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Privatizavimo sunkumai
Lietuvos Telekomo privatizacija susi- 

Itiaukė kritikos dėl palyginti žemos par- 
ddavimo kainos ir dėl monopolio teisės _ 
s suteikimo iki 2003 m. Žema privatiza- 
ccijos kaina yra aiškinama kaip esančios 
„„pirkėjo rinkos“ požymis. Šiuo metu yra 
pprivatizuojami beveik visi Rytų Europos 
ššalių susisiekimo tinklai, todėl Lietuvos 
TTelekomo privatizacijos konkurse daly- 
wavo nedidelis konkurentų skaičius.

Suteiktas monopolio teises gina Priva- 
ttizacijos komisijos pirmininkas Eduardas 
Wilkas. Monopolis ekonomiškai reika- 
lilingas, atsižvelgiant į Lietuvos dydį. Ska- 
titinant investicijas, investuotojams reikia 
ssuteikti tam tikras garantijas. Pasak Edu- 
aardo Vilko, tikrąją konkurenciją Teleko- 
nmui suteiks sparčiai didėjantis mobilių 
((telefonų naudojimas (jis pateikė Suomijos 
ppavyzdį, kur daugiau kaip 80% gyven
tuoju naudojasi mobiliais telefonais).

Įdomu, kad viešas žmonių protestas 
pprieš privatizaciją įvyko bijantis vieti- 
nnių pokalbių apmokestinimo. Pataikau- 
jajant žmonėms, Vyriausybė yra įvedus 
33-5 valandų mėnesinį neapmokamą vie
linių pokalbių laiką. Už tokį telefonų 
niaudojimą Vyriausybė Telekomui ap- 
rmokės iš bendro valstybės biudžeto. Ši, 
mors tikimasi laikina, lengvata suteikia- 
nna tiktai telefono savininkams ir yra 
kritikuojama kaip neteisingas biudžeto 
liėšų panaudojimas.

Panašios kritikos susilaukė Mažeikių 
„.Naftos“, Būtingės terminalo ir Biržų 
maftotiekio dalinis privatizavimas. Pri- 
ivatizavimo procesą gina ūkio ministras 
3 Vincas Babilius, argumentuodamas, kad 
i žema privatizacijos kaina atspindi Lie
ti tuvos naftos įmonės trūkumus.

I Lietuvoje ši vasara - di-
1 dėlių švenčių ir festivalių * į
[metas. Po Dainų šventės i
. bei Sporto žaidynių ir Min- —TTHlI
j daugo karūnavimo-Vals- ~ ■’■*** I 
ftybės šventės minėjimo, /i| Į) 1171] E 
Į liepos 7 dieną prasidėjo ^/IVlilv 1 
Į Trakų festivalis. _________ __
I Trakų festivalis turbūt bus ilgiausias 
Lietuvos istorijoje. Jis tęsis kiekvieną vasa
rą iki 2009-ųjų metų, nes tada bus šven
čiamas tūkstantmetis nuo Lietuvos vardo 
p paminėjimo pirmą kartą 1009-siais metais.

Šią vasarą Trakų festivalis susidės iš 
j penkių koncertų atvirame ore Trakų pilyje, 
o šeštas vyks Užutrakio Tiškevičių rū
muose. Liepos 25 dieną pasirodė „Rusų 
imperatoriškojo baleto“ trupė iš Maskvos. 
Liepos 28 dieną koncertavo Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras ir trys operos 
žvaigždės: Virgilijus Noreika, Eduardas 
Kaniava, Vladimiras Prudnikovas. Rug
pjūčio 9 d. grieš Lietuvos kamerinis orkes
tras. Rugpjūčio 29 dieną - baigiamasis va
karas su Richardo Strausso „Salomėja“.

Festivalio steigėjas - Lietuvos kultūros 
ministerija, globėjas - Prez. V. Adamkus.

Rimčiausi šios monės trūkumai lie
čia Mažeikių „Naftos“ prastą sovietinę 
technologiją, kuri kas metai vis labiau 
atsilieka nuo vakarietiškos technologi
jos ir jos aukšto efektyvumo. Anot ūkio 
ministro, panašaus dydžio įmonės JAV 
dirba dešimtį kartų efektyviau, o tai 
atsispindi ir jų pelno dydyje. Vincas 
Babilius taip pat teigia, kad didelė dalis 
Mažeikių įmonės produktų yra vagiama 
ir todėl atėjo laikas ,Naftos“ valdymą 
atiduoti kitokios patirties ir kitokio men
taliteto žmonėms. Ministras numato, kad 
valstybė, investavusi apie JAV $100 
milijonų į įmonės modernizaciją ir po to 
pardavusi 57% savo akcijų šioje įmonė
je, turėtų padaryti didelį pelną.

Ministras gan kritiškai įvertina ir Būtin
gės terminalo statybą, kur vokiečių fir
mos sumontuotas vamzdynas turi aiš
kių, Amerikos stebėtojų surastų, suviri
nimo defektų. Jų nepataisius, po dešim
ties metų naftos produktai išsilietų į ap
linką. Visi šie faktoriai turi įtakos pri
vatizavimo kainai.

Šių įmonių privatizavimą viešai kri
tikuoja socialdemokratų frakcijos seniū
nas Aloyzas Sakalas. Jis neranda logiškų 
priežasčių, kodėl reikėtų privatizuoti 

Lietuvos pelningiausias įmones, kurios į 
valstybės biudžetą atneša stambias 
pajamas. Jį ypač stebina Biržų naftotie
kio pardavimas, kadangi, jo nuomone, 
„vamzdynui nereikia jokios ypatingos 
priežiūros, ir už kiekvieną pratekėjusią 
naftos toną pinigai eina į valstybės biu
džetą“. A. Sakalo supratimu, privatizavimo 
procesas pažeidžia privatizavimo įstatus, 
kai leidžiama JAV bendrovei „Williams“ 
naudotis prioritetinėmis teisėmis ir iš
vengti kitų galimų pirkėjų konkurencijos.

Seimo narys ir žinomas euroskepti
kas Rimantas Smetona irgi pabrėžia 
privatizuojamų įmonių stambų įnašą į 
valstybės biudžetą, kurio teks atsisakyti 
pardavus šias įmones. Jis vertina per pi
gų valstybės turto pardavimą kaip „di
džiausią Lietuvos turtų vagystę atkurtoje 
Lietuvoje“. R. Smetona sako, kad pri
vatizacijos strategai ir vykdytojai (Vag
norius, Babilius, Vilkas) turi būti patrauk
ti į teismą už valstybei padarytą žalą. Tai 
jis ketina daryti, remiantis Baudžiamojo 
kodekso straipsniu „piktnaudžiavimas 
oficialiais įgaliojimais“.

Piketavo Latvijos „žalieji“
Liepos 21 dieną Latvijos „žalieji“ ir 

Aplinkos klubas surengė protesto mitin
gą prie Lietuvos ambasados Rygoje. 
Ambasadai įteiktame laiške jie n-iifitttfrb' 
dviem mėnesiams sustabdyti Būtingės 
naftos terminalo statybą, kol bus pateik
tos gamtosaugos ekspertų išvados.

Kelios dešimtys piketuotojų lakstė 
išsitepę juodais tepalais, kiti stovėjo 
laikydami Lietuvą įžeidžiančius plaka
tus. Piketuotojai buvo atsinešę Lietuvos 
vėliavą, kurioje žalia spalva buvo užda
žyta juodais dažais.

Už šį Lietuvos vėliavos įžeidimą Už
sienio reikalų ministerija Latvijos am
basadoriui Vilniuje Atis Sjanits įteikė 
protesto notą, kurioje reikalavo, kad šio 
vandalizmo kaltininkai būtų išaiškinti k 

nubausti. Latvijos ambasadorius apgai
lestavo Lietuvos vėliavai parodytą nepa
garbą, bet pridūrė, kad Latvijos vyriau
sybė palaiko kai kuriuos žaliųjų reikala
vimus. Latvija norėtų, kad būtų sudary
tos sutartys dėl žalos įvykus avarijai, dėl 
kompensacijos ir dėl bendros naftos 
terminalo priežiūros.

Lietuvos aplinkos viceministras Artū
ras Daubaras pastebi, kad Latvijos žalių
jų beveik nuolatinės akcijos dėl Būtingės 
terminalo statybos yra politinio pobū
džio, ir kad siekiama ekonominių tiks
lų, būtent, apsaugoti Ventspilio uosto naf
tos terminalą nuo nepageidaujamos kon
kurencijos. A. Daubaras priminė, kad 
Būtingės terminalo planuojama apyvarta 
yra taip 9 ir 12 milijonų tonų. Tuo tarpu 
Ventspilio apyvarta yra apie 50 milijonų 
tonų naftos per metus. Jis pareiškė, kad 
vien dėl apyvartos dydžio Ventspilio naf
tos terminalas yra pavojingas gamtai.

„Genčių nafta“
Lietuvos ir Švedijos įmonė „Genčių 

nafta“ eksploatuoja Kretingos rajone 
esantį naftos telkinį. Pernai ši bendrovė 
išgavo 121447 tonų naftos, o per šių me
tų pirmą pusmetį - 90 152 tonas naftos. 
Išgavimo padidėjimas yra patobulintos 
technologijos rezultatas. Visa „Genčių 
naftos“ produkcija yra eksportuojama į 
užsienį, daugiausiai į Lenkiją.

Atidėtas KGB darbuotojų 
veiklos apribojimo įstatymas 
Netikėtai išsisprendė konfliktas tarp 

Prezidento ir Seimo daugumos dėl buvu
sių KGB darbuotojų teisių apribojimo 
įstatymo. Seimas priėmė Prezidento Val
do Adamkaus siūlytą papildymą, kad 
įstatymas įsigaliotų nuo 1999 metų sausio 
1 dienos. Įstatymo atidėjimo priėmimas 
leis įstatymą koreguoti. Be to, bus išpil
dytas ir antras Prezidento prašymas - 
kreiptis į Konstitucinį Teismą su tikslu 
išsiaiškinti, ar įstatymas neprieštarauja 
Konstitucijai. Šį kreipimąsi į Teismą ruo
šia Seimo opozicija. Įstatymas įsigalios 
tiktai po Konstitucinio Teismo sprendi
mo. Premjero Gedimino Vagnoriaus nuo
mone, KGB darbuotojų veiklos apribo
jimo įstatymas tikriausiai prieštarauja 
Konstitucijai. Jis nemato reikalo kreiptis 
į Konstitucinį Teismą, nes pats yra įsi
tikinęs, kad kai kurias įstatymo nuosta
tas reikia pataisyti. Premjeras numato šį 
rudenį pateikti pataisas, kad įstatymas 
nekelti] abejonių. Jis galvoja, kad iki 
sausio mėnesio, kai įstatymas įsigalios, 
yra pakankamai laiko padaryti pataisas. 
Premjeras tikisi, kad siūlomas pataisas 
Seimas priims.

Žemdirbių protestas
Liepos 23 dieną Prezidentas Valdas 

Adamkus priėmė Jonavos rajono žem
dirbius, reikalaujančius išspręsti jų 
problemas ir žadančius surengti didelę 
protesto akciją. Žemdirbius į Preziden
tūrą lydėjo Seimo nariai Vytenis An
driukaitis ir Ramūnas Karbauskas.

Ketvirtadienį maždaug 120 traktorių ir

Nukelta i 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

kitokių žemės ūkio mašinų trumpam lai
kui užblokavo kelią Jonavos rajone. Ak
cijoje dalyvavusieji žemdirbiai reikalauja 
vykdyti įstatymą, pagal kurį iki birželio 
pirmos dienos turi būti nustatomos kitų 
metų žemės ūkio produkcijos supirkimo 
kvotos bei minimalios supirkimo kainos.

Prezidento spaudos tarnyba praneša, 
kad susitikime žemdirbiai teigė jau prieš 
kurį laiką šiuo klausimu nusiuntę laiškus 
Seimo pirmininkui, ministrui pirminin
kui, žemės ūkio ministrui, tačiau jokių 
atsakymų iš šių valstybės institucijų ne
sulaukė. Jonavos ūkininkai teigė, kad į 
savo problemas jie atkreips dėmesį ra
gindami žemdirbius blokuoti visus kraš
to kelius. Prezidentui paraginus ieškoti 
konstruktyvių būdų problemai išspręsti, 
žemdirbiai įsipareigojo nerengti protesto 
akcijų iki sekančią savaitę numatyto 
pasitarimo Prezidentūroje su Vyriausy
bės pareigūnais. Susitikime bus ieškoma 
būdų išspręsti žemdirbiams rūpimas 
problemas.

Dar vienas įtariamasis
Kauno policijos pareigūnai sulaikė 

žinomą kolekcininką ir meno kūrinių 
vertintoją kaunietį Vytautą Šimkų. Jis 
tapo dar vienu įtariamuoju kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus ir jo meno kūrinių 
dingimo byloje. V. Šimkus buvo sulaiky
tas Vilniaus oro uoste jam besiruošiant

Tautos Fondas
Dr. Rimvydo Sidrio įsteigtas $ 100 000 

a.a. Giedrės Sidrienės fondas, kurio fi
nansus administruoja Tautos Fondas, 
jau įregistruotas Lietuvoje ir greitai 
pradės šelpti Vilniaus krašto lietuviškas 
mokyklas.

