciety“, o 1962 m. - jau suorganizavo šios 
draugijos pirmą grafikos parodą visos 
Australijos mastu. Premijas Ratas su
ieškojo... besikuriančioje pabėgėlių ben
druomenėje: Dr. S. Ambrozienę ir Syd
nėjaus LietuviųBendruomenės valdyboje...

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (5)

Vaizdai is tų metų
1940 metų pavasarį aš, septyniolikos daugelis lenkų dirbo kartu su mumis ant

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Sekančią dieną (birželio 10 d.) lankė

mės Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 
Muziejaus stenduose atsispindi lietuvių 
genčių praeitis, pradedant akmens am
žiumi. Nuotraukomis bei eksponatais vaiz
duojamas Lietuvos žmonių gyvenimas.

Bevaikščiojant po gana turtingas muzie
jaus sales, susitikome su trijų australų iš 
Sydnėjaus šeima. Sūnus jau du metai dir
ba Vilniuje, kažkurioje firmoje, bet lie
tuviškai susikalbėti jam nelabai sekasi. 
Tėvai, žinoma, nemoka nė žodžio lietu
viškai, jiems tai svetima kalba. Gi muzie
juje po eksponatais didesnė dalis parašų 
tik lietuviškai... Taip ir baigėme savo 
„muziejinę apžiūrą“, beaiškindami aust
ralams kas kur kaip Lietuvoje buvo senais 
gerais laikais.

Ketvirtadienio rytą (birželio 11 d.) nu
skubame į Radvilų rūmuose esantį Lie
tuvos dailės muziejų, kur išstatytos dr. 
Genovaitės Kazokienės kolekcijos iš 
Australijos aborigenų ir Ramiojo van
denyno genčių religinio - meninio gy
venimo. Prie įėjimo į šios kolekcijos 
patalpas (4 dideli kambariai) iškabintoje 
informacijoje („Ramiojo vandenyno sa
lynų ir Australijos kultūra“) pateikiama 
platesnė informacija apie šią - vieną 
didžiausių - šios rūšies parodų Europoje.

„Fidži, Havajų, Naujosios Gvinėjos, 
Naujosios Zelandijos, Saliamono salyno, 
Noumea, Australijos bei Tonga kultūra 
Lietuvoje beveik nežinoma. Todėl šis dr. 
G. Kazokienės Lietuvai dovanotas di
džiulis rinkinys (kurio didelė dalis tebėra 
muziejaus fonduose) suteikia progą ją 
pažinti, kartu „pakeliauti“ po Ramiojo 
vandenyno salas, Kinijos, Indijos, Indo- 
kinijos, Afrikos „meno“ teritorijas.

Dr. G. Kazokienės kolekciją sąlygiš
kai galima suskirstyti į kelias funkcines 
grupes: darbo įrankiai, namų ūkio rakan
dai, žvejybos reikmenys; ginklai, val
džios ženklai; rūbai ir papuošalai; apeigų 
atributai, muzikiniai instrumentai. Ke
turi dideli šio muziejaus kambariai 
perpildyti Australijos aborigenų ir Pa- 
cifiko salų, Kinijos, Indijos, Naujosios 
Zelandijos, Indonezijos ir kt. kraštų bei 
salų žmonių darbo įrankiais, protėvių - 
dievų statulomis, medžio žievės pie
šiniais... Šią muziejaus sekciją dažnai 

lanko ne tik lietuviai, bet ir kitų tauty
bių žmonės.

Diena, kaip visa praėjusi savaitė ar dvi, 
gana karšta. Gaivinamės alaus stiklu 
vienoje senamiesčio aludėje, o po to dar 
apsilankome Aušros Vartų šventovėje, 
kur visada pilna žmonių, daugiausia 
vyresnio amžiaus, bet netrūksta ir jau
nuolių - merginų ir berniokų, susikau
pusiai besimeldžiančių.
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Giminaičiai, pagal esamas sąlygas, 
tvarko mūsų tėvynėje leidžiamas dienas. 
Šiandien iš Kauno atvyksta vienas žmo
nos anūkas, Audrius, kuris mus parsiga
bena pas save, į buvusią laikinąją Lie
tuvos sostinę Kauną, ir dabar tebeesan
čią išdidžiu Lietuvos miestu, konku
ruojančiu su pačia sostine Vilniumi.

