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V. Adamkus ragina Balka
nus sekti Lietuvos pavyzdžiu

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
įsitikinęs, kad pastangų metų Lietuvos 
politinė ir diplomatinė patirtis galėtų 
padėti įtvirtinti ilgalaikį stabilumą 
Balkanų regione.

Pietryčių Europos stabilumo pakto 
inauguracijoje Sarajeve dalyvaujantis 
V. Adamkus penktadienį Eltos ir 
Lietuvos televizijos žurnalistams sakė, 
kad Lietuva kartu su kitomis de
mokratinėmis valstybėmis norėtų 
aktyviai dalyvauti demokratizuojant 
Balkanus. „Mes galime pasidalinti 
patirtimi, kaip palaikome gerus kai
myninius santykius su visomis šalia 
esančiomis valstybėmis, kaip proble
mas sprendžiame taikiai, o ne kulkomis 
ir tankais“, - teigė Prezidentas.

Lietuvos vadovui, pirmą kartą ap
silankiusiam Sarajeve, krito į akis dar 
likę prieš kelerius metus pasibaigusio 
karo pėdsakai: apgriauti daugiaaukščiai 
namai, kulkų žymės sienose. „Tikiuosi, 
kad stabilumo paktas, pristatomas 
Sarajeve, prisidės prie Pietryčių Euro
pos ūkio atstatymo, demokratizavimo ir 
galų gale įjungimo į bendrą žemyno 
šeimą. Prie to turėtų prisidėti ir Lietu
va“, - tvirtino V. Adamkus.

Sutarčių pasirašymas vėl 
atidėtas

Lietuvos vyriausybė ir JAV kompa
nija „Williams“ galutinius susitarimus 
dėl amerikiečių atėjimo į „Mažeikių 
naftos“ koncerną mėgins suderinti ir 
pasirašyti iki rugpjūčio pabaigos. Tai 
penktadienį Eltai sakė ūkio ministro 
patarėjas, derybų su „Williams" kom
panija grupės narys Saulius Spėčius.

Dar prieš mėnesį ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis ir „Williams 
International“ prezidentas Džonas 
Bumgarneris (John Bumgarner) op
timistiškai žadėjo, kad sutartys bus 
pasirašytos iki liepos pabaigos, blo
giausiu atveju - iki rugpjūčio vidurio. 
Šiandien aišku, kad ir antrasis terminas 
nerealus, nes susitarimų projektus turi 
aprobuoti Vyriausybė, o jos artimiau
sias posėdis įvyks tik rugpjūčio 18 die
ną.

Pasak S. Spėčiaus, sutarčių pasirašy
mo terminas pratęstas, nes iškilo klau
simų dėl jų projektų atitikimo ga
liojantiems įstatymams, pozicijoms 
suderinti reikia papildomo laiko. 
Derybininkai kasdien intensyviai dir
ba, ieškodami abiems pusėms priimti
no kompromiso. Kai kuriuos teisinius 
„klaustukus“ „Williams“ atstovai šio
mis dienomis aiškinasi Lietuvos Sei
me.

Medininkų žudynių bylos 
stabdyti nesirengiama

Lietuvos generalinė prokuratūra kol 
kas nesirengia stabdyti prieš aštuone

rius metus iškeltos Medininkų žudynių 
bylos, nors kaltinimai iki šiol nepa
reikšti nė vienam iš septynių įtariamų
jų - buvusių Rygos OMON grupės 
kariškių, kurie šiuo metu yra Rusijoje.

1991 metų liepos 31 - ąją Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienyje buvo nužudyti 
Lietuvos pareigūnai. Liko tik vienas 
kraupiosios tragedijos liudininkas - 
muitininkas Tomas Šernas.

Kaip Eltai sakė bylos tyrimui va
dovaujantis Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus prokuroras Rolandas 
Stankevičius, pagal balistinių eksperti
zių rezultatus bei kitą bylos medžiagą 
nustatyta, jog į Lietuvos pareigūnus 
šaudė du kariškiai. Kiti tuo metu buvo 
pasaloje ar savo karinėje bazėje.