Džiugina Tautos Fondo garbės pir
mininko Juozo Giedraičio $25 000 au
ka, kuri jo pageidavimu bus panaudota 
paremti jo gimtinės bažnyčią ir gimtųjų 
apylinkių institucijas.

Taip pat pasidžiaugta Danutės ir Vy
tauto Anonių $13 000 vertės žemės 
sklypo dovana. Šį sklypą pardavus, gau
toji suma bus įdėta į specialų fondą 
DVA vardu, kurio uždirbtos palūkanos 
taip pat bus naudojamos Rytų Lietuvos 
mokykloms ir mokytojams paremti.

Džiugu, kad stambūs aukotojai sutei
kia paramą Lietuvai per Tautos Fondą. 
TF taryba reiškia jiems padėką.

Tautos Fondo taryba primena, kad 
Tautos Fondui paaukojus $3000 ar dau
giau, galima nurodyti, kam auka bus 
panaudota. Žinoma, tikslas turi atitikti 
Tautos Fondo chartijoje aptartus užda
vinius.

Nutarta padauginti sukauptus "Gy
vosios istorijos" partizanų, politinių ka
linių ir tremtinių prisiminimus, kurių 
jau per 700 valandų užrašyta videojuos-

Norima leisti užsieniečiams pirkti žemes
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA). Vyriau

sybė trečiadienį pritarė Užsienio kapi
talo investicijų įstatymo pataisai, lei
džiančiai užsienio subjektams įsigyti 
nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus.

Šios pataisos projektas bus teikiamas 
svarstyti Seimui.

Įstatyme taikomi bendrieji Europos 
Sąjungos teisės principai, nustatantys 
įsikūrimo, kapitalo, paslaugų bei dar

skristi į Maskvą. Sulaikytasis ėmė skųstis 
širdies skausmais ir buvo paguldytas į 
Kauno klinikas. Gydytojai tardytojams 
uždraudė apklausinėti įtariamąjį.

Lietuva kelyje į ES
Lietuvoje viešėjęs Europos Komisijos 

narys Hans van der Broek palankiai įver
tino šalies pastangas tapti Europos Sąjun
gos nare, tačiau aiškiai nepažadėjo, kad 
Lietuvai greitai pavyks įstoti į Europos 
Sąjungą.

Komisijos narys užtikrino, kad vyks
tanti tautų-kandidačių peržiūra bus atlik
ta remiantis objektyviais kriterijais ir 
pabrėžė, kad prieš įstojant į ES, Lietuvai 
teks atlikti užduotis, kurios yra reikalin
gos dabartinių ir būsimų Europos Sąjun
gos narių labui. Raportas apie Lietuvos ir 
kitų šalių-kandidačių pasiektą pažangą 
turės būti baigtas lapkričio mėnesį, o dar 
po mėnesio bus pateiktas Europos Sąjun
gos vadovų susitikime Vienoje. Iki šios 
vasaros pabaigos Lietuva šio raporto 
rengėjams turės pristatyti vėliausius 
duomenis apie šalies raidą.

Europos Komisijos narys pareiškė ver
tinąs Lietuvos pastangas užtikrinti Igna
linos atominės jėgainės saugumą, didi
nant bendrąjį vidaus produktą ir maži
nant biudžeto deficitą. Bet Hans van der 
Broek pažymėjo, kad privatizacija vyksta 
lėčiau, negu tikėjosi Lietuvos Vyriausy
bė. Svečias pabrėžė įmonių moderniza
vimo svarbumą ir reikalą sukurti „aiškią, 
viešą ir patikimą ekonomikos aplinką“.

Paruošė Danius Kairaitis

(JAV) praneša
tose. Viena kopija bus padovanota Lie
tuvos genocido aukų muziejui, o kita su 
origipalais bus laikoma Lietuvos valsty
biniame vaizdo archyve.

Vienas pagrindinių LF tarybos po
sėdžio tikslų - paramos paskirstymas. 
Suteiktos 43 stipendijos $10,050 sumo
je. Bendrai paramai paskirta $86,350. 
Bendroji parama padalinta šiems 
tikslams (stambiausios sumos išryškin
tos):

Lietuvos kančių istorijai - $31,500. 
$25,000 suma yra paskirta buvusiuose 
KGB rūmuose įrengtam Lietuvos geno
cido aukų muziejui archyvui. Pinigai 
skirti peržiūrų salės ir šaudymo kame
ros aprūpinimui reikalingai įrangai.

Švietimui ir auklėjimui - $25,300. 
$20,000 suma paskirta APPLE ruo
šiamiems mokytojų kursams 1998 m. 
vasaros metu Lietuvoje.

Lietuvos visuomenės pilietiniam 
auklėjimui - $17,000. $6,000 suma 
paskirta Katalikų moterų sąjungos 
ruošiamiems nemokamiems lietuvių 
kalbos kursams lietuviškai nekalban
tiems Lietuvos gyventojams.

Spaudai - $12,550. $5,000 paskirta 
Mažosios Lietuvos fondo leidžiamai 
enciklopedijai.

Tautos Fondo Taryba

buotojų judėjimo laisves, ir Europos 
bendrijos sutartiesnuostatos, drau
džiančios diskriminaciją dėl naciona
linės priklausomybės.

Pataisa numato, kad užsienio kapitalo 
įmonės turi teisę išsinuomoti arba įsigy
ti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus bei įsigyti, nuomoti ar 
kitaip naudoti savo veiklai kitą nekil
nojamąjį turtą pagal šalyje galiojan
čius įstatymus.

Žiniose vėl figūruoja gen. Aleksandro 
Lebed pavardė. Krasnojarsko srities gu
bernatorius gen. A. Lebed įspėjo Rusi
jos min. pirmininką Sergiej Kirienko, 
kad jo srityje branduolinių raketų dali
nio karininkai jau 5 mėnesius negavę 
algų, tad jis rimtai galvojąs, ar Krasno
jarsko gubernija neturėtų perimti savo 
žinion šio raketų dalinio.

t®/W W

Japoniją valdanti Liberalų Demokra
tų partija savo lyderiu ir tuo pačiu nau
juoju ministru pirmininku išsirinko 61 
metų buvusį užsienio reikalų ministrą 
Keizo Obuči, neturintį patyrimo vals
tybės ekonominėje ir finansinėse sfe
rose. Žmonės tikėjosi, kad partija iš
rinks populiarų sveikatos ministro pa
reigas einantį Juničiro Koizumi, o fi
nansinis pasaulis tikėjosi 72 metų 
amžiaus Seiroku Kadžiama išrinkimo. 
Visgi KeizoObučipažadėjoimtisgriež
tų priemonių ir išgelbėti kraštą iš eko
nominio nuosmukio, tuo pačiu su
mažinant pajamų mokesčius bei tvirti
nant papildomą biudžetą parlamente.

WWW

Liepos 22 d. nuo smarkaus lietaus 
patvinusi Namoi upė NSW valstijoje 
apsėmė plačius plotus ir išsiveržė į 
Gunnedah, Wee Waa bei Narrabri mies
tus, tuo pridarydama daug nuostolių.

Tačiau šis potvynis nėra toks dide
lis, lyginant jį su Kiniją ištikusia kata
strofa, kai per liūtis patvinusi Jangce 
upė prigirdė kelis tūkstančius žmonių. 
Hunan provincijoje vyriausybė. mobi
lizavo apie 2 milijonus žmonių, kurie 
stiprino pylimus ir užtvankas upės kran
tuose. Pavojus gręsia ir kitoms provin
cijoms.

WWW

Liepos 22 d. Monterey, Kalifornijoje, 
nuo leukemijos mirė, pirmasis ameri
kietis su raketa pakilęs į erdvę, astronau

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos 
1998 m. liepos 11 d. konferencijos 

ATVIRAS LAIŠKAS
Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui 

Lietuvos Respublikos Seimui 
Lietuvos Respublikos visuomenei

Prezidentas V. Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti SSRS valsty
bės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) ir šios organizacijos kad
rinių darbuotojų dabartinės veiklos vertinimo įstatymą ir jo vykdymo tvarką.

Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai apgailestauja, kad Lietuvos Respub
likos Prezidentas V. Adamkus pilnai neįvertino to fakto, kad sovietinės repre
sinės struktūros (NKVD, NKGB, MGB, KGB) yra atsakingos už genocido 
vykdymą Lietuvoje. Šios kategorijos darbuotojai buvo aktyvūs ir uolūs oku
pantų talkininkai, davė okupantui priesaiką, vykdė pačius baisiausius nusikal
timus prieš žmogų ir žmogiškumą. Jie naudojo įvairias prievartos priemones. 
Šimtai tūkstančių žmonių nukentėjo nuo šių valstybinių, represinių struktūrų. 
Šių struktūrų kadriniai darbuotojai savanoriškai ir sąmoningai įstojo į šias 
represines organizacijas turėdami tikslą palaužti žmonių tautinę bei pilietinę 
sąmonę, paklusti okupantui. Už šią nusikalstamą veiklą jie privalo atsakyti pa
gal įstatymą. 1998 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame 
posėdyje tai pripažino ir pats Prezidentas: "Tarp svarbiausių šiandienos už
davinių paminėčiau tai, jog reikia kuo daugiau dėmesio genocidui įvertinti".

Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo peržiūrėtos bylos ir neteisingai ap
kaltinti ir nuteisti Lietuvos žmonės buvo reabilituoti. Jokie Europos Sąjungos 
lyderiai ne tik kad negali, bet neturi moralinės teisės ginti šios rūšies nusikaltė
lių, to nenumato ir Lietuvos Konstitucija. Nė viena Europos bei pasaulio valsty
bė neteikė pasigailėjimo okupantų talkininkams.

Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai reikalauja Lietuvos Respublikos 
Seimą patvirtinti 1998 m. birželio 30 d. įstatymą "Dėl SSRS valstybės saugumo 
komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių 
darbuotojų dabartinės veiklos". Konferencijos pirmininkas V. Miliauskas

Sekretorė R. Legutė

tas Alan Shepard. Jo skrydis 1961 m. 
gegužės 5 d. praėjus vos 23 dienoms po 
ruso Juri Gagarin pirmojo skridinio, 
sugrąžino amerikiečiams bepraranda
mą pasitikėjimą atsilaikyti prieš Sovie
tų Sąjungą erdvės lenktynėse. 1971 tn. 
Alan Shepard vėl išgarsėjo, kai po vos 
tragiškai nepasibaigusio Apollo 13skry- 
džio į mėnulį, jis sėkmingai vadovavo 
Apollo 14 skrydžiui. Per 33 valandų 
pasivaikščiojimą mėnulyje jis buvo pir
masis (ir paskutinis) žmogus, žaidęs 
mėnulyje golfą. A. Shepard sulaukė 74 
metų amžiaus, o JAV laivyne buvo 
išsitarnavęs kontradmirolo laipsnį.

WWW

.Liepos 22 d. Westlake, Los Angeles 
priemiestyje, mirė 91 metų amžiaus te
levizijos ir filmų aktorius Robert Young, 
ypatingai išgarsėjęs serialuose "Marcus 
Welby, MD" bei "Father know; s best".

WWW

Liepos 23 d. Čečėnijos prezidentas 
Aslan Maschadov buvo lengvai sužeis
tas pasikėsinimo į jo gyvybę metu. Au
tomobilyje paslėpta bomba buvo su
sprogdinta tuo metu, kai prezidentas su 
palyda važiavo pro šalį. Dėl šio 
pasikėsinimo įtariamos Rusijos žval
gybos.

WWW

Liepos 25 d. Vašingtone į JAV par
lamento rūmus (Capitol) įsiveržęs 41 
metų amžiaus Russel Weston susišau
dė su rūmus saugojusiais policininkais. 
Jis nušovė jį sulaikyti bandžiusį poli
cininką, kitą mirtinai sužeidė. Jis pats 
sunkiai sužeistas, sužeista ir pasipainio
jusi turistė moteris. Nors Weston jau 
prieš du metus grasino nužudysiąs pre
zidentą ir buvo gydęsis vienos valstijos 
psichiatrinėje ligoninėje, jis turėjo kitos 
valstijos leidimą ginklui turėti.

Paruošė Vytautas Patašius
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Valstybės Diena Melbourne

„Lietuvos laisvė - tai pirmiausia Lie
tuvos valstybė. Be valstybės būtume kaž
koks nežinomas būrys - užkampy pamirš
tas žmonijos būrelis - nei vardo, nei vie
tos, nei užduočių dideliame pasaulyje. 
Turėdami valstybę, esame Lietuva, štai 
čia prie Baltijos ir ne kitur, su savo ide
alais, tikėjimu ir siekiais ", - tai žodžiai iš 
paskaitos, skaitytos Valstybės Dienos 
šventėje, liepos 15 dieną, sekmadienį, 
Melbourne Lietuvių Namuose. Tą dieną 
paminėjome Lietuvos valdovo Mindau
go karūnavimo, žymėjusio Lietuvos val
stybingumo pradžią, 745-tąsias metines.

Kokie šios šventės įspūdžiai? Jei šven
tė nebūtų tokia svarbi ir reikšminga 
kiekvieno mūsų širdžiai, galima būtų 
juokauti, kad turėjome staigmenų ir ne
tikėtumų vakarą - scenoje matėme visą 
eilę naujų, dar nematytų veidų. O juk ne 
vienas buvome skeptiškai nusiteikęs - ką 
čia įdomaus gali pamatyti ar išgirsti, kai 
visi mūsų dainininkai ir šokėjai vieši 
Lietuvoje.