Penktadienį (birželio 12 d.) labai 
smarkaus lietaus lydimi atvykome į 
Kauną. Šeštadienį, vis dar protarpiais 
lynojant, praleidome žmonos dukros ir 
anūko namuose. Tad atėjus sekmadie
niui, nebeiškentėme ir išvykome pas 
žmonos augintinę Onutę. Jos vyras me
džiotojas. Praėjusį penktadienį sėkmin
gai sumedžiojo šėmą ir dabar pakvietė 
paragauti šemienos. Kaip „kompanija“ 
buvo šauni, taip šemiena, paruošta pri
tyrusios šeimininkės, buvo skani. Žino
ma, jos skonį gerino ir padorus lietuviš
ko gėrimo stiklas!..

Birželio 15-sios rytą saulė žeme ri- 
tinėjosi!.. Tik staiga, namuose sujudi
mas - atsikėlus pamatėme, kad iš kranų 
nebėga vanduo. Vargšai šeimininkai 
šiaip taip vandens surado pas tolimesnius 
kaimynus. Gatvės gale pasigirdo mašinų 
burzgimas, ieškąs „dingusio“ vandens. 
Jis surastas tik apie pietus. Bet mes tuo 
metu jau džiaugėmės Kauno Laisvės 
alėja ir abiejose jos pusėse esančiomis 
parduotuvėmis bei įstaigomis, gražiai 
apsirengusių kauniečių vyrų ir moterų 
pulkais, beskubančiais savo reikalais 
įvairiomis kryptimis. Keista, pas mus, 
Australijoje, žmonių pragyvenimo lygis 
aukštesnis, bet kauniečiai (kaip ir vilnie
čiai) už.juos daug elegantiškiau rengiasi. 
Mačiau tik vieną berną trumpom iki ke
lių apsmukusiom kelnėm, kokių Sydnė- 
juje pilna visur, pradedant gimnazistais 
(dabar kyla mintis - ar tik jis nebuvo iš 
anglosaksų kraštų?).

Laisvės alėjoje, sukant pro šeimos bi
čiulės Raimondos „Deserto barą“, mus į 
visų pakvietė viena iš šio „baro“ žavių 
darbuotojų. Pasirodo mus, praeinančius, 
pastebėjo čia dirbanti bičiulės sesuo 
Rasa, tad neužilgo mūsų ketvertukas ba
re ragavo šampaną, pasakodami baro 
šeimininkei Sydnėjaus naujienas, nes ši 
neseniai svečiavosi NSW sostinėje.

Laikas bėga. Atsisveikiname su žavio
mis šeimininkėmis ir pasileidžiame 
Laisvės alėja savais reikalais - turime 
pasiruošti rytdienos kelionei į Biržus.

Užsukame į ,Merkurijaus“ parduotuvę, 
kuri niekuo ne prastesnė už Sydnėjaus 
didžiąsias, gal tik didesnės dalies prekių 
pavadinimai mums nepažįstami - daug jų 
įvairiais svetimais pavadinimais, bet mes 
stengiamės susirasti Lietuvoje pagamin- 

metų jaunuolis, atsiradau Vievyje, kur 
minia „zimahorų“ tiesė autostradą tarp 
buvusios laikinosios sostinės Kauno ir 
jau atgautos tikrosios sostinės Vilniaus. 
Vievio apylinkėje, apie 50-ties kilo
metrų ruože, dirbo apie 500 vyrų ir 200 
arklių, sunkiai kaip vergai. Ten dirbo 
žmonės iš įvairių žmonijos sluoksnių: 
kadaise buvę valdininkai, išmesti iš tar
nybos už kokius nors nusikaltimus; bu
vę karininkai; vagys; apgavikai; ir net 
žmogžudžiai. Tarp jų - daugelis komu
nistų ar jiems prijaučiančių. „Zimahoro“ 
gyvenimas visus juos sulygino, pavers
damas į nuosėdas statinės dugne.