Lietuva prašo Rusijos, kad jos 
pareigūnai arba patys apklaustų įta
riamuosius, arba leistų dalyvauti 
apklausose mūsų šalies atstovams, nes 
be šių parodymų neįmanoma nustatyti, 
kurie užpuolikai žudė. Tačiau Rusijos 
generalinė prokuratūra, matyt, labiau 
dėl politinių, negu dėl teisinių priežas
čių, savo šalies teritorijoje įtariamųjų 
vis neranda, o į Lietuvos pareigūnų 
paklausimus atsako formaliais raštais.
Paminklas Tėvynės apsaugos 

rinktinės kariams
Tėvynės apsaugos rinktinės karių 

patriotinį žygdarbį kartų kartoms pri
mins jų garbei Sedos miestelio aikštėje 
pastatytas paminklas.

Šį sekmadienį, rugpjūčio 1 dieną, 
paminklas žuvusiems Tėvynės apsau
gos rinktinės kariams,iškilęs Mažeikių 
rajone, Sedos miestelio aikštėje prie 
bažnyčios, buvo iškilmingai atiden
giamas ir šventinamas. Prie paminklo 
vyko ir Rinktinės 55 - ųjų metinių 
minėjimas. Buvo dedami vainikai čia 
kritusių karių amžino poilsio vietoje - 
senosiose Sedos kapinėse, .buvo au
kojamos už juos Šventosios Mišios. 
Miestelio gatvėmis pražygiavo kariai ir 
šauliai, koncertinę programų atliko 
Palangos šaulių choras, pučiamųjų 
orkestras.

Tėvynės apsaugos rinktinė - unikalus 
Tėvynės gynimo istorijos puslapis, sa
kė Eltai Sedos kautynių dalyvių klubo 
vadovas Vladas Kazlauskas. 1944 me
tais, prisiminė jis, kai bolševikai vėl 
įsiveržė į Lietuvą, būriai patriotiškai 
nusiteikusio jaunimo, pakviesti Lietu
vos laisvės armijos, pasiryžo ginti 
Lietuvą fronto sąlygomis.

Frontą Žemaitijoje - prie Ventos, prie 
Varduvos - Tėvynės apsaugos rinktinė 
buvo sustabdžiusi keliems mėnesiams, 
pasakoja buvęs rinktinės karys V. 
Kazlauskas. Didžiausios stabdomosios 
kautynės vyko Sedos prieigose. Tačiau 
turėdami vien tik lengvuosius pėstinin
kų ginklus patriotai neilgai tegalėjo 
atsilaikyti prieš sovietinius tankus. Spa-

E. Katilius - "Jūros etiudas".

lio 7 dieną Tėvynės apsaugos rinktinė 
buvo sutriuškinta. Daug žmonių žuvo, 
pateko į nelaisvę, tačiau kai kam pavy
ko ir išsigelbėti.
Prezidentas dėkojo lietuvių 

taikdariams
Prezidentas Valdas Adamkus ket

virtadienį Sarajeve padėkojo už gerą 
tarnybą Bosnijoje ir Hercegovinoje 
tarnaujantiems lietuvių taikdariams.

Į Pietryčių Europos stabilumo pakto 
inauguracijos konferencijų atvykęs 
Lietuvos vadovas pietavo su lietuvių ir 
danų taikos palaikymo dalinio atsto
vais.

Kariai pasakojo gerai sutariantys su 
vietos gyventojais, pramokę jų kalbos. 
Lietuvių ir danų taikdariai prižiūri apie 
80 kvadratinių kilometrų teritoriją ša
lia Dubojaus miesto, esančio netoli 
Tuzlos. Čia gyvena maždaug po lygiai 
serbų, kroatų ir Bosnijos musulmonų.

Prezidentas lietuvių taikdariams įtei
kė padėkos raštus.