Šventinį minėjimą pradeda Melbour
ne Apylinkės Valdybos pirmininkas An
drius Vaitiekūnas, pakvietęs visus atsi
stoti vėliavų įnešimui. Lietuvos ir Aus
tralijos vėliavas salėn įneša Šaulių Kuo
pos nariai. Prelatas dr. Pranas Dauknys 
atlieka invokaciją. Toliau seka šios šven
tės progai skirta Alenos Karazijienės 
paruošta paskaita, kurią gražiai perskaitė 
Danguolė Jokūbaitienė. Trumpai ap
žvelgtas Lietuvos istorijos laikotarpis 
nuo 1251 metų, kai apsikrikštijo Min
daugas, iki šių dienų. Oficialioji šventės 
dalis baigiama vėliavų išnešimu.

Meninę, linksmąją šventės dalį veda 
Rasa Lipšienė (tą vakarą atrodžiusi ypa
tingai žaviai). Padėkojusi visiems susi
rinkusiems, į sceną pakviečia Petrą Šur
ną. Tikrai netekę žado klausomės tvirtai 

ir profesionaliai skambinamos Beethov- 
eno Sonatos Op. 2, Nr.3, pirmosios da
lies, allegro con brio. Tai turbūt didžiau
sia šio vakaro staigmena. Retas kuris 
žinojome, kad Petras visus aštuonis me
tus mokėsi pas vieną geriausių Mel
bourne fortepijono pedagogų. Sėkmin
gas Petro debiutas mūsų scenoje gal 
„padrąsins“ ir kitus jaunosios kartos 
talentus.

Scenoje Paulius Mačiulis. Labai seną 
liaudies dainą „Kol jauns nevedęs bu
vau“ Paulius skiria tiems Lietuvos vy
rams, kuriems teko sunkiai ir ilgai tar
nauti caro kariuomenėje. Taip ilgai be
tarnaujant, mergelės dažnai ir nebesu
laukdavo savo bernelių: „Nuvyto jau ko
rimai tėvelio sodely, /nuvyto ir gvazdikai 
tėvelio sodely/už tai manoj mergužėlė.../ 
...išėjo jau už kito". Sekančią dainą Pau

lius skiria toms moterims ir mergelėms, 
kurios ištikimai laukia savo išrinktųjų. 
Tai Juozo Tallat - Kelpšos harmonizuota 
liaudies daina „Vienam darže“.

Gal Paulius dainavo ne taip tobulai 
kaip Luciano Pavarotti (anot Pauliaus, 
jam trūksta tos garsiosios Pavarotti ske
petaitės), bet jo atlikimo nuoširdumas, 
laisva ir betarpiška laikysena scenoje, 
nuotaikingas pabendravimas su žiūro
vais, su kaupu atpirko tos stebuklingo
sios skepetaitės trūkumą. Prie Pauliaus 
sėkmės, aišku, prisidėjo ir puikus Birutės 
Prašmutaitės akompanimentas.

Dar viena staigmena - labai įdomus ir 
šiltai visų sutiktas Adolfo Vaičaičio pasi
rodymas. Jis ne tik labai išraiškingai per
skaitė keturis eilėraščius, vykusiai parink
tus šios šventės progai, bet daug ir įdo
miai pasakojo apie jo parinktus poetus 
bei jų kūrybą.

Pirmuoju Vaičaitis pristato savo mė
giamą poetą Sigitą Gedą. „Sėliai, žemga
liai, kuršiai, slavai, nadruviai,/ Sembai, 
varmiai, notangai, pagudėnai, pame- 
donai,/ bartai, jotvingiai, galindai, žmo
nės iš Kulmo, / Sasnos ir Liubavo./ Tai 
mūsų protėvių sielos“ - šiomis eilėraščio 
„Baltų gentys“ eilutėmis poetas žvelgia į 
tolimą mūsų krašto praeitį, kai dar bu
vome tas „nežinomas būrys“.

Henriką Radauską Vaičaitis laiko vie
nu iškiliausių Lietuvos poetų, jį gerai 
pažinojo ir artimai su juo bendravo. Pas
kutinį kartą abu matėsi 1944 metų liepos 
mėnesį, vieškelyje, vedančiame į Eit
kūnus, pilname paliekančių Tėvynę ir 
bėgančių į Vakarus žmonių. Tas neblės
tantis praradimo skausmas, gimtinės 
ilgesys: „Mes girdim už tūkstančio my
lių/kaip girgžda mūs kaimuose svirtys, / 
ir šitą melodiją tylią/ kartoja negęstan
čios širdys“, - skamba Adolfo Vaičaičio 
skaityme Henriko Radausko eilėraštis 
„Prarastas rojus“.

Maironis, anot Vaičaičio, tikras Lietu
vos dainius, pakeliantis dvasią ir labai 
poetiškai pateikiantis mūsų istoriją. Pir
mą kartą jo eilėraštį „Trakų pilis“ dekla
mavo dar besimokydamas ketvirtoje kla
sėje, Kalėdų Švenčių proga. Šį kartą 
klausomės Maironio „Miškas ūžia“.

Prieš skaitydamas Antano Miškinio 
„Eilėraštį be pavadinimo“, Vaičaitis pa
sakojo apie gražią dviejų iškilių poetų 
Jono Aisčio ir Antano Miškinio draugys
tę. Pirmasis, prasidėjus karai, pasitraukė į 
Vakaras, antrasis liko Lietuvoje, buvo 
ištremtas į Sibirą, iš kurio grįžo 1952 me
tais. Atrodo, kad „Eilėraštis be pavadini
mo“ buvo parašytas grįžus gimtinėn ir 
apsilankius tėviškės bažnytėlėje: „Už
griuvo skausmas - širdį skelia, / ji krūp
čioja lyg paukštė sugauta.../ meldžiuos, 
kad neiškryptume iš kelio/ ir aš, irtu, ir 
jis - visa tauta

Koncerto pabaigoje scenoje pasirodo 
Melbourne Folklorinis Ansamblis. Trys 
berneliai ir viena mergelė. Visi keturi 
jauni, gražūs ir balsingi. Vėl klausomės 
mielų ir širdžiai, ir ausiai senų lietuviškų 
dainų: „Valioj dalgela“ - apie benužėlį, 
įsigijusį pačią, bet nesulaukiantį vaike
lių, „Kap aš mažas buvau“ - apie sunkią 
našlaičio piemenėlio dalią. Trečioje dai
noje „Aš išjojau ant vainos“ ir vėl dai
nuojama apie liūdną kareivėlių, grįžusių 
iš caro kariuomenės ir nebesuradusių 
savo mergelių, likimą: „Nei aš eisiu in ta-

"Valioj dalgela" - iš visos širdies traukia Melbourne Folklorinis Ansamblis.
Nuotr. A. Vaitiekūno

vį/ nei tau duosiu rankelį,/ nei kalbėsiu 
žodelius/su kareiviu ūemeZin“. Vargšas 
bernelis... Visos dainos palydimos ilgais 
plojimais.

Visi šventinės programos atlikėjai kvie
čiami į sceną ir apdovanojami gėlėmis. 
Šventė baigiama Tautos Himnu.

Baigdama šios šventės įspūdžių ap
rašymą, negaliu nepaminėti tų, kurie tą 
gražią šventę suruošė. Tai Melboumo

Nuoširdžiai sveikiname ilgametę Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Draugijos narę ponią Magdaleną Migevičienę su
laukus gražaus 92 metų amžiaus.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugijos Valdyba

'f'
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Marytei ir Romui Linams už taip 
gražiai suruoštą mūsų auksinių vedybų minėjimą Lietuvių 
Namuose liepos 19 d. ir visiems apsilankiusiems giminėms 
bei draugams už gėles ir dovanas.

Lila ir Renius Pažemėnai
-------- -- -........................-J

Kaip priimsime svečius?
Į 2000-ųjų metų Olimpiadą Sydnėju- 

je atvyks ne tik lietuvių sportininkų, bet 
ir žaidynėmis susidomėjusių svečių. Ką 
darys Australijos lietuviai? Apie šį klau
simą rašo dabar Lietuvoje esąs Antanas 
Laukaitis. Red.

Lietuvos olimpinio komiteto prezi
dentas A. Poviliūnas sušaukė pasitarimą, 
kuriame buvo aptarta busimoji 2000 me
tų Olimpiada Sydnėjuje. Be prezidento, 
šiame pasitarime dalyvavo jo padėjėjas - 
viceprezidentas V. Nėnius, rinkodaros 
direktorius V. Zubemis ir direktoriaus 
pavaduotojas K. Steponavičius. Iš aus
traliečių dalyvavo LR generalinis gar
bės konsulas Sydnėjuje V. Šliteris, Lietu
vos olimpinio komiteto attache 2000-jų 
metų Olimpiadai A. Laukaitis ir ALFAS 
atstovas K. Starinskas.

A. Laukaitis paaiškino apie esamą 
olimpinę padėtį Sydnėjuje. Jis pranešė, 
kad jau yra sudarytas pagalbinis komi
tetas. Garbės konsulas V. Šliteris yra šio 
komiteto narys ir sutiko visais būdais pa
dėti bendruose priėmimo darbuose. Pa

Ieškomas Australijoje gyvenantis Povilas Dainius (s. Povilo).

Jis arba apie jį žinantieji prašomi pranešti LR konsulatui Adelaidėje adresu: 27 
Rickaby St. Croydon Park, 5008. Tel./ fax (08) 8346 4775.

Apylinkės Valdyba ir jos pirmininkas 
Andrius Vaitiekūnas. Ypač džiugina 
Andriaus entuziazmas, jo aktyvus daly
vavimas įvairiose musų bendruomenės 
gyvenimo sferose, įdomūs ir išradingi 
pasiūlymai ruošiant įvairius renginius. 
Linkime jiems visiems ir toliau taip 
entuziastingai dirbti mūsų bendruome
nės labui.

Lilija Kozlovskienė

sikalbėta, kad Olimpiados metu sun
kiausios bus ne pačių sportininkų ar jų 
vadovų, bet kitų su sportu artimai susi
jusių žmonių apgyvendinimo proble
mos. Prieš Olimpiadą (gal net kelias sa
vaites prieš ją) atvyks dauguma olimpinių 
sportininkų, nes jie norės čia aklimati
zuotis ir priprasti prie naujų oro ir gyve
nimo sąlygų. Mums reikės jais rūpintis, 
kol jie bus priimti į olimpinį kaimelį. 
Problemų bus gana daug ir reiks jas kaip 
nors išspręsti.

Olimpiados organizacinis komitetas 
pakvietė Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto vadovus rugsėjo mėnesį apsilan
kyti Australijoje, apžiūrėti visus olimpi
nius įrengimus ir vietoje spręsti rūpimus 
klausimus.

Kiek Lietuvoje girdėjome, 2000-siais 
metais į Sydnėjų žada atvykti gana di
delis skaičius mūsų tautiečių, turinčių čia 
giminių ar naujai įsigytų draugų. Todėl 
ir mums teks plačiai bei draugiškai at
verti savo namų duris ir priimti šiuos 
svečius, nes jie labai gražiai raus priėmė 
čia, Lietuvoje. Antanas Laukaitis
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Kokie pavojai gręsia Lietuvos Nepriklausomybei ?
Algimantas Kabaila

(Tęsinys iš praeito nr.)
Švenčioniškiai pasitiko mus su išaus

ta Vidai juosta, su armonikos muzika ir 
savo nedideliu choreliu. Nuostabiai gra
žiai jie dainavo, ypač Sibiro tremtyje su
kurtas dainas. Aišku, kad šie žmonės, pe
rėję kryžiaus kelius, gyvena ne Kauno pi
laitėse. Bet jie nesiskundžia. Pavaišino 
gražiai ir įvairiai. Patiko vaišės su namuo
se gamintu sūriu, savo gamintu sviestu, 
kurį išplakė viena iš moterų, turinti savo 
karvę. Su dėkingumu prisiminė kuklius 
siuntinėlius, kuriuos Vida jiems kartais 
siuntinėjo. Savo kalboje pirmininkas pa
sakė: „Kartais sakoma, kad Švenčionis 
užmiršo Dievas ir žmonės. Bet Dievas tai 
tikrai neužmiršo...“ Jie džiaugėsi, kad juos 
aplanko svečiai, kurie laikinai apsistoję 
sostinėje Vilniuje, o šiaipjau gyvena to
limojoje Australijoje.

Nesiskundė ir Kazimieras su žmona 
Aldona. Jie ūkininkai, turi karvę, kelis 
paršus ir kelioliką vištų. Tik Kazimierui 
nelabai gerai, nes kojoje kažkokios žaiz
dos atsivėrė. Gyvena jie netoli Aiseto eže
ro,prie pat Labanoro girios. Ten pokaryje 
vyko didelės ir ilgos kautynės tarp Lietu
vos partizanų ir stribų. Ten galima užtik
ti sudegintų sodybų liekanas ir niekas 
nežino, kurios jos buvo partizanų giminių,

Negyvos
Viktoras Baltutis

(Dieno lietuvio jaunuolio istorija, pagrįsta 

gyvenimo faktais, pakeisti tik vardai)
Susitikome ant laivo, plaukiant į Aus

traliją. Pastebėjau jį jau kelintą kartą, 
stovint nuošaliau nuo kitų keleivių su 
kažkokiu rūpesčiu veide. Aukšto ūgio, 
juodais, vešliais, mažomis garbanomis 
banguojančiais plaukais, truputį pailgo ir 
gražaus veido. Apsirengęs, kaip ir mes 
visi, senais, stovykloje gautais rūbais. 
Žinojau, kad jis yra lietuvis, mačiau jį 
lietuvių grupėje prieš lipant į laivą.