Darbas ant plento buvo neįsivaiz
duojamas, „zimahoras“ dirbo aštuonias
dešimt ar daugiau valandų į savaitę, po 
deginančiais saulės spinduliais, lietuje, 
audrų vėjuje.

Banguojančių kalnelių apylinkėse jie 
gręžė skyles laukuose išsimėčiusiuose 
dideliuose akmenyse, naudodami tik 
kūjelį ir kaltą. Pripildydavo tas skyles 
sprogmenimis ir išsprogdindavo. Kiti 
vyrai pakraudavo tas skeveldras į arklių 
traukiamus vežimus ir gabendavo jas į 
plentą, kuris kartais buvo net už dvide
šimt kilometrų. Ten šimtai skaldytojų 
įvairaus dydžio kūjais susmulkindavo tas 
skelveldras į skaldą plento grindiniui. Iš 
šalia plento esančių kalnelių vieno arklio 
traukiamos „kalamaškės“, kaip skruzdės, 
gabeno žemę į sužymėtą plento trasą ir 
pylė tą žemę į durpyną, šitaip sudaryda
mi plento pylimą, nulygindami kalvas ir 
kalnelius šimtus metrų nuo plento. 
Sunkus buvo darbas, bet „zimahoras“ 
užsidirbdavo daug daugiau negu papra
stas darbininkas.

„Zimahorai“ pasižymėjo savo stor
žieviškumu, spjaudė keiksmus kaip 
saulėgrąžų lukštus. Muštynės buvo 
kasdieninis įvykis. Jie negerbė Dievo, 
tėvynės, valdžios ar prezidento. Jie dirbo 
kaip gyvuliai. Pasigėrimas buvo vienin
telis pasilinksminimas, kurį jie žinojo. 
Dauguma jų sugebėdavo išleisti savaitės 
uždarbį per vieną sekmadienio išgėri
mą. Sekmadienis buvo poilsio ir pasi
linksminimo diena, tik ne restoranų 
savininkams, kur „zimahorai“ palikdavo 
savo uždirbtus pinigus.

Tos nuosėdos statinės dugne gal ir 
nepastebėjo artėjančio karo debesų. 
Galbūt tarp rodos nesibaigiančių darbo 
valandų ir sekmadienio orgijų tie debe
sys neturėjo jokios reikšmės, bet vieną 
gražų pavasario rytą mes buvome paža
dinti rusų šarvuotų divizijų, skubančių į 
vakarus, riaumojimo. Bejėgiai gyvento
jai su pasibaisėjimu žiūrėjo į tą niekad 
nematytų mašinų srovę. Jie stebėjo jas be 
žodžių, siaubo pritrenkti, netikėdami sa
vo akimis. Bet atsirado ir tų, kurie mos 
įsiveržėlius sveikino, mėtė gėles karei
viams ant mašinų, dovanojo jiems puokš
tes gėlių, kai tos mašinos sustodavo 
trumpam poilsiui. Daugumoje tai buvo 
jauni žydai. Ir lenkai! Taip neseniai 
Lenkijos žydai ir lenkai kaip lava plūdo 
į Lietuvą, ieškodami išsigelbėjimo nuo 
vokiečių armijos, žygiuojančios į Len
kiją. Jie buvo priimti, apgyvendinti,

tas prekes. Pardavėjų tarpe žmona spėja 
pamatyti buvusių savo gimnazijos mo
kinių, kurios ją atpažino iš tolo...