Pasirašomas Būtingės 
terminalo priėmimo aktas 
Ketvirtadienį dauguma Būtingės naf

tos importo ir eksporto terminalo pir
mojo etapo (eksĮtorto)statybos priėmi
mo valstybinės komisijos narių pasi
rašė šio objekto priėmimo eksploata
cijai aktą. Dar kelis reikalingus posė
dyje nedalyvavusių pareigūnų parašus 
terminalo naudotojai tikisi gauti iki kito 
trečiadienio.

Kaip sakė „Mažeikių naftos“ koncer
nui priklausančio Būtingės filialo di
rektorius Piotras Ranko, komisijos na
riai pretenzijų neturėjo, išsakė pastabų 
tik dėl jūroje esančio terminalo plūduro 
apsaugos ir dėl nuotekų paieškos 
sistemos, kuri nenumatyta pagrindinia
me projekte.

Pirmojo tanklaivio krovimui praėju
sią savaitę naudota siurblinė Ma
žeikiuose, pumpavusi 1,5 - 1,7 tūkstan
čio kubinių metrų naftos per valandą. 
Kai bus baigti montuoti trys siurbliai, 
Būtingėje bus kraunama greičiau, nes 

bus pumpuojama po 5 tūkstančius 
kubinių metrų per valandą.

„Mažeikių nafta“ derasi su dvylika 
Rusijos ir Kazachstano kompanijų dėl 
naftos transportavimo per Būtingę ir 
visiško terminalo apkrovimo. 1995' 
m.vasarą pradėtą statyti terminalą 
visiškai numatoma baigti ir parengti 
naftos importui per artimiausius porą 
mėnesių, jeigu pavyks išspręsti staty
bos finansavimo problemą.

Generalinė prokuratūra 
rengia kaltinimus 

P. Bernotavičiui
Generalinė prokuratūra iškėlė bau

džiamąją bylą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenančiam išeiviui Petrui 
Bernotavičiui.

Jis įtariamas bendrininkavęs ir vyk
dęs karo bei genocido nusikaltimus per 
nacių okupaciją Lietuvoje.

Generalinė prokuratūra nustatė, kad 
1922 metais gimęsP.Bemotavičius 1941 
- ųjų birželio pabaigoje pradėjo tarnauti 
okupacinės valdžios Kupiškio karo 
komendanto Venterio Lioverio (Werner 
Lower) adjutantu. Surinkta bylos me
džiaga leidžia teigti, jog P. Bernotavi- 
čius perduodavo Kupiškio karo ko
mendanto įsakymus ir nurodymus 
ginkluotajam būriui. Šis būrys suimda
vo civilius gyventojus, tarp jų - ir žydų 
tautybės Lietuvos piliečius - o vėliau 
juos ir šaudydavo. Beje, dėl ginkluo
tajam būriui vadovavusio Antano Gu
delio veiksmų Antrojo pasaulinio karo 
metais Generalinėje prokuratūroje šią 
liepą taip pat iškelta baudžiamoji byla. 
Lietuvos kariuomenė artėja

prie NATO standartų
Aukštas NATO karininkas pastebi 

Lietuvos ginkluotųjų pajėgų pažangą 
kelyje į Šiaurės Atlanto aljansą ir tvir
tina, kad organizacijos karinė vadovy
bė pasirengusi aktyviai bendradarbiauti 
su Lietuva.

Trečiadienį susitikime su Prezidentu 
Valdu Adamkumi Lietuvoje viešėjęs

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

NATO pajėgų Europoje vadas ame
rikiečių generolas Veslis Klarkas 
(Wesley Clark) pabrėžė, kad aljanso 
karinė vadovybė pasirengusi įtraukti 
Lietuvos karines pajėgas į aljanso ka
rinę sistemą, kai tik bus priimtas politi
nis sprendimas pakviesti Lietuvą į šią 
organizaciją.

Be V. Adamkaus, NATO pajėgų Eu
ropoje vadas Vilniuje susitiko su Lie
tuvos kariuomenės vadu brigados 
generolu Jonu Kronkaičiu, krašto ap
saugos ministru Česlovu Stankevičiu
mi ir užsienio reikalų ministru Algir
du Saudargu.