Laive vakarais, susirinkę viršutiniame 
denyje, dainavome lietuviškas dainas. 
Vienas iš lietuvių keleivių turėjo akor
deoną, kuriuo jis mums pritardavo. Vie
ną vakarą nulipau į žemutinį denį. Nepa
žįstamasis, kaip įprasta, stovėjo atsirėmęs 
į bortą. Priėjęs užkalbinau:

- Šiandien jūra rami. - Jis atsisuko į 
mane ir tyliai atsakė:

- Stebiu kaip bėga vanduo, nors tikru
moje vanduo nebėga, bet laivas plaukia.

- Esu Viktoras, - prisistačiau.
-Norbertas Gražys, - paspaudėme rankas.
- Palikome senutę Europą.
- Kažin ar gerai'padarėme. Nors išvy

kome iš Vokietijos, bet...
- Kur gyvenote Vokietijoje? - užklau

siau.
- Gyvenau Muenchene.
- Aš - britų zonoje. Baigiau gimnaziją ir 

negalėjau apsispręsti, ką daryti. Galėjau 
pradėti studijuoti Pinnebergo universi
tete, bet užsirašiau į Australiją.

- Muencheno universitete studijavau 
architektūrą. Gal padariau klaidą išvyk
damas į Australiją ir palikdamas stu
dijas? - lyg sau priekaištavo Norbertas.

Kurį laiką stovėjome ir žiūrėjome į 
jūrą. Laive buvo apie šimtas lietuvių mo
terų ir vyrų. Panašus skaičius latvių ir 
estų, be to, jugoslavų, lenkų ir kitų tau
tybių. Lietuviai buvo aktyviausi. Susi
būrę dažnai dainuodavo, o kartais vaka-
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kurios jų buvo stribų. Kazimieras tada bu
vo pajėgus vyras, bet jis apie tuos laikus 
nekalba, tik kartais savotiškai pajuokau
ja. Nors nesiskundžia nei Kazimieras, nei 
Aldona, bet pastaroji baiminasi, kad dėl 
vyro ligos gali tekti parduoti karvę ir 
pirkti ožką, „o man ta ožka taip negražiai 
atrodo“, - sako Aldona.

Išvis Vilnius šauni sostinė, daug au
tomobilių, ir jie ne prastesni, negu Aus
tralijos sostinės gatvėse, nors perkami ne 
nauji. Žmonės gatvėse dažniausiai gerai 
apsirengę, vaikučiai laksto su Adidas 
sportiniais batais, su moderniais margai 
išrašytais marškinėliais. Bet sostinė - tai 
dar ne visa Lietuva. Be abejonės, gyveni
mas gerėja, nors ne visur vienodu grei
čiu. Tik neaišku, kiek ir kas tą gerėjimą 
pastebi, nes senųjų blogybių daug kas 
neprisimena, o gal ir nenori prisiminti.

Aišku, yra ir skurdo, labai didelis skir
tumas taip turtingųjų ir vargingųjų gy
ventojų, kuris yra didesnis negu pa
geidautina. Apie tai daug ir dažnai kalba
ma. Kalbama ir apie didelius mokesčius. 
Tik visus mokesčius dažniausiai moka 
tie, kurie gyvena vien iš valdiškos algos. 
Atrodo, kad beveik visi privačiai dirban
tieji veda dvigubą atskaitomybės bu
halteriją ir tik viena jų parodoma mokes
čių inspekcijai. Labai nustemba, kai iš
girsta, kad Australijoje mokesčius reikia

gėlės (1)
rais suruošdavo šokius. Į šokius jungda
vos! estai ir latviai. Būdavo gana links
ma. Norberto niekuometnemačiau šokiuo
se. Nežinau, kodėl? Gal nemėgo šokti, o 
gal'Vokietijoje liko mergina, kuriai jis 
buvo ištikimas.

Artėjome prie Australijos krantų. Kar
tą sutikęs Norbertą paklausiau,ar jis žino, 
kur jam teks atlikti dviejų metų sutartį?

- Tikrai nežinau, bet kiek prisimenu ant 
fomios buvo užrašyta „sugar cane cutter“ 
(cukrinių nendrių kirtėjas).

- Panašiai ir mano formoje įrašyta. Ką 
tai reiškia, neturiu jokio supratimo.

- Tai sunkus darbas, - atsakė Norbertas. 
- Teks kirsti cukrines nendres. Gavau 
laišką iš anksčiau ten nuvykusio. Labai 
gerai galima uždirbti, jei dirbsi kaip jau
tis ir nesigailėsi sveikatos. Pagal sukirs
tų nendrių kiekį moka atlyginimą.

Melbourne išlipus iš laivo, mus visus 
atvykusius, traukiniu nuvežė į Bone- 
gillą, buvusią kariuomenės stovyklą. 
Apie dešimt dienų mokė anglų kalbos. 
Abu su Norbertu pakliuvome į šiek tiek 
kalbančių klasę. Nustebau, kai Norber
tas atsakinėjo mokytojai. Jo anglų kalba 
buvo labai gera ir mokytoja jį pagyrė. 
Po keletas dienų visi gavome paskyrimus 
į darbovietes. Vietoj cukrinių nendrių 
kirtimo mane paskyrė į Latrobe Valley, 
rudosios anglies kasyklas. Atlikęs su
tartį, kurią tuometinis Imigracijos mi
nistras Arthur Calwell sumažino iki 
aštuoniolikos mėnesių, palikau anglių 
kasyklas ir išvykau į Melboumą, kur 
gyveno broliai.

Kartą,eidamas pagrindine Melbourne 
gatve, susitikau Norbertą. Jis irgi mane 
pamatė:

- Sveikas Viktorai, - pasveikino Nor
bertas. - Tai neatvykai kirsti nendrių?

- Pasiuntė į rudosios anglies kasyklas, - 
atsakiau. - Ten atlikau sutartį. Darbas 
nebuvo sunkus, tik labai nešvarus. Dabar 
dirbu Dunlop fabrike pamaininį darbą. 
Užmokestis neblogas, bet pamainos 

mokėti už visas pajamas ir net už banko 
indėlių palūkanas.

Nei vieno negirdėjau džiaugiantis, kad 
nebegręsia tremtis į Sibirą ar kitas toli
mas „didžiosios tėvynės“ šalis. Užtai gir
dėjau daug ką nusiskundžiant, kad kelio
nės užsienin brangios. Niekas neprisi
mena, kaip ilgai reikėdavo laukti, kad 
„Partija ir Vyriausybė“ leistų „Žigulį“ 
nuspirkti. Užtai daug kalbama, kad be
veik visi automobiliai yra padėvėti, ne 
naujutėlaičiai, kad benzinas brangus, nors 
jis Vokietijoje beveik du kartus branges
nis. Tiesa, Algis Kabaila, mano beveik 
bendravardis brolsūnis, atkreipė mūsų 
dėmesį į modernias degalines, kurios sa
vo architektūra ir paslaugomis pralenkia 
Australijos degalines. Nebereikia iš anks
to mokėti už pasirinktą kiekį kuro ir tik 
tada jį piltis, kaip tai reikėdavo daryti 
„geraisiais“ sovietiniais laikais.

Išoriniai pavojai
Lietuvos geografinė padėtis visad jai 

kėlė ir ateityje kels išorinius pavojus. Po 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo, Rusija yra 
visokeriopai nusilpusi. Jos pajėgumui 
nepadėjo nei karas Afganistane, nei karo 
pralaimėjimas Čečėnijoje. Be to, Rusija 
nusiaubta ir toliau nusiaubiama savo 
mafijos, kuri išsivystė iš sovietinės no
menklatūros. Nors Vakarai, įskaitant ir 
Jungtines Amerikos Valstijas, neparodo 

vargina. Visuomet jaučiuosi mieguistas. 
Darbas prie karštų krosnių, prie automo
bilių padangų formavimo, geriau pasa
kius, jas „iškepu“ karštoje formoje.

-Dabar darbų netrūksta. Jei nepatin
ka, mesk ir susirask tinkamesnį, - šypte
lėjo Norbertas.

- Taip reikės ir padaryti.
- Ateik pas mus. Dirbu spaustuvėje. 

Darbo begalės. Už suradimą naujo darbi
ninko moka net penkis svarus. Jokių 
pamainų. Viršvalandžių duoda dažnai, 
niekuomet neatsisakau, stengiuosi kuo 
daugiau užsidirbti. Žadu grįžti į univer
sitetą ir toliau studijuoti architektūrą.

Išsiskyrėme pasižadėję vėl kur nors 
susitikti. Praėjo vieneri metai. Persikė
liau gyventi netoli jūros. Pakeičiau dar
bą ir buvau patenkintas, nereikėjo dirbti 
pamainomis. Retai kada tekdavo dirbti 
savaitgaliais. Šeštadieniais nuvykdavau į 
Melbourne miestą (city), kur viename 
bare susitikdavo lietuviai. Kartą sukda
mas į barą pamačiau Norbertą.

- Sveikas! Kur buvai dingęs? Gal 
užsukant išgerti alaus?

- Sveikas. Pradėjau studijas ir laiko ma
ža. Nemaniau, kad tiek daug laiko parei
kalaus studijos. Jau gavau užskaitas iš 
septynių dalykų ir jei taip ir toliau sek
sis, už poros metų baigsiu. Klausyk! Gal 
einame kur nors išgerti kavos puoduką? 
Pasikalbėsime.

- Mielai. Nors aš mėgstu alų, bet ne
atsisakysiu kavos.

- Alaus atsigėriau Queenslande. Per 
dieną tiek išprakaituodavau, atrodė, kad 
kūne nei lašo vandens neliko, nors pri- 
kirtęs vagonėlį nendrių, išgerdavau pus- 
kibirį vandens. Vakarais tik alų gerda
vome.

Suradome rūsyje nuošalią kavinę, ku
rioje prie staliukų sėdėjo tik keletą žmo
nių. Pasirinkome staliuką prie sienos. 
Užsisakėme kavos ir pyragaičių. Pama
žu gurkšnojant, Norbertas pasakojo apie 
savo studijas. Ne daug supratau anglų 
kalboje jo minimus architektūrinius ter
minus. Kalba nukrypo apie kasdieninius

stipresnio spaudimo tarptautinėje politi
koje, visgi reikia pripažinti, kad JAV-jos 
išliko vienintele supervalstybe pasaulyje. 
Savo ruožtu, NATO, remiama JAV-jų, 
yra pranašesnė už Rusijos karines jėgas. 
Tad galima būtų tikėtis, kad Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės nebus Rusijos 
vėl okupuotos. Bet yra kiti išorės pavojai. 
Štai Gudijoje (Baltarusijoje) viešpatauja 
keistuolis diktatorius, save vadinantis 
prezidentu. Kaip gerai žinome, jis labai 
neseniai nusprendė, kad miesto dalį, kur 
įsikūrę užsienio ambasados, būtų patogu 
prisijungti prie miesto dalies, kur gyvena 
prezidentas. Padaręs šį keistoką sprendi
mą, jis nesivaržydamas ėmėsi jį vyk
dyti, nekreipdamas dėmesio į diplomatų 
protestus bei didžiųjų valstybių am
basadorių atšaukimus iš Baltarusijos.