Pakeliui į namus Žaliakalnyje, stab
telime valandėlei įgulos (Šv. Arkangelo 
Mykolo vardo) bažnyčioje. Iš lauko jai 
dar trūksta remonto, bet vidus labai gra- 

plento ir dabar sveikino rusų armiją, 
plūstančią į Lietuvą. Kariuomenę kraš
to, kuris okupavo pusę Lenkijos! Neįti
kėtina!

Dvi dienas beveik be pertraukos tos 
mašinos riedėjo vakarų kryptimi, už
tvindydamos kelius. Po jų nesibaigian
čia srove žygiavo pėstininkai kaip rudų 
skruzdžių maras. Išvargę, dulkini, prakai
tu permirkę, jie žygiavo begalinėmis 
kolonomis, ir tarp jų - arklių traukiamos 
tiekimo gurgolės. Bet toms milžiniš
koms mašinoms išnykus iš kelio, atsira
do vietos ir mūsų grupės arklių trau
kiamiems vežimams. Ir kai ta ruda masė 
plūdo į mūsų kraštą, „zimahorai“ vėl 
tiesė plentą Vilniaus link.

Po keletos dienų tos tarsi begalinės 
Raudonosios Armijos kolonos dingo va
karuose. Pamažu gyvenimas grįžo į se
nas vėžes. Jaunimas rinkosi vakarais ir 
jų dainos skambėjo iki ankstyvo ryto. 
Ūkininkai pjovė javus, vežė į klojimus. 
Ant plento gyvenimas daug nepasikeitė 
- tik dabar beveik kas savaitę darbinin
kai „zimahorai“ buvo šaukiami į susi
rinkimus, „mitingus“. Iš raudonai išpuoš
tų platformų niekad prieš tai nematyti 
žmonės pasakojo apie džiaugsmingą 
gyvenimą komunistinėj santvarkoj. Jų 
diriguojami, darbininkai šaukė „hurra“ 
Rusijai, šaukė „hurra“ jos „didiems“ 
valdovams ir komunistų partijai. Kiek
vienas susirinkimas baigėsi įpareigo
jant tuos pareigūnus ant platformos iš
siųsti padėkos telegramą „tėvui Stali
nui“ už Lietuvos darbininkų išlaisvinimą 
iš kapitalistų jungo. Dauguma vyrų būtų 
radę būdų praleisti laiką pelningiau, bet 
tie, kurie susirinkimuose nedalyvautų, 
būtų apšaukti liaudies priešais.

Netaikus pastatai prie gatvių buvo iš
puošti dideliais plakatais, iš kurių žvelgė 
rhūsų buvusių valdovų veidai. Jų galvos 
buvo nupieštos kaip puodai, pripildyti 
įvairiausiomis gėrybėmis, o apačioje 
užrašai: „Šitokios galvos Lietuvą valdė, 
kiek jie pragėrė, kiek jie pravalgė“. Ar
ba, štai, nusipelnęs kapitalistas (ūkinin
kas) akėja lauką, vadelės vienoje ranko
je, baisus botagas kitoje. Vargšas su
džiūvęs darbininkas traukia akėčias vie
toj arklio. „Lietuvą arei akėjai, maudeis 
piene taukuose, o dabar šalin kenkėjau, 
eina darbo Lietuva“, h- daug panašių. Tai 
buvo pasiruošimas „liaudies seimo“ rin
kimams, suorkestruotiems komunistų 
partijos, diriguojamos iš Maskvos.

Aišku, negalėjo būti jokios abejonės, 
kas laimės. Kas kitas galėtų laimėti, jei 
visi kandidatai buvo komunistai ar ko- 
mmistų išrinkti. Aišku, buvo ir tariamai 
partijoms nepriklausančių, bet jie buvo 
nepriklausomi nuo visko, išskyrus komu
nizmą - nors gal ir nebuvo partijos nariai.