„Susitikimuose kalbėjome apie Lie
tuvos ginkluotųjų pajėgų pažangą, ku
ri yra akivaizdi. Mes matome, kad 
Lietuvos kariuomenė artėja prie NATO 
standartų“, - žurnalistams sakė V. 
Klarkas (W. Clark).

Po susitikimų Vilniuje NATO pajėgų 
Europoje vadas Lietuvos karinių oro 
pajėgų sraigtasparniu išskrido į Ruklą, 
kur apžiūrėjo mokomąjį pulką, stebėjo 
parodomąsias pratybas. Trečiadienį po 
pietų baigęs vizitą Lietuvoje, V. Klar
kas (W. Clark) iš Karmėlavos oro uosto 
išvyko į Latviją.

Valstybės vadovai aptarė 
ūkio problemas

Padėtį. šalies: ūkyje trečiadienį apta
rė trys ’aukščiausi šalies vadovai - Pre
zidentas Valdas Adamkus, Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir 
Ministras Pirmininkas Rolandas Fak
sas. Susitikime taip pat dalyvavo ūkio 
.ministras Eugenijus Maldeikis, su
sisiekimo ministras Rimantas Didžio
kas ir Seimo Pirmininko pavaduotojas 
Andrius Kubilius.
"’Pasak Prezidento atstovės spaudai 
Violetos Gaižauskaitės, pokalbio metu 
aptarta finansinė šalies būklė, galimy
bės liberalizuoti verslo sąlygas, infra
struktūros ir energetikos sektoriaus 
klausimai. Tačiau ji negalėjo išsamiau 
komentuoti susitikimo, nes jame 
nedalyvavo.

Manoma, kad susitikime daugiausiai 
dėmesio buvo skirta Lietuvos naftos 
komplekso privatizavimui - derybos dėl 
kontrolinio „Mažeikių naftos“ įmonės 
akcijų paketo pardavimo Jungtinių 
Amerikos Valstijų bendrovei „Williams 
International“. Įpusėjus valstybės va
dovų pokalbiui, į Prezidentūrą atvyko 
„Williams International“ vadovas Ren- 
dis Meidžorsas (Randy Majors) ir JAV 
ambasadorius Vilniuje Kitas Smitas 
(Keith Smith).

Š. Šareckis neprašys poli
tinio prieglobsčio Lietuvoje 
Paleistos Baltarusijos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininkas Semionas 
Šareckis kategoriškai neigia galimybę 
prašytis Lietuvoje politinio prieglobs
čio ir pabrėžia, kad visos problemos 
turės būti išspręstos pačioje Baltarusi
joje. Tai pareiškė antradienį po susi
tikimo su Lietuvos Seimo Pirmininku 
Vytautu Landsbergiu.

Nuo praėjusio ketvirtadienio Lietu
voje apsistojęs S. Šareckis sakosi tokiu 
būdu vengiąs galimo arešto savo ša
lyje.

Pagal kaimyninės valstybės Kons
tituciją, prezidento A. Lukašenkos pen- 
kerių metų kadencija yra pasibaigusi 
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liepos mėnesį, laikinai šį postą turėtų 
užimti Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas S. Šareckis. Tačiau A. Luka
šenka 1996 metų referendumu, kurio 
rezultatų nepripažįsta demokratinės 
valstybės, savo įgaliojimus pratęsė iki 
2001 metų.

Pasak S. Šareckio, susitikime su 
Lietuvos Seimo Pirmininku V. Lands
bergiu jis informavęs apie situaciją 
Baltarusijoje. „Ir Aukščiausioji Taryba 
ir opozicija daro viską, kad aš grįžčiau 
į savo šalį, kad Baltarusija taptų lais
va, nepriklausoma ir demokratine vals
tybe ir užimtų deramą vietą Europos 
namuose“, sakė S. Šareckis, konkrečiai 
nenurodydamas savo viešnagės Lie
tuvoje trukmės ir galimų susitikimų su 
Lietuvos valdžios atstovais.

Lietuvos Seimo Pirmininkas V. 
Landsbergis oficialiai kreipėsi į vidaus 
reikalų ministrą dėl šiuo metu Lietu
voje esančio Baltarusijos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko Semiono 
Šareckio apsaugos.