Dažnai išgirstame teiginį, kad Lietuva 
su niekuo nebus pajėgi kariauti. „Nebent 
su Latvija“, - sako karinių pajėgų kriti
kai. Bet tai labai trumparegiška galvo
sena. Pirmiausia, nereikia užmiršti, kad 
kaimyninėje Gudijoje gali bet kuriuo 
metu įvykti visiška suirutė ar net civili
nis karas. Ir vienu, ir antro atveju yra pa
vojus, kad Gudijos karinės pajėgos, gal 
net remiamos kai kurių Rusijos jėgų, 
bandytų įsiveržti į Lietuvą. Jei Lietuvos 
gynyba būtų silpna, tai tokios jėgos mie
lai okupuotų Lietuvą ir prisijungtų ją 
prie Gudijos ar kitos kokios nors sąjungos.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

reikalus.
- Žinai, Viktorai! Gyvenu pas tokią 

senutę, jinai mane globoja kaip savo 
sūnų. Moku nedaug, tik 30 šilingų į sa
vaitę. Gaunu pusryčius ir kambarį, kuris 
yra labai patogus man. Galiu pasistatyti 
braižymo lentą ir turiu net lentyną kny
goms. Senutė manimi labai rūpinasi, 
kartais net iki įkyrumo. Vis klausia, ar 
esu patenkintas, ar ko nors netrūksta? 
Vieną sekmadienio popietę ji pakvietė į 
savo butą. Tai pirmas kartas. Visuomet 
ji savo buto duris laikė uždarytas, lyg ką 
tai slėpdama. Nežinojau, ką pamatysiu 
jos bute. Ėjome per mažą virtuvę, kurio
je aš kas rytą valgiau jos pagamintus 
pusryčius. Per paskutinius du metus 
pusryčiai visuomet tie patys: du kiau
šiniai, dvi dešrelės ir trys riekutės pade- 
gintos duonos. Mažas indelis sviesto ir 
marmelado. Per virtuvę įėjome į didelį 
kambarį apstatytą senais, sakyčiau, net 
antikiniais baldais. Jų tamsi spalva kam
barį darė dar niūresnį. Kampe stovėjo 
pianinas. Šalimais aukšti stovai, ant ku
rių - įvairių spalvų gėlės. Kambaryje jų 
buvo daugybė. Kiekviename kampe, 
palei sienas ir prie durų, ant grindų ir 
net mažesnės puokštės ant palangių. 
Nustebęs net stabtelėjau. Tiek daug gė
lių, bet visos atrodė negyvos, sudžio
vintos ar net iš kokios tai medžiagos pa
darytos. Šeimininkė, pastebėjusi mano 
susidomėjimą, paaiškino:

-Mėgstu gėles, bet man skaudu,kai 
jos vysta, džiūva ir subyra. Pasilieka 
kažkokia tuštuma. Kiekviena mirtis pa
lieka tuštumą. Ar tai augalo, ar žmogaus, 
net ir gyvulio. Turėjau šuniuką, kuris 
nugaišo. Labai pergyvenau ir kito nebe
norėjau, nes žinojau, kad šuns amžius 
yra trumpas ir jo mirtis vėl man suteiks 
atsiskyrimo skausmą. Tad nutariau rinkti 
gėles, bet tokias, kurios nemiršta. Jos 
negyvos, tad ir mirti negali. Jos beveik 
amžinos, tik reikia jas prižiūrėti.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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E kur Vilniaus Katedros lobynas?
Vertingiausią visų laikų Lietuvos meno kolekciją prieš tryliką metų - 1985-ųjų 

kovo 23-ąją - atrado architektas Napalys Kitkauskas, paminklosaugininkas Juozas 
Stasiulaitis ir muziejininkas Romualdas Budrys. Katedros ir Vilniaus pilių tyrinėto
jas Napalys Kitkauskas dalijasi šio reikšmingo įvykio prisiminimais su "Lietuvos 
aido" žurnalistu Arvydu Jackumi.

Katedros turtų niekas neslėpė
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Katedros 

lobyno turtai nebuvo didelė paslaptis, sa
ko N. Kitkauskas ir rodo 1904 m. išleistą 
Dr. Wladyslaw Ząhorski knygą „Katedra 
wilenska“. Joje yra visas skyrius su kelio
lika iliustracijų, skirtas Katedros lobynui. 
Tarp jų Alberto Goštauto gotikinė Šv. Sta
nislovo monstrancija, Jurgio Tiškevičiaus 
barokinė taurė, gobelenai ir kt.

Pirmojo pasaulinio karo metais Vokiečių 
10-sios armijos laikraščio leidykla išleido 
knygą „Vilnius - užmiršta meno vietovė“, 
kurią parašė Jenos universiteto profeso
rius Paul Weber. Šalia kitų meno pamink
lų Paul Weber mini ir Katedros lobyną. 
Knygoje yra taip pat ir keletas iliustra
cijų iš šio lobyno.

Anot N. Kitkausko, lobynas veikiau
siai buvo laikomas zakristijoje, kurios 
antrame aukšte yra speciali architekto L. 
Stuokos - Gucevičiaus suprojektuota salė 
grotuotais langais. Didžiųjų iškilmių me
tu kai kurias relikvijas išnešdavo į Ka
tedrą. Neatmestina galimybė, kad Vil
niaus Katedroje, kaip ir Europos bažny
čiose, buvo įrengtos kelios slėptuvės, 
kuriose lobynas buvo slepiamas nera
mumų ir suiručių laikais.

Antrojo pasaulinio karo metais Vilniaus 
Katedros lobynas prapuolė.

Užmūryta niša
1984 - 1986 m. Vilniaus Katedroje bu

vo įrenginėjama oro vėdinimo sistema. 
N. Kitkauskas Katedroje, anuomet pavers
toje Paveikslų galerija, darbavosi jau nuo 
1968 m., kai jam buvo pavesta išaiškinti 
priežastis, dėl kurių Valavičių koplyčios 
vietoje skilinėja Katedros mūras. Be 
pagrindinio darbo, N. Kitkauskas kartu su 
istoriku A. Raulinaičiu savo iniciatyva 
vakarais ir laisvadieniais landžiojo po rū
sius, tikrino lenkt; brėžinius. Šių tyrinė
jimų vaisius buvo didysis N. Kitkausko 
atradimas - Mindaugo Katedros liekanos, 
vadinamasis Kvadratas.

„R. Budrys tuo metu buvo Dailės mu
ziejaus direktorius, ir Paveikslų galerija 
Katedroje buvo jo dispozicijoje, - prisi
mena N. Kitkauskas. - Jis dažnai čia lan
kydavosi, domėjosi tyrinėjimais. Vieną 
kartą kilo mintis patikrinti vieną vietą 
kambaryje greta dabartinės Tremtinių 
koplyčios, kur, spėjome, buvo niša. Len
kų brėžiniuose ji buvo pažymėta, o kai 
mes vaikščiojome pokario metais, toje 
vietoje nišos nebuvo, buvo lygi siena“.

„Sveikinu, vyrai!“
Buvo sutarta, kad tai reikia daryti ne

darbo dieną. R. Budrys su N. Kitkausku 
sutarė susirinkti šeštadienį (1985 m. kovo 
23 d.) 11 vai. dienos. R. Budrys dar pa
sikvietė Vilniaus miesto paminklų apsau
gos inspekcijos viršininką Juozą Stasiu- 
laitį. Iš anksto buvo pasirūpinta reikalin
gais įrankiais.

„Mes su J. Stasiulaičiu atėjome apie 11 
vai., - prisimena tos dienos detales N. Kit
kauskas. - Žmonai namie pasakiau, kad 
turiu reikalų, kelias valandas padirbėsiu 
ir grįšiu.

Pradėjome kalti. Sienelė buvo plona, 
vienos plytos storio. Prakalus pasirodė tuš
tuma. Pašvietėme su žibintu, žiūrime - 
geltonas metalas. R. Budrys tada buvo 
šeimininkas, nuėjo pas budinčias mote
ris, paskambino kultūros ministrui Jo
nui Bieliniui. Šis atvažiavo neuždelsęs, 
pažiūrėjo, paspaudė mums rankas, sako: 
„Sveikinu, vyrai!“...

O. R. Budriui skambinant .ministrui,.

mes J. Stasiulaičiu vieni likę kalbam, 
kad tokiais laikais radom, neaišku kuo 
viskas baigsis, jei būtų mūsų valia, užrnū- 
rytumėm vėl iki geresnių laikų.

J. Bielinis liepė radinį pagal muzieji
ninkų reikalavimus inventorizuoti. Į pa
galbą dar buvo pakviestas Kultūros mi
nisterijos muziejų valdybos skyriaus vir
šininkas Stasys Čipkus. „Tada visi keturi 
sėdom ir pradėjom traukti radinius iš ni
šos, - pasakojaN. Kitkauskas, - juos mata- 
vom, aprašinėjom, pakavome į popierių, 
dėjome į dėžes. Taip nuo 11-os pradėjom 
ir baigėm tik apie 2-3 vai. ryto“.

Gimtadienis be šeimininko
Tą dieną Napalio Kitkausko namuose 

buvo švenčiami jo žmonos ir sūnaus gim
tadieniai. Pavakary buvo susirinkę sve
čių, o šeimininkas vis nepareina. N. Kit
kauskas apie aštuntą vakaro paskambi
nęs namo pasakę dirbąs labai svarbų rei
kalingą darbą. Slapukaudamas pasakė 
žmonai, kad su vyrais pečiais surėmę 
laiko kultūrinį sluoksnį...

Užplombavę dėžes, vyrai sunešė jas į 
koplyčią. Pirmadienį pavakare prie Ka
tedros atvažiavo Dailės muziejaus dengta 
mašina. Vėl tik keturiese dėžes sukrovė į 
mašiną ir nuvežė į Rotušę. Vėliau N. 
Kitkauskui kildavę prieštaringų jausmų. 
„Gyvenime buvau vėtytas ir mėtytas, - 
sakė jis, - žinojau, kas yra sovietų reži
mas, nesinorėjo būti žmogumi, dėl kurio 
kaltės Katedros radiniai iš Vilniaus atsi
durtų už Lietuvos ribų. Puikiai supratau, 
kad atrastas lobynas yra didžiulės vertės 
Katedros istorinis palikimas. Ačiū Die
vui, kad viskas taip gerai baigėsi“.

Dailės muziejuje per 13 metų radinius 
tyrė, nustatė jų meninę vertę, kai kuriuos 
restauravo. Apskaičiuota, kad rasta maž
daug 270 radinių - vertingų taikomosios 
dailės darbų. Seniausias rinkinyje - goti
kinis Šv. Stanislovo relikvijorius, atsiųs
tas į Vilnių Katedros pašventinimo proga.

1985 m. kovo 23 d. Katedroje taip pat 
rasta nedidelių per 750 sidabrinių ar 
paauksuotų votų (dauguma jų buvo su
dėti į dėžutes), paprastų auksinių, net 
vestuvinių žiedų, kryželių, medalių, apy
rankė, medaljonas su grandinėle ir kt. Da
lis jų tikrai galėjo būti Vilniaus gyvento
jų patikėti Katedros lobyne saugoti turtai.

Paslaptį išsaugoti nebuvo sunku
Po atradimo praėjus porai savaičių, N. 

Kitkauskas Vilniaus kurijoje paklausė pa
žįstamų kunigų, ar jie žiną apie Katedros 
lobyną. Šie nieko nežinojo. „Visi žino
me, kokia tuo metu buvo žiniasklaida, - 
sako jis. - „Tiesa“, „Komjauno tiesa“ ar 
„Vakarinės naujienos“ rašė tik tai, kas 
buvo leidžiama. Gal kas ir galėjo sužino
ti, bet į viešumą kalbos nepasklisdavo. 
Susitikimuose su visuomene, kai tek
davo kalbėti apie Katedros tyrimus, kai 

kas tiesiai klausdavo, ar pagrįstos šnekos 
apie vertingus Katedros radinius. Tuo
met tekdavę gudrauti.

Lobyną saugojo atsitiktinumai
N. Kitkauskas prisimena, kad prieš 18 

metų Katedroje, anuomet paverstoje Pa
veikslų galerija, vykdavo vargonų muzi
kos koncertai. Į vargonų balkoną dažnai 
lipdavo choristai. To meto gaisrininkams 
labai kliuvo, kad 50 - 60 choristų turi pa
kilti į balkoną labai siaurais sraigtiniais 
laiptais. Saugumo technikos inžinieriai 
manė, kad kilus gaisrui, choristai nespėtų 
nulipti. Gaisrininkai reikalavo įrengti an
trus laiptus iš nedegamų medžiagų. Juos 
teko projektuoti N. Kitkauskui. Projektas 
buvo padarytas, bet vis buvo delsiama 
kviesti statybininkus. Galiausiai tų laiptų 
visai atsisakyta. „Tvirtinant laiptus būtų 
tekę kalti sienas, ir darbininkai laisvai ga
lėjo prakalti tą sieną ir surasti lobyną, - 
sakė N. Kitkauskas. Tokiu atveju, kaip 
tuomet dažnai būdavo, iškviesta milicija 
surašytiĮ aktą, ir lobynas būtų patekęs į 
Valstybinį banką, o per jį nuplaukęs į 
centrinius Maskvos bankus. Ačiū Die
vui, kad taip neatsitiko“.

Ant užmūrytos sienos sovietmečiu dar 
buvo įrengtas radiatorius, kurį laikė į sie
ną įkalti metaliniai laikikliai. Radiatorių 
sistema įrengta po karo, ir darbininkas 
bekaldamas galėjo išjudinti nelabai storą 
sienelę. Bet atsitiktinumo dėka to neatsiti
ko. Katedra buvo uždaryta 1947 m., ga

Iš kairės: barokinė vyskupo Jurgio Tiškevičiaus taurė, XVII a. vidurys; Didžioji gotikinė 
Alberto Goštauto monstrancija, XVI a.; Konstantino Tiškevičiaus taurė, XIX a. vidurys.

lerijai pritaikyta 1956 m. Jeigu tuo metu 
kaldami tą radiatorių darbininkai būtų 
suradę lobyną, jis tikriausiai būtų nu
keliavęs į Maskvą, mano N. Kitkauskas.

Kada paslėptas lobynas
N. Kitkausko nuomone, Katedros lo

bynas į nišą buvo užmūrytas prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui. „Karas pra
sidėjo 1939 m. rugsėjo 1 d„ už savaitės 
čia ir sunešė, - sakė N. Kitkauskas. - Loby
no rakandai nišoje buvo sudėti vienas ant 
kito, ir viršus uždengti laikraščiais. Mūri
ninkas, matyt, apklojo daiktus laikraščiais, 
kad neaptaškytų šlapiu skiediniu. Laik
raščių „Slowo“ išleidimo data 1939 m. 
rugsėjo 8 - 9 d. Juose vaizdingai aprašomi 
karo įvykiai. Lenkai pamatė, kad žūsta 
valstybė, tai maždaug po aštuonių dienų 
nuo karo pradžios nutarė Katedros lobyną 
paslėpti. Po savaitės kitos užėjo sovietų 
armija. Po mėnesio Vilnius buvo perduo
tas Lietuvai, viskas vertėsi. Kai lobyną 
slėpė, Vilniuje dar buvo lenkų valdžia. Ir, 
matyt, arkivyskupas Mečislovas Reinys 
apie tai irgi nebuvo informuotas“.