Po rinkimų Lietuvos SSR seimas 
pareiškė norą aukščiausiam SSR Pre
zidiumui, kad Lietuva būtų įjungta į So
vietų Sąjungą. Priėmimo dokumentai 
buvo paruošti dar prieš rinkimus, ir Ru
sija ištiesė savo kruviną ranką virš 
Lietuvos... „teisėtai“!

Stasys Augustavičius

žiai įrengtas, tik ant sienų trūksta pa
veikslų. Yra tik vienas ties didžiuoju 
altoriumi. Šoninėje navoje po liūdinčia 
Kristaus statula ant grindų išdėstyta 
keliasdešimt žuvusių partizanų nuotrau
kų, vaizduojančių juos tuoj po nužudymo. 
(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Atsisveikino iki 2002 metų

"Aušros” tunto iškyla
Birželio 12 - 14 dienomis Sydnėjaus 

„Aušros“ tuntas surengė iškylą į Tow- 
lers Bay.Tailabai graži vietovė prie Palm

specialybės programą, o skautai (tės) - vi
rėjo specialybės programą. Vakarais de
gė laužas ir prie jo visi dainavo. Šeštadie-

Vyr. sesė Laura Belkienė ir skautininke Elena Erzikov su "Aušros" tunto skau
tais iškylos metu_______ __________________________________

Beach, Sydnėjaus šiaurėje.
Iškylavo virš 30 skautų (čių). Kelionė 

prasidėjo laivu iš Church Point. Užsaky
tas laivas perplukdė visus iškylautojus į 
Towlers Bay. Visi apsistojo Youth 
Hostelyje, į kurį patekti buvo galima tik 
lipant labai stačiu keliuku. Visą maistą

nį buvo surengta šauni iškyla į Scotland 
Island.

Visiems dalyviams dėkoju už puikią 
nuotaiką. Ypatingai dėkoju vyčiams Da
riui Gečiauskui, Jeronimui Belkui ir tun
to ūkio vadovui vyčiui Raimundui Vingi
liui už rūpinimąsi maisto nupirkimu,

Sydnėjaus "Aušros” tunto skautai Towlers Bay

reikėjo susinešti patiems.
Skautai įsikūrė visame Hostelyje. Vy

ko įvairūs skautiški užsiėmimai. Paukš
tytės ir vilkiukai atliko laužavedžio

nešimu, darbu virtuvėje ir t.t.
Ačiū visiems.

s. fil. Eglė Garrick 
.Aušros“ tunto seserijos vadovė

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, žmonai Bronei, dukroms, Janinai, Irenai, Reginai, sūnui 
Romui ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą netekties valan
doje reiškia

Drūta ir Edvardas Bartkevičiai

Vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

H Tautinės olimpiados ir VI Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių vėliavos, ugnis 
užgesinta. Tai padaryta birželio 30 d. 
vakarą Lietuvos operos ir baleto teatre. 
Šie rūmai nedažnai mato tiek jaunos 
publikos. Nemaža užsienio lietuvių jau
nimo atžingsniavo į juos ir jaunatviš
kai apsirengę, vilkėjo marškinėlius, 
trumpomis vasarinėmis kelnaitėmis. 
Bet į visa, kas vyko rūmų scenoje, žiū
rėjo labai rimtai.

Kalbėdamas tautinės sporto šventės 
pabaigtuvėse, Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus sakė, kad ji savo misiją 
atliko: buvo gera proga susitikti ir pa
bendrauti po pasaulį išblaškytiems įvai
rių šalių lietuviams. Prezidentas pa
brėžė, kad lietuviai, jų tvirtos rankos ir 
aiškus protas visada bus reikalingi Lie
tuvai. Jis sakė, jog su olimpiados ir žai
dynių dalyviais neatsisveikina, bet sa
ko jiems iki pasimatymo per busimuo
sius susitikimus, kurių didžiausias - III 
Tautinė olimpiada - numatytas 2002 
metais.