„Svečias yra aukštas asmuo, mano 
partneris kaip parlamento pirmininkas. 
Bet koks visiškai atsitiktinis atsitikimas 
su juo sukeltų daug nesusipratimų, 
politinių komplikacijų, visai nereika
lingų gandų. Todėl reikia žiūrėti ir į 
banano žieves po kojomis, į plytas, 
kurios gali nukristi nuo stogo“, - sakė 
trečiadienio spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis.

Prezidentas siūlo aktyviau 
rūpintis šalies įvaizdžiu

Prezidentas Valdas Adamkus paragi
no šalies diplomatus aktyviau dirbti 
informuojant pasaulio valstybes apie 
Lietuvą, gerinant jos įvaizdį.

Kreipdamasis į pirmadienį Vilniuje 
susitikimą pradėjusius užsienyje akre
dituotus Lietuvos diplomatinių at
stovybių bei konsulinių įstaigų vado
vus, Prezidentas stebėjosi, kodėl užsie
nio žiniasklaidoje pateikiami statisti
niai duomenys apie Lietuvą skiriasi nuo 
tų, kurie fiksuojami Lietuvoje. V. Adam
kų stebino ir skirtingų Lietuvos institu
cijų makroekoniminių skaičiavimų 
skirtumai.

„Neseniai Europos Komisijai prista
tyta Lietuvos pažanga ruošiantis narys
tei Europos Sąjungoje. Ši pažanga yra 
pripažįstama ir gerai vertinama. Tačiau 
kaip paaiškinti, kad beveik tuo pat me
tu pasirodžiusiame „The Wall Street 
Journal“ priede pateikti duomenys 
pristato kitokį Lietuvos socialinio ir 
ekonominio gyvenimo paveikslą? Ko
dėl. įvairių Lietuvos institucijų skai
čiavimai kartais iš esmės skiriasi?“ - 
retoriškai klausė V. Adamkus.
Du įstatymai vetuoti, trečias 

pasirašytas
Prezidentas Valdas Adamkus trečia

dienį pasirašytais dekretais grąžino 
Seimui pakartotinai svarstyti Valstybės 
ir tarnybos paslapčių bei Etninės kul
tūros valstybinės globos įstatymus. Tai 
jau dešimtas ir vienuoliktas Seimo pri
imti įstatymai, vetuojami Prezidento V. 
Adamkaus kadencijos metu.

Valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatyme V. Adamkus siūlo aiškiau iš
dėstyti Paslapčių apsaugos koordinavi
mo komisijos įgaliojimus. Ši komisija, 
be kita ko, turės išduoti ir naikinti 
leidimus pareigūnams dirbti ar susi
pažinti su valstybės paslaptį sudaran
čia informacija. Valstybės vadovas taip 
pat siūlo Seimui sudaryti darbo grupę,

* 9 Trumpai iš visur 
k________

Jaunimo tarpe populiarėja sporto ša
ka, jungianti plaukimą su laipiojimu 
kalnais: keliauti upeliais, besilei
džiančiais kalnų tarpekliais. Liepos 27 
dienos vakare dvi "Contiki Tours" or- 
ganiziuotos nuotykiautojų grupės pra
dėjo leistis žemyn Saxetenbach tarpek

liu Interlaken apylinkėse, Šveicarijos Al
pėse. Grupėse iš viso buvo 44 keleiviai 
ir 8 vadovai. Aukščiau kalnuose palijo 
ir staigi vandens siena nusinešė su savi
mi ir paskandino 18 keliautojų ir 3 va
dovus. Žuvusiųjų tarpe yra 13 australų 
(10 vyrų ir 3 moterys), kiti 4 australai ir 
2 naujazelandiečiai sužeisti.