Katedros lobynu vilniečiai 
pasitikėjo labiau nei bankais

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
viena šalia kitos egzistavo dvi instituci
jos - didžiojo kunigaikščio dvaras su savo 
turtais ir šalia - dvasinis valstybės centras, 
turėjęs savo lobius.

Dr. Wladylaw Ząhorski 1904 m. išleis- 
toje knygoje „Katedra wilenska“ rašo, kad, 

Vilniaus katedros lobynas seniau taip pat 
buvo vienas turtingiausių visoje LDK. 
Katedrą dosniai apdovanodavo kuni
gaikščiai, jų žmonos, didikai, vyskupai ir 
kiti asmenys. Vieną pirmųjų dovanų 
Katedra gavo iš Vytauto žmonos Onos.

Jau XVI a. lobyne buvo 230 sidabri
nių ir auksinių indų bei rakandų, o kai 
kurie iš jų buvo gausiai išpuošti bran
gakmeniais ir perlais. Daugelio brangiųjų 
metalų ir akmenų vertę šimtą kartų virši
jo įgudusių auksakalių darbo menišku
mas. Ypač didelės meninės vertės lobyno 
dalis - monstrancijos, taurės, Augsburgo 
meistrų darbo sidabro skardos altorių ap
kaustai. Kai kurių kitų daiktų vertė buvo 
matuojama jų istorine svarba, nes buvo 
dovanoti žymių asmenų. Lobyne buvo sau
gomi ir gobelenai, brangūs kilimai, arnotai 
(karalienių ir kilmingų ponių išsiuvinėti 
auksu, perlais ir brangakmeniais).

Kapitulos lobyno turtai nukentėdavo 
per karus ir priešų antpuolius. Lobynas 
ypač nukentėjo XVII a. viduryje karo su 
Maskva metu. Jis buvo padalytas į dvi 
dalis. Vieną dalį prelatas Jurgis Bialoza- 
ras išvežė sausuma iš Vilniaus net į Že
maitiją. 1667 m. ši dalis buvo sugrąžinta. 
Iš tos lobyno dalies išliko Geranainių 
monstrancija ir relikvijorius su Šv. Sta
nislovo relikvijomis. KitalobynodalisNe- 
rimi buvo siunčiama į Karaliaučių, bet 
netoli Vilniaus valteles su lobyno antrąja 
dalimi sulaikė rusų kariuomenė. Šioje

lobyno dalyje buvo Vytauto Didžiojo 
dovanotas sidabrinis kryžius su bran
gakmeniais, Alberto Goštauto taurė ir kt.

Kapitula vėliau dalį lobyno kartais 
turėdavo užstatyti kariuomenės išlaiky
mui. Lobyno turtai netgi buvo naudojami 
Katedros perstatymams. Kartais kai ku
riuos vertingus rakandus kapitula net 
perlydydavo.

Vilniaus gyventojai Katedros lobyną 
laikė tartum kokiu banku, į jį atiduodavo 
saugoti savo pinigus ir brangenybes. Toks 
paprotys labai senas, anot W. Ząhorski, 
dargi pagonybės laikais žmonės Perkūno 
šventyklos dvasininkams patikėdavo sa
vo turtus. Globėjai savo globojamųjų tur
tą taip pat turėdavo laikyti bažnyčiose. 
Taip 1524 m. Žygimantas Senasis labai 
didelę jo vaikams palikimu skirtų aukso 
monetų (10 tūkstančių) sumą laikė Kated
ros lobyne.

Reikėtų leidinio
N. Kitkausko nuomone, vertėtų arti

miausiu metu išleisti prestižinį albumą, 
skirtą Katedros radiniams. Taip būtų 
patvirtinta, kad šie leidiniai yra Vilniaus 
Katedros nuosavybė ir priklauso Lietuvai. 
„Turime skaudžią praradimų patirtį, - sa
ko N. Kitkauskas. - Iš šaltinių žinome, kad 
XVI a. Valdovų rūmuose buvo didžiulė 
labai turtingapaveikslųkolekcija,kitų me
no vertybių. Tačiau istorija neišsaugojo 
net jų pavadinimų.
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (7)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Apeiname atnaujintos Biržų pilies bu

vusius volus, ant kurių anksčiau stovėjo 
dvigubos mūro sienos. Pilį iš vienos pu
sės supa Agluonos, iš kitos - Apaščios 
upės, sudarančios patvenktą Širvėnos 
ežerą, skalaujantį trečiąjį pilies šoną. 
Greičiausiai, senais laikais ir ketvirtoji 
pilies pusė buvo skalaujama vandeniu 
pripildyto kanalo. O pačiame pilies kalno 
viduryje tarsi iškilusi didinga, prieš ke- 
lioliką metų atstatyta Biržų pilis. Šiuo 
metu čia įsikūręs Biržų muziejus ir 
miesto biblioteka.

Ilgiausiai užtrunkame muziejuje, ku
riame atsispindi Biržų miesto ir apylin
kių gyvenimas nuo seniausių laikų iki 
krašto nepriklausomybės atgavimo. Mu
ziejaus patalpos užima 18 ar 19 pilies 
kambarių per du aukštus. Tad jiems vi
siems apžiūrėti reikia laiko. Eksponatai 
plačiai vaizduoja ne tik kunigaikščių 
Radvilų ir grafų Tiškevičių laikus, bet ir 
sukilimą prieš rusus, knygų draudimo 
gadynę, 1918-1940 metų Lietuvą: jos mo
kyklas. žmonių gyvenimą. Daug vietos 
skirta Biržų apylinkių partizanų kovoms 
pavaizduoti. Iš muziejaus išėjome var
giai bepavilkdami kojas!..

Papietavę miesto restorane, dar kartą 
aplankėme Širvėnos ežerą, artimųjų ka
pus, išbarstytus net trijose miesto kapinė
se, o po to jau „namo“ - į sesers kiemą Na- 
radavoje. Rytoj laukia kita kelionė - į 
Kupiškio kraštą, mano gimtinę.

Penktadienis (birželio 19 d.). Prieš
piečiais atsisveikiname su giminėmis. 
Vienas kitas ašarą nubraukia, o kai ku
rių balsas pasidaro toks duslus, kas ži

Sportinėse aukštybėse Lietuvoje
Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Skambant Laisvės varpui, 

I-sios Tautinės olimpiados dalyvis D. 
Ilgūnas su deglu rankoje prieina prie 
Amžinosios ugnies aukuro, nuo jo už
dega deglą chorui dainuojant A. 
Vanagaičio "Laisvės varpą", ir šį degan
tį deglą perduoda Lietuvos olimpiečiui 
V. Česiūnui, kuris prieina prie netoliese 
stovinčių 10 bėgikų. Jie nuo šio deglo 
uždega savuosius deglus ir šių ugnį, 
bėgdami per įvairius miestus, nunešė į 
Vilnių, kur vyks varžybos. Skambant 
varpams ir lydint orkestrų garsams, vi
sa sportininkų eisena pajuda į Sporto 
stadioną.

Visos Kauno gatvės iki pat stadiono 
buvo pilnos žmonių, kurie džiaugsmin
gai sveikino praeinančius sportininkus. 
Kaip ir ankstyvesnėse šventėse, taip ir 
dabar labai didelį pasisekimą turėjo mū
sų australiečiai sportininkai. Visur girdė
josi „Valio Australija“, „Valio kengūrų 
krašto lietuviai“ ir panašiai. Buvome tik
rai pakilioje nuotaikoje. Gavome daug gė
lių, omes vaikams dalijome mažus koaliu- 
kus ir kengūrytes. Gan ilgoka kelionė, 
ypatingai prieš kalną Parodos gatve, bu
vo jau ne taip lengva, tačiau nuovargio 
niekas nejautė ir visi buvo laimingi.

Pagaliau 9 vai. vakaro prasidėjo oficia
lus olimpiados ir šventės atidarymas. 
Lietuvos parašiutininkai iš oro į stadiono 
vidurį nuleido didžiausią Lietuvos vėlia

no, kada vėl pasimatysime ir ar pasima
tysime? Sesuo nedrąsiai, patyliukais 
klausia: „Galgi, broliuk, jau neužilgo 
namo grįši?..“

Mašina dūzgia visai neblogais šiauri
nės Lietuvos keliais, o ir tas kelias neto
limas - tik 53 kilometrai iš Bužų į Ku
piškį, sekančią mūsų sustojimo vietą. 
Prazvimbiame pro Klausučius, Kretiš- 
kius, Vabalninką, Salamiestį, Paketurius 
ir prieš akis jau baltuoja Kupiškio baž
nyčios bokštai.

Kai prieš tris metus lankiausi Tėvynėje 
(ypač Biržų rajone), matėsi daug nedirba
mų laukų, o dabar tokių beveik nėra. Vė
juje supasi rugių ir kviečių laukai, nu
pjautose pievose ant žaiginių iškilęs 
džiovinamas šienas.

Netrukus „Kupos“ viešbutyje (berods 
vienintelis mieste) susirandame nakvy
nės kambarius ir einame apžiūrėti Ku
piškio miesto. Šiuo meni jis turi ar ne 
9 000 gyventojų. Kupiškio praeitis mig
lota - prie miesto esančiame piliakalny
je pilis buvusi pastatyta XHI amžiuje. 
Spėjama, kad miestas buvo įkurtas apie 
1480 metus. Bet žmonės šiose vietose 
gyvenę dar 6 - 5-me tūkstantmetyje prieš 
Kristų.

Pasigėrėję miestui davusio vardą Ku
pos upeliu, susiradome Kupiškio miesto 
biblioteką, įrengtą kažkada buvusiose 
žydų sinagogos patalpose. Svetingos bib
liotekos direktorės ir jos pavaduotojos 
Linos Matiukaitės lydimi, apžiūrėjome 
tikrai gražiai (pagal turimas sąlygas) su
tvarkytą biblioteką. Mus ypač domino 
vienas kambarys, skirtas užsienyje gy- 
venančiiį buvusių kupiškėnų leidiniams, 
kurie labai tvarkingai ir sistematiškai 
išdėstyti tam skirtose lentynose (tarp jų.

vą. Ji simbolizuoja Lietuvos 80-metį. 
Pasirodo vaikai, po jų grodami maršą 
įžygiuoja pučiamųjų orkestrai, ir tada 
prasideda visų švenčių dalyvių eisena, 
kurios priekyje ėjo žymūs Lietuvos spor
tininkai ir nešė Lietuvos, Olimpinę ir

JAV lietuvis Tomas Pūkštys penkis kar
tus buvo JAV ieties metinio čempionu ir 
rekordininku. Antroje Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje laimėjo aukso medalį. "Kiek 
kartų dalyvavote varžybose ir pelnėte 
čempiono titulų?" - klausė žurnalistas. 
"Apie 120 kartų; įvairiose pasaulio šalyse, 
neskaitant JA V, čempionu tapau 15 kartų ", 
-paaiškino Tomas Pūkštys

Švenčių vėliavas. Po jų - Organizacinio 
komiteto nariai ir visi sportininkai, kurie 
pražygiavo pro Prezidento ir kitų žym
iųjų svečių tribūną. Sportininkams susto
jus, sveikinimo žodį tarė Organizacinio

Kupiškio centras
galiu pasakyti, ir mano eilėraščių kny
gos). Vėliau, lydimi bibliotekos vadovių, 
aplankėme ir netoliese esantį kupiškėnų 
etnografinį muziejų, kuriame daug dė
mesio skiriama Kupiškyje gimusiems ar 
gyvenusiems dailininkams (jų apie 30) ir 
kitiems meno, mokslo, kultūros ir poli
tikos žmonėms. Keliuose skyriuose iš
dėstyta kupiškėnų apranga, darbo įrankiai 
ir kiti gyvenimo atributai. Muziejus ne
didelis, bet gražiai sutvarkytas. Stengia
masi parodyti kiek skirtingą kupiškėnų 
gyvenimo būdą ir netolimą praeitį. Čia 
kažkada yra buvę sėlių žemės, tad gal iš 
tų laikų ir kupiškėnų (kai kuriais atve
jais) skirtumas?