Dalyvius sveikinęs Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis, be kita ko, 
kalbėjo apie tai, kad svarbiausias tauti
nių žaidynių laimėjimas yra bendru
mo, brolybės ir namų jausmas. Užsie
nio lietuviams jis sakė: "Atminkite, kad 
šie namai jūsų lauks vėl".

Į sceną buvo pakviesti ir atminimo 
medaliais bei Padėkos raštais apdova
noti užsienio lietuvių delegacijų vado
vai ir Lietuvos miestų organizacinių 
komitetų pirmininkai. Apdovanojimus 
jiems įteikė II Tautinės olimpiados ir VI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių or
ganizacinio komiteto pirmininkas, Sei
mo Pirmininko pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas. Jam padėjo organizacinio 
komiteto vicepirmininkas Rimas Kurti
naitis ir Artūras Poviliūnas.

Kai Arvydas Vidžiūnas paskelbė 
olimpiadą ir žaidynes baigtas, scenoje 
buvo nuleistos vėliavos, užgęso ten pat 
degęs aukuras. Arvydas Vidžiūnas 
linkėjo pergalių ir sėkmės Lietuvai ir 
olimpiados bei žaidynių dalyviams. Jis 
pažymėjo, kad šios varžybos buvo 
surengtos ne dėl "vystančio ąžuolo lapų 
vainiko", jų tikslas svarbesnis - buvi
mas kartu. Arvydas Vidžiūnas sakė, kad 
tą dieną vykusio užsienio ir Lietuvos 
sporto organizacijų forumo nutarimas 
2002 metais surengti III Tautinę olim
piadą, įtraukiant į jos programą ir 
mėgėjams prieinamas sporto šakas bei 
rungtis, yra ne prašymas, o įpareigoji- 

,mas visiems, kurie yra ar bus valdžioje.
Po oficialios dalies vakaro dalyviams 

dainavo Virgilijus Noreika, Arina, 
"Ąžuoliuko" ir "Jaunos muzikos" cho
rai, grojo Petras Vyšniauskas ir Anta
nas Smolskus, šoko Eglė Špokaitė, ge
riausios Lietuvos sportinių ir klasiki
nių šokių poros, Klaipėdos universite
to ansamblis "Žuvėdra".

Valdas Adamkus: Tautinės olim
piados ir žaidynių misija - suburti po 
pasaulį išblaškytus Lietuvos vaikus.

Stasio Laukio nuotrauka
***

Lietuvos ir užsienio lietuvių sporto 
organizacijų vadovai dar kartą susirin
ko liepos 1 dieną. Kadangi prieš tai 
spaudoje buvo pasigirdę balsų, kad 
tautinės olimpiados jau atgyveno ir kad 
jų reikalingumu abejojąs net patsai 
Prezidentas, klausimas buvo aptartas 
oficialiai. Susirinkę Lietuvos ir už
sienio lietuvių sporto vadovai priėmė 
nutarimą, kuriame pripažįstama, kad 
"Lietuvos ir užsienio lietuvių sporti
ninkų bendravimas, reikalingas ir bū
tinas, siekiant išlaikyti lietuvių tautinę 
vienovę". Be to, nutarta "Lietuvos tau
tinę olimpiadą ir Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes sujungti į vieną renginį", 
kuris įvyks 2002 metų liepos mėnesį. 
Nutarimą pasirašė Lietuvos sporto va
dovai ir 10 išeivijos sporto organizacijų 
atstovai. Australiją atstovavo Lietuvos 
olimpinis attache Sydnėjuje Antanas 
Laukaitis.

"L.a."/ "M.P." inf.