Šeštadienis (birželio 20 d.). Iš ryto die
nelė buvo nelabai maloni. Lijo. Tačiau 
nežiūrint to, šiek tiek užkandę viešbučio 
šeimininkės parūpintu maistu, vykstame 
ir šiandien į savo „tyrinėjimų ir prisimi
nimų“ keliones, palikdami Kupiškį, pa
skendusį debesyse ir smulkiame lietu
tyje. Netrukus pasiekiame ramų Šimonių 
miestelį, kur mažoje bažnyčioje su gru
pele žmonių šnekasi jos klebonas kun. 
Povilas Svirskis. Trumpai šnektelėjome 
su juo ir mes. Vėliau pro Adomynę nu
vykome aplankyti mano sergančios gi

komiteto vadovas A. Vidžiūnas, pakvies
damas Prezidentą atidaryti šią šventę. V. 
Adamkus labai gražioje ir jausmingoje 
kalboje džiaugėsi šia švente, kuri suar
tino viso pasaulio lietuvius, sujungdama 
juos į vieną ir gražią Lietuvos šeimą. Jam 
paskelbus Šventės atidarymą, į stadioną 
per visą aikštę buvo įneštos didžiulės 
Lietuvos, II Tautinės lietuvių olimpiados 
ir VI Pasaulio lietuvių žaidynių vėliavos, 
kurių kiekvieną nešė po šešis parinktus 
žymiuosius Lietuvos sportininkus. Šven
čių vėliavai nešti buvo parinkta ir po 
vieną Amerikos, Kanados ir Australijos 
sportininką. Ir man teko garbė atstovauti 
Australiją, nešant šią garbingą vėliavą. 
Praėjus pro visas tribūnas, o jos buvo pil
nos, dalyvaujant apie 12 000žiūrovų, gro
jant Lietuvos himną, vėliavos iškeltos 
ant specialiai paruoštų stiebų. Po to į 
stadioną įbėgo olimpiniai Lietuvos spor
tininkai, nešini olimpine ugnimi ir kas 100 
metrų pasikeisdami, kol prie pat aukuro 
olimpinis fakelas buvo perduotas olim
piečiui R. Ubartui, kuris užbėgęs laiptais 
j viršų, ten uždegė olimpinį aukurą. 
Šventė prasidėjo.

Meninėje dalyje pasigirdo Perkūno 
griausmas, aikštę nutvieskė žaibas ir įėjo 
Krivių krivaitis, lydimas vaidilučių. 
Skamba kanklių muzika, prasideda vai
dilučių šokis, prie aukuro išnyra deivė 
Gabija, ji rankoje laiko deglą su ugnimi 
ir karieta ją veža aplink aikštę. Vėliau 
prie vaidilučių prieina vyrai ir, skambant 
žodžiams „Dek, ugnie, nešdama žmo
nėms grožį ir gėrį“, prasideda bendri jų 
šokiai. Vėliau programoje buvo rodomas 

minaitės Meiliūnų kaime. Ji tik porą me
tų vyresnė už mane. Kažkada buvo tvir
tesnė už eilinius vyrus ir eidavo su jais 
imtynių, bet dabar jos sveikata palaužta 
ir jau nebesikelia iš lovos...

Vėl grįžtame Kupiškio link, užsuk
dami į Dapšių ir Gaigalių kaimus. Gai- 
galiuose gimiau, o Dapšiuose karo metais 
gyvenau pas dėdę. Gaigaliuose gyveno
me apie 1920 - 1924 metus (spėju!), nes, 
gimiau 1921-siais. Kaip per sapną prisi
menu labai seną dūminę trobelę, sa
manomis apžėlusią gryčios stogą, šim
tametį tvartą... Kai buvau kokių 3 ar 4 
metų, tėvai persikėlė gyventi į Dapšių 
kaimo galulaukę, netoli Girelės, irgi į 
dūminę pirkią. Bet ir čia gyvenome neil
gai, gal metus... Vėliau jau gyvenome dė
dės Kimčio sodyboje, kuri lyg per ste
buklą ir dabar tebestovi, bet sulinkusi, 
apleista, surūdijusiu skardiniu stogu. Iš 
čia 1927 metais persikėlėme į palatvę 
(Biržų apskr.). Dabar dėdės ūkis Dap
šiuose jau seniai parduotas, ojispatsir 
teta jau 50 metų kaip mirę. Dėdės na
mus nupirkęs tautietis nusiskundė, kad 
žmona jį palikusi, bet dėl ko, taip ir ne
paaiškino. Su mumis vykstanti jaunys
tės dienų draugė Genutė rodo, kur plačiuo
se Dapšių laukuose buvo jos tėvų namai.

Jau gerokai po pietų pasiekiame Gai
galių kaimą ir prie jo esantį piliakalnį. { 
tą neaukštą 12 metrų aukščio kalną, tė
vui pjaunant papiliakalnėse šieną, var
gais negalais įsirangydavau, bet anuomet 
jis man atrodė labai aukštas. Nebėra ir 
aplink kalnųjį supusių pelkių, o prieš 72 
metus tėvas, pasiraitojęs kelnes, su dal
giu pjovė viksvas piliakalnio papėdėje.

Senųjų Gaigalių pastatų, atrodo nėra 
išlikę, bet kaimo vietoje stypso eilė so
vietmetyje statytų trobelių, sudarančių 
lyg mažą kaimelį. Jį pastebi tik arti pri
važiavęs, nes jį slepia aplink augą me
džiai.

(Tęsinys sekančiame nr.)

mūšis su kryžiuočiais, kurie naikina šven
tą ugnį, ąžuolus ir senąjį lietuvių pago
nių tikėjimą. Vėliau vaikai šoka tauti
nius šokius, užkuriami laužai, dainuo
jama. Visur iškeliamas šventosios ugnies 
garbinimas senovės Lietuvoje. Pasigirs
ta garsus gaidžio giedojimas, visi šokėjai 
palieka aikštę ir juos pakeičia sportinin
kai. Jie atlieka įvairias sportines kom
binacijas, aerobikos, gimnastikos, atskinj 
sporto šakų pasirodymai, naudojant fos
foriniai nudažytus kamuolius, šviečian
čias įvairiaspalves lazdeles ir kt. Taku 
bėga vaikinai, nešdami tų šalių vėliavas, 
kurių sportininkai dalyvauja šioje šven
tėje. Jau visai sutemus ir keičiantis įvai
rioms šviesoms, visa tai buvo nepapras
tai įspūdinga.

Sportininkams baigiant savo pasiro
dymą, pasigirsta daina apie Lietuvą. 
Aikštėn sueina šokėjai ir kartu su spor
tininkais šoka bendrą kompoziciją. Tuo 
metu virš stadiono iškyla moters figūra. 
Tai deivė Gabija, sauganti mūsų ramybę,, 
namų židinį ir teikianti viltį ateičiai.

Prasideda nepaprastai įspūdingi fe
jerverkai, nušvietę ne tik stadioną, bet ir 
didelę dalį Kauno. Tai buvo, kaip dabar 
sakoma, šių laikų moderni garbinimo 
forma.

Olimpiados ir Sporto šventės atidary
mas buvo nepaprastai gražus. Tą dieną 
oras Kaune buvo tikrai labai gražus ir 
žmonės su šypsena dažnai sakė, kad mes 
iš Australijos su savimi atvežėme tą gra
žią ir šildančią saulutę.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Mažosios Lietuvos enciklopedija
Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilniuje, remiama Mažosios Lietuvos Fondo,

t 51 ii S ii m irusieji f
pradėjo rengti plačią Mažosios Lietuvos enciklopediją. Jau įpusėtas pirmasis 
tomas. Apie leidinį pasakoja Fondo pirmininkas prof. Vilius Pėteraitis (Kanada) ir 
leidyklos direktorius Algirdas Kiselis (Vilnius).

JV. f A. Stasys Domkus

A. A. Kiselis: MLE-pirmoji enciklopedija, apimsianti Mažosios Lietuvos bei 
Prūsijos aktualijas. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių raštijos, švietimo, tau
tiškumo klausimams atskleisti. Šio leidinio svarba - galimybė įamžinti nykstantį ir 
jau prarastą paveldą, turintį neįkainojamą vertę tiek lietuvių, tiek ir Europos kultū
rai. Enciklopedijos išleidimas, žvelgiant į šio krašto ateitį, svarbus ir politiškai, o 
šiandien atliks mokslinę, šviečiamąją, tautinio auklėjimo funkcijas, bus parankinė 
mokslo žmonių, taip pat mokytojų, jaunimo knyga.

V. Pėteraitis: Kur Tilžė ar Ragainė, dar žinoma, bet tik iš senų dokumentų matyti,

Šių metų liepos 12 dieną mirė Sta
sys Domkus, ilgametis ALB Hobarto 
Apylinkės narys.

A.a. Stasys gimė 1920 m. Kuršėnų 
apylinkėje. Sulaukęs 19 metų savano
riu įstojo į Lietuvos kariuomenę, o po 
metų tarnybos buvo aprengtas rusiška 
„rubaška“ ir, kaip ir visi tuometiniai 
Lietuvos kareivėliai, įjungtas į Rau
donąją armiją. Po metų prasidėjo karas

d. eismo nelaimėje žuvo sūnus Juozas, 
ir dangus aptemo. Gyvenimas nesusto
jo, bet, kaip sakoma, viena bėda ne bė
da, 1996 m. gegužės mėnesį mirė 
Kristina. Jau senyvo amžiaus Stasys li
ko vienas ir liguistas. Jis persikėlė į 
senelių slaugos namus, kur buvo gerai 
prižiūrėtas ir dažnai lankomas giminių 
ir draugų. Sveikata vis tik blogėjo, ir 
liepos 13 dieną, trečią valandą ryto Sta-

ir Stasys su savo daliniu pateko į vokie
čių nelaisvę. Netrukus jį įtraukė į 
besiformuojančius Savisaugos dalinius.

Karui pasibaigus, Stasys pateko į 
sąjungininkų nelaisvę, o iš jos paleistas 
pavirto „Dievo paukšteliu“.

Į Australiją Stasys Domkus atvyko 
pirmu transportu ir iš Bonegillos 
emigrantų stovyklos buvo pasiųstas į 
Tasmaniją, kur sezoną praleido skin
damas vaisius Premaydenoj, Pietų 
Tasmanijoje. Sezonui pasibaigus, gavo 
darbą cinko fabrike prie Hobarto. At
likęs sutartį, įsidarbino Cadbury šoko
lado fabrike Claremonte, kuriame išdir
bo iki pensijos. Bedirbant šokolado 
fabrike Stasys susipažino su jauna 
Kristina Petraityte. Netrukus jie sukūrė 
šeimą. Abu buvo labai darbštūs ir ne
truko Hobarto priemiestyje Glenorchy 
pasistatyti namuką, gražiai įsikūrė. 
Susilaukė dviejų sūnų - Juozo ir Anta
no. Gyvenimas bėgo šeimyniškoje 
palaimoje. Stasys ir Kristina į lietuvių

kur būta Kiškių kaimo, netoli Tolminkiemio. Arba kur ieškoti vieno ar kito pi
liakalnio, kai nelikę senų orientyrų, kokiai genčiai jis priklausė - skalviams ar 
gotams? Galima sakyti, restauruojame atmintį. Mažosios Lietuvos ąžuolus - M. 
Mažvydą, L. G. Rėzą, K. Donelaitį, Vydūną matome, bet reikia žengti į visą tokių 
ąžuolų girią, kad pajustume šio apleisto, išniekinto krašto didybę. Čia ne tik 
lietuviški ar prūsiški upių ir vietovių vardai, čia mūsų raštijos lopšys - čia išleisti 
pirmieji lietuviški vadovėliai ir žodynai. Karaliaučiaus universitetas rengė lietu
viško žodžio sakytojus - protestantų kunigus, kurie valstiečiui davė į rankas 
lietuvišką Bibliją ar giesmyną, beje, ir laikraštį. Ir tai turėjo įtakos Lietuvos 
tautiniam atgimimui XIX a. pab. ir XX a. pr.

A. A. Kiselis: Sudaryta redakcinė kolegija, kuriai vadovauja akademikas Zig
mas Zinkevičius. Sėkmingai dirba skyrių redaktoriai - architektūros - dr. Martynas 
Purvinas (vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas) ir Marija Purvinienė, etnologijos
- prof. Vacys Milius, gamtotyros ir geografijos - prof. Algirdas Gaigalas, kultūros 
sąjūdžio - dr. Vacys Bagdonavičius, spaudos - prof. Domas Kaunas, kiti. Leidinį 
redaguoja Istorijos skyriaus redaktorius dr. Algirdas Matulevičius, Laimutė Rup
šytė ir Vytautas Butkus. Į enciklopedijos rengimą jau įsitraukė apie 120 redaktorių, 
straipsnių autorių, konsultantų ir bendradarbių.

Šioje enciklopedijoje ypatingą vietą užima prūsologija - mažai aprašyta Lietuvo
je. Čia mums talkina prof. Audronė Kaukienė, dr. Grasilda Blažienė, dr. Lėtas 
Palmaitis. Labai aktyviai dalyvauja Klaipėdos universiteto dėtytojai.

V. Pėteraitis: Iš išeivijos autorių minėčiau Ansą Lymantą, kuris po karo reda
gavo "Keleivį", vėliau Kanadoje - "Lietuvos Pajūrį", dr. Martyną Braką, dr. Joną 
Stikliorių, Algirdą Regį, jūrų kapitoną Povilą Mažeiką. Prieš 20 metų mes turėjo
me daugiau autorių. Dabar atvežėme išeivijos archyvinę medžiagą - 15 sąsiuvinių bendruomenę įsijungė bendruomenės
- apie 6000 kompiuterio puslapių. Tuose aplankuose esama informacijos, kurios kūrimosi metu. Apie penkioliką metų 
nerasi niekur kitur. Tokiu būdu kaupiama speciali biblioteka MLE išleisti. Pasi
naudodamas proga, kreipiuosi į visus lietuvininkus bei šio krašto kolekcionierius 
Lietuvoje ir užsienyje, kas dar turite senos literatūros ar nuotraukų - siųskite MLE 
redakcijai į Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutą, L. Asanavičiūtės g. 23,2050 
Vilnius. Ar bent praneškite, kad galite paskolinti. Telefonas pasiteirauti 458 531, 
457 981. Mūsų manymu, MLE neturėtų būti sausa ar skurdi knyga, ji turėtų būti 
labiau populiari nei akademiška.

sys užmigo amžinu miegu.
Liepos 15 d. dauguma Hobarte 

gyvenančių lietuvių susirinko Šv. Jono 
bažnyčioje, Glenorchy, atsisveikinti su 
ilgamečiu draugu. Po mišių palydėjo
me a.a. Stasį į Cornelian Bay kre
matoriumą paskutiniam atsisveikini
mui.