Aukos
"Mūsų Pastogei"

V. Tarvey NSW $25
Mrs. J. Lesčius SA $5
S. Kairys ACT $10
V.Juod NSW $5
A. Radavičius Qld. $10

G. Arienė NSW $20
J. ir V. Rekešiai Vic. $10
K. Ščitnickienė NSW $20
J. Gailiūnienė Klaipėda $50
J. Rylis NSW $10
Mrs. J. Mitkus Qld. $10

Dėkojame už aukas.
Administracija

Mielam draugui
A. f A. Vincui Kondrackui

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo šeimai.
Jonas Mikutavičius

Mielam bendradarbiui
Vincui Vilkaičiui

mirus, jo žmoną Mariją ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Algimantas ir Vida Kabailos

A. f A. Vincui Vilkaičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marytei, sū
nui Norbertui ir artimiesiems.

Canberros Lietuvių
Bendruomenės Sąjunga

Pagerbdama mirusį
ėlių

Vytautą Asevičią - Arą,
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

Albina Liutackieuė

"Mūsų Pastogė" Nr.28 1998.7.20 psl.
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INFORMACIJA

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

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Liepos 23 dieną, ketvirtadienį, 12 vai. Sydnėjaus pensininkų klubas "Neringa" 

šaukia metinį susirinkimą Klubo valgyklos salėje.
Programoje: metinė darbo ataskaita ir naujos valdybos rinkimai. Kviečiame ne 

tik narius, bet ir prijaučiančius gausiai dalyvauti. Neringos Klubo Valdyba

Pranešimas Adelaidės sportininkams• Adelaidės sporto klubo me

tinis susirinkimas įvyks liepos 26 d., 1.30 vai. po pietų Lietuvių Klube.
Sporto klubo narius ir rėmėjus prašome dalyvauti susirinkime ir palaikyti savo 

klubą. Sporto klubas "Vytis"

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys, virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canterbury savival

dybių ribose, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia patys save pri
žiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti asmeninę higieną, nu
vykti pas gydytoją, pasigaminti maistą ir pan., dėl pagalbos ir patarnavimo gali 
kreiptis į Multicultural Aged& Disability Support Services Inc. (CMADSS). 
Kreiptis: Nijolė Chan, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, kuri 
jums smulkiai išaiškins,kaip visus šiuos klausimus galima išspręsti.

Ši paliegusiems valstybės skiriama parimta yra suteikiama visų tautinių ben
druomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite prašyti šios paramos, 
tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.

Giminės arba kaimynai, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, galt šiuos žmo
nes rekomenduoti.

Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietuviškai ir 
angliškai.

Prašykite, jūs esate užsitarnavę tokią pagalbą.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Lietuvių kalbos kursai Vilniuje
Red. Šį pranešimą gavome pavėluotai, tačiau verta atkreipti dėmesį į tai, kad 

kursai vyksta kasmet, o taip pat ir lietuviškos žiemos metu.

Nuo 1990 m. Vilniaus universitete rengiami įvairios trukmės lietuvių kalbos 
kursai pradedantiems, pažengusiems bei mokantiems lietuvių kalbą.

Lituanistinėse studijose dalyvauja studentai, pradėję mokytis lietuvių kalbos sa
voje šalyje. Galima pasinaudoti žiemos ar vasaros metu vykstančiais dviejų ar 
keturių savaičių kursais. Šiais metais vasaros kursai vyks birželio 30 - liepos 28 
dienomis. Jų trukmė - 110 valandų. Mokestis - 2000 litų (4 litai - 1 USD). 
Mokantiems lietuvių kalbą kursai vyks birželio 30 - liepos 15 d. Mokestis -1280 
litų.

Grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 12 studentų. Esant reikalui (studentui 
pageidaujant) mokoma individualiai. Dirbama kasdien, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius, po 4 - 6 akademines valandas (akademinės valandos trukmė 45 
minutės). Vilniaus universitetas kursų lankytojus apgyvendina savo bendrabutyje 
arba universiteto tarnautojų šeimose.

Kursai vyksta lietuvių kalba, išskyrus būtinus paaiškinimus pradedančiųjų gru
pėms. Studentai, užbaigę pilną kursą, gaus pažymėjimus, o sėkmingai išlaikę 
egzaminus, gaus Vilniaus universiteto kursų baigimo diplomus (graduation diplo
mas).