Stasio palaikų pelenai buvo palaidoti 
šalia jo gyvenimo draugės Kristinos 
Cornelian Bay (kapinėse.

Ilsėkis ramybėje.
S. Augustavičius

Kėglių (Bowling) vakaras Geelonge

Stasys buvo bendruomenės sekretoriu
mi, o Kristina dalyvavo visuose ben
druomenės renginiuose ir su kitomis 
darbščiomis moterimis atlikdavo įvai
rius ruošos darbus. Sūnūs augo, mokė
si, baigė mokslus, gavo tarnybas, vedė. 
Stasys su Kristina susilaukė ir anūkė
lių, gyvenimas švietė vaivorykštės 
spalvomis. Tačiau 1992 metų spalio 30

Stasį Domkų palydint 
paskutinėje kelionėje.

Jau šešioliktą kartą Geelongo lietuvių 
sporto klubas "Vytis" suruošė metinį 
kėglių (bowling) turnyrą. Jis įvyko š. m. 
liepos 18 dieną Geelongo bowling sta
dione. Į turnyrą susirinko 70 kėgliuo- 
tojų: apie 50 jaunių ir virš 20 suaugusių. 
Žaidžiama buvo devyniose amžiaus 
grupėse: iki 16 - kos metų, vyrai ir mo
terys, na, žinoma, ir pensininkai. Gru
pių laimėtojai sekantys: iki 10 metų 
berniukų grupėje - Mundy Taylor, mer
gaičių grupėje - Alana Obeliūnas; iki 14 
- kos metų amžiaus berniukų grupėje - 
Jordie Brown, mergaičių grupėje Lea - 
Anne Koszela, iki 16 metų amžiaus 
berniukų grupėje - Michael Obeliūnas., 
mergaičių grupėje - Dana Koszela, vy
rų grupėje, nuvertęs 328 kėglius "per du 
žaidimus", laimėjo "Vyčio" klubo 
pirmininkas Aleksas Wasiak, moterų 
čempione tapo Fiona Wiliams, na o pen
sininkų grupėje (jau antri metai iš ei
lės) laimėjo Vacys Aukštiejus. Pasibai
gus kėglių ridinėjimui, žaidėjai, rėmė
jai ir svečiai susirinko į laikinus Lie

tuvių Namus, kur vyko tolimesnė šio 
vakaro programa. Pasistiprinus"Vyčio" 
klubo moterų paruoštais užkandžiais, 
paragavus taurių gėrimų, susirinkusius 
pasveikino "Vyčio" klubo pirmininkas 
A. Wasiak ir laimėtojams įteikė atitin
kamas dovanėles. Toliau sekė fantais 
gausi loterija, kuri įnešė kelis šimtus 
dolerių į klubo kasą. Pabaigoje vyko 
"Vyčio" metinės loterijos (Quiz) nr. 24 - 
tas didžiųjų premijų traukimas. Šią pa
reigą atliko ilgametis loterijos vedėjas 
Liudas Bungarda. Pirmą premiją - 250 
dolerių laimėjo Lily Obeliūnienė, lai
mingą bilietą ištraukė L. Bungarda. 
Antrą premiją - 125 dolerius laimėjo 
Danius Valaitis, bilietą traukė L. 
Obeliūnienė ir trečią premiją - 75 do
lerius laimėjo Simoneta Wasiak, bilie
tą traukė S. Valaitis. Po loterijos, išgėrę 
kavos ir užvalgę skanių pyragų, skirs- 
tėmės į namus, pasižadėję sekančiais 
metais vėl susirinkti į 17 - tą kėglia- 
vimo vakarą bei 25 - tą metinę loteriją.

L. B.

Padėka
Tariame nuoširdų ačiū visiems, prisidėjusiems prie atsisveikinimo su 

mūsų mylima Mama, Močiute, Prosenele
a.a. Janina Šėkiene.

Dėkojame prelatui dr. Pr. Daukniui už pravestą Rožinį ir iškilmin
gai atlaikytas šv. Mišias, Vincui Daniui už jautriai sugiedotas giesmes, 
Ritai Mačiulaitienei už pritarimą vargonais, visiems dalyvavusiems šv. 
Mišiose ir palydėjusiems Velionę į amžino poilsio vietą.

Dėkingi esame už gėles ir aukas vietoje gėlių Lietuvos našlaičiams ir 
šv. Mišioms, taip pat visiems, pareiškusiems mūsų šeimai užuojautas 
asmeniškai, telefonu, paštu ir per spaudą, tai suteikė mums dvasinės 
stiprybės mūsų liūdesio metu.

Dukra Meilutė h* sūnus Algirdas 
su šeimomis

Pagerbdami
A. f A. Stasį Domkų,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo: po 20 dol. Vladas ir 
Katrina Mikelaičiai, Šikšnių šeima, po 10 dol. J. Paškevičius, 
Stepas ir Betty Augustavičiai.

A. f A. Vidui Paulinkoniui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mamai, žmonai ir vi
sai šeimai.

Juzė, Jonas ir Juozas Stankaičiai

Vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

A. f A. Vidni Panlinkouiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Mamytę ir visus artimuosius.

Jaunystės dienų draugė Danguolė Genytė - 
Hutehison ir Genių šeima

‘-J &te «
Vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Adelaidėje: Žolinė (Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė) bus švenčia
ma šeštadienį, rugpjūčio 15 d. ir sekmadienį, rugpjūčio 16 d. Šeštadienį, 12 vai. 
Parapijos salėje įvyks Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos susirin
kimas.

Norintieji paremti Marijonų gimnazijos atstatymą Marijampolėje, prašomi su
sisiekti su kun. J. Petraičiu. "M.P." inf.

Aukojo našlaičiams
Pagerbiant a.a. Janiną Šėkienę vietoje gėlių aukojo: $100 - Šėkų šeima; po $50 - 

Eimučių šeima, S. ir V. Vasiliauskai, J. Biknaitienė (Zableckienė), J. Lilys, A. ir R. 
Čelnai, F. Savickienė; po $20- A. Savickas, M. Matulionienė; po $10- V. Juškienė, 
D. Danius, A. P. Šimkus, S. ir I. Tamošaičiai, J. ir L. Kebliai, S. Czauderna, V. 
Bladzevičienė, R. ir V. Pumpučiai, G. Kunčiūnas, A. Ramanauskienė, M. Sodai- 
tienė, A. Kesminienė, A. M.; $5 - P. Šiuškienė.

Šeimos prašymu, surinkti 575 doleriai per Melboumo Socialinės Globos Moterų 
Draugiją bus perduoti Lietuvos vaikams - našlaičiams.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

Video j uostos
1998 metų Pasaulio lietuvių dainų šventės metu buvo pagamintos 3 aukštos 

kokybės vaizdajuostės: 1. Ansamblių vakaras Kalnų parke, 2. Šokių diena "Žalgi
rio" stadione, 3. Dainų diena Vingio parke. Dar nežinoma, ar jos bus platinamos 
Australijoje, tačiau Šiaurės Amerikoje jos jau gaunamos per lietuvišką firmą 
International Historic Films, 3533 South Archer Avenue, Chicago, IL. 60609, USA. 
Kanadiškas kainoraštis jas siūlo po 25 kan. dolerius arba 60kan. dol. už visas tris.

Taip pat gauta žinia, kad Lietuvos TV paruošė 5 vaizdajuostes (Sausio 13 - sios 
įvykiai Lietuvoje, Medininkų tragedija, tremties metai, Lietuvos istorinės vietos, 
kultūrinės vietos), kurios pirmoje eilėje skirtos užsienio lietuviams. Sužinoję apie 
platinimo būdus, pranešime vėliau. "M. P." inf.

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

Visuotinė enciklopedija
Mokslo ir enciklopedijų leidykla pradėjo „Visuotinės lietuvių enciklope

dijos“ paruošiamuosius darbus, kurie užtruks ne mažiau kaip vienerius metus. 
Leidyklos direktoriaus Algirdo Kiselio pranešimu, naujoji enciklopedija turės 
16 tomų. Planuojama kasmet išleisti po vieną tomą, pradedant 1998 metais. Tiki
mės, kad netrukus galėsime plačiau informuoti apie enciklopedijos prenumeratos 
sąlygas, kainą ir platinimą apskritai.

Leidykla jau išleido pirmąjį iš dviejų tomų apie Šiaurės Amerikos lietuviš
kąją išeiviją, apimantį raides A-M. Planuojamas ir vienas tomas apie Australi
jos lietuvius. „M.P.“ inf.

Gimnazija taps dvikalbe
Vasario 16-osios Lietuvių Gimnazija Vokietijoje tikriausiai sulauks finansi

nės paramos, tačiau turės būti iš dalies pertvarkyta. Vilniuje susitikęs su gimna
zijos direktoriumi Andriumi Šmitų, Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog ši mokymo įstaiga Hiittenfelde turi išlikti.

1950 metais įkurtą gimnaziją iki šiol išlaiko Vokietijos vyriausybė ir išeivi
jos lietuviai. Pasak A. Smito, gimnazijai išlaikyti kasmet reikia 1.6 mln. DM, 
daugiau nei 80% jų skiria Vokietijos vyriausybė. Tačiau visai neseniai mokyklos 
likimas buvo pakibęs ant plauko, nes Vokietija pernai pranešė, kad nuo 1999 metų 
gruodžio 31 dienos privačiai lietuvių gimnazijai šios šalies vyriausybė paramos 
neskirs. Vokietijos vyriausybė nurodė, kad gimnazija paramos turėtų kreiptis į 
Hesseno žemės valdžią, nes Hiittenfeldas yra šioje žemėje.

Gimnazijos direktorius žurnalistams teigė, kad dabar su Hesseno žemės švie
timo ministerija ieškoma būdų išspręsti šią problemą. Bet, A. Smito žodžiais, fi
nansinę paramą gauti pavyks tik iš dalies pertvarkius šią gimnaziją. Mat dabar joje 
didelė dalis dalykų dėstoma lietuvių kalba, o ši gimnazija tegalės būti finansuoja
ma, jeigu taps dvikalbe vokiečių ir lietuvių gimnazija.

Vokietijos paramos tikimasi ir todėl, kad nuo 1992 metų Klaipėdoje veikia 
Hermanno Sudermanno vokiečių gimnazija. Ją išlaiko K-laipėdos savivaldybė, 
remia Lietuvos Vyriausybė bei atitinkamos Vokietijos institucijos.

Lietuvių gimnazija Diepholzo kareivinėse atidaryta 1950 metais, o po metų, 
minint Lietuvos nepriklausomybės dieną, gimnazijai suteiktas Vasario 16-osios 
vardas. 1953 metais Lietuvių Gimnazija perkelta į Hūttenfelde esančią Rennhofo 
pilį, kuri nupirkta už lietuvių aukas. Daugiau kaip po dešimtmečio greta senojo 
pilies pastato iškilo modernus gimnazijos ir administracijos priestatas. Dabar gim
nazijoje kasmet mokosi 80-100 moksleivių. Už mokslą jie kasmet turi sumokėti 
po 6 600 DM. Joje yra devynios klasės - nuo 5 iki 13. Beveik trečdalis mokinių 
yra iš Lietuvos, o didžiąją dalį sudaro moksleiviai iš Vokietijos, yra ir iš Pietų bei 
Šiaurės Amerikos. ELTA
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NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 

Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

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.

Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.
L.B.

Pranešimas Melbourne lietuvių pensininkų sąjungos nariams, sekantis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 11d. A. S.

XI Tautinių Šokių Šventė
Vienuoliktoji išeivijoje rengiama Lietuvių Tautinių Šokių Šventė (XI LTŠŠ) 

įvyks 2000 metų birželio 30 — liepos 2 dienomis Toronte. Š. m. pavasarį organi
zaciniam komitetui vadovauti Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
paskyrė Vincą Piečaitį ir Ramunę Jonaitienę. Vyriausiais meno vadovais pakvies
ti Rita ir Juozas Karasiejai. Sudarytas šventės rengimo komitetas.

Jaunimo susipažinimo vakaras įvyks penktadienį, birželio 30 dieną, repetici
jos, vadovų pagerbimas ir jaunimo šokiai - šeštadienį, liepos 1 dieną. Mišios, 
šventė - koncertas ir pokylis įvyks sekmadienį, liepos 2 dieną. Patalpos šiems 
renginiams jau numatytos Toronte ir Mississaugoje, Ontario.

Dėl platesnės informacijos kreiptis:
Lithuanian Folk Dance Festival - 2000,1011 College St., Toronto,
Ontario M6H 1A8, tel. 416 533-3292, fax 416 533-2282

Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, Tel.:(370 2) 313 623, 
Fax.: (370 2) 313 624, EI. paštas: info@lgitic.lt

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS
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