Greta mokymo kursų klausytojams siūloma kultūrinė programa: ekskursijos 
autobusu į kitus miestus, žymesnes vietoves, pajūrį ir t.t.

Registracijos lapus bei platesnę informaciją galite gauti, kreipęsi šiuo adresu: 
Department of Lithuanian Studies, Vilnius University, Universiteto 3, 2734 Vil

nius, Lithuania.
Registracijos lapai turi būti sugrąžinti, likus 2 mėnesiams iki kursų pradžios.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Dėmesio ! Dėmesio! V f
VAIKŲ “DISCO” *

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

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

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

Dešrelės visiems !!!

Svarbus pranešimas
Dėl glaudesnio bendradarbiavimo, Sydnėjaus Lietuvių Klubas pageidauja, kad 

visos Sydnėjaus lietuviškos organizacijos, kurios nori naudotis klubo patalpomis, 
palikite klubo raštinėje organizacijai vadovaujančio asmens vardą, pavardę ir 
telefono numerį bei adresą.

Norint šį klubą išlaikyti, Klubo valdyba priversta klubo patalpas nuomoti kita
taučiams. Nors šis klubas yra Sydnėjaus Lietuvių Klubas, tačiau kas norite pasi
naudoti klubo patalpomis - paskaitoms, minėjimams, vakaronėms, vestuvėms ir kt. 
- nelaukite iki paskutinės minutės, užsisakykite Jums reikalingas patalpas klubo 
raštinėje kiek galima anksčiau.

Artėja finansinių metų galas ir vėl reikės rinkti naują Klubo valdybą. Kad išlai
kyti klubo tęstinumą, klubui reikia energingų, sumanių direktorių, nes išlaikyti šį 
klubą yra visų mūsų pareiga. Pareiškimus stojimui į klubo valdybą galima gauti 
klubo raštinėje. Klubo valdyba

Pasikeitė kodas
Susidomėjusiems korespondentams ir skaitytojams paaiškiname mūsų pašto ko

do pasikeitimą: pagal naują Australia Post sistemą, siuntos į Bankstown’o gatves 
eina per Bankstown 2200, bet į pašto dėžutes - per Bankstown 1885.

Siuntos, adresuojamos "Mūsų Pastogei", Lietuvių klubui Bankstowne ir t.t. 
senuoju kodu, nedings, tačiau keliaus gal vieną dieną ilgiau. "M.P." inf.

Rajoninė skautų stovykla!
Pasibaigus 20 - sioms Lietuvių dienoms Geelonge, sekančią dieną, t.y. 1999 m. 

sausio 2 - rą, ukrainiečių skautų stovyklavietėje "Sokil" prasidės Australijos ra
jono lietuvių skautų stovykla. Ši stovykla bus lyg ir tęsinys Tautinių stovyklų, ku
rios šiais metais vyksta Lietuvoje ir Amerikoje. Australijos rajono stovykla bus 
pagerbimo - prisiminimo stovykla. Jos metu pagerbsime politikoje ar kituose 
darbuose bei sporte pasižymėjusius lietuvius žmones. O tokių žmonių mes turime 
labai daug. Stovykla baigsis sausio 10 - tą dieną. Vilkiukai, ir paukštytės bus 
apgyvendinti po stogu, visi kiti - skautai ir skautės, vyčiai - vyresnės skautės bei 
skautininkai - gyvens palapinėse. Rajono vadija kviečia visus jaunuolius bei 
jaunuoles dalyvauti stovykloje, netgi ir tuos, kurie iš viso skautams nepriklauso. Jie 
galėtų praleisti laiką kartu su skautais, dalyvauti skautų užsiėmimuose, skautų 
programoje ir t.t. Stovyklai vadovaus LSS Australijos rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis. , • j /• į ' * *■'*'

Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė
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