Liepos 13 dieną Kinijos policija jū
roje sulaikė prekinį Taivano laivą, ve
žusį įvairius reikmenis ir maistą Tai
vano įgulai Matsu saloje. Grąsant gink
lu, laivas buvo nukreiptas į Kinijos Ma- 
wei uostą. Oficiali Kinijos versija skel
bia, kad policija . ieškojusi kontraban
dos, kuri iš Matsu galėjusi pasiekti že
myną. Užsienio stebėtojai mano, kad tai 
tik pirmas kampanijos, kurios Kinija 
imsis, kad priverstų Taivaną atsisakyti 
nuo atskiros suverenios valstybės statu
so siekimo, žingsnis.

Amerikiečių mokslininkai mėnulyje 
ieško suledėjusio vandens atsargų. Lie
pos 13 dieną jų iššauta raketa "Lunar 

. Prospector" trenkėsi į mėnulio paviršių,, 
toje vietoje,kur tikėtasi rasti vandens.. 
Dabar amerikiečiai instrumentais ieško 
vandens garų pėdsakų.

Raketa turėjoir antrinę paskirtį. Ji at
skraidino į mėnulį prieš du metus žuvu- 

. šio amerikiečių astronomo - geologo Eu- 
gene Shoemaker pelenus. Šis mokslinin
kas labai pergyveno, kad dėl sveikatos 
negalėjo asmeniškai nuskristi į mėnulį'' 
geologiniams tyrimams. Taigi įvykdy
tas jo pageidavimas.

'SJ'ųS’ųtJ’
Čigonai bėga iš Kosovo, kur jų ne

kuri peržiūrėtų kai kurias kitas ginčy
tinas šio įstatymo nuostatas.

Etninės kultūros valstybės globos 
įstatyme Prezidentas pasiūlė atsisakyti 
nuostatos, kuri įpareigoja užsieniečius, 
užrašiusius, fotografavusius, filmavu
sius ar kitaip surinkusius etninės kul
tūros vertybes Lietuvoje, „palikti ko
pijas etninės kultūros erchyvuose“. Pa
sak V. Adamkaus dekreto, tokios 
nuostatos įgyvendinimas „sukels teisi
nei valstybei nepriimtinų problemų“.

Numatoma, kad Prezidento grąžintus 
įstatymus parlamentas svarstys rugsėjo 
10 dieną prasidedančioje eilinėje se
sijoje.

Tuo tarpu Valstybės tarnybos įstaty
mą Prezidentas Valdas Adamkus 
trečiadienį pasirašė, nors ir abejoja dėl 
kai kurių jo nuostatų.

Kaip sakė Prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė, valstybės va
dovui kelia.nerimą, kad šis įstatymas 
nurodo parengti ir priimti kelias dešim
tis poįstatyminių aktų. Todėl šio svar
baus įstatymo įsigaliojimas praktiškai 
atidedamas keleriems metams.

„Cargill“ nusipirko 15 % 
Lietuvos trąšų bendrovės 

mėgsta nei serbai, nei albanai. Rugpjū
čio 1 dieną į Italijos uostą Bari iš Mon
tenegro atplaukė laivas su 1010 čigonų, 
kurių beveik pusė buvo vaikai. Neaiš
ku ar Italija juos grąžins atgal į Koso
vo kaip nelegalius emigrantus, ar lai
kys juos pabėgėliais nuo etninių albanų 
keršto.

ųg’ųiJ’ <32’
Istorikai tradiciniai Romos įkūrimo 

datą skaito buvus 753 metų prieš Kris
tų. Pagal senuosius romėnų istorikus, 
tada Romulas įkūręs "amžinąjį miestą".

Dabar archeologai centrinėje Romos 
miesto dalyje užtiko 4 kapus, kurie yra 
iš 9 - to šimtmečio prieš Kristų. Jie 
aiškina, kad Roma yra bent vienu šim
tu metų senesnė, negu iki šiol priimta 
tvirtinti.

Rugpjūčio 2 dieną anksti ryte Indi
joje, važiuodami tais pačiais bėgiais vie
nas prieš kitą, susidūrė su traukiniai 
Asamo - vakarinės Bengalijos pasieny
je. Vienas iš traukinių buvęs pilnas ka
reivių. Susidūrimo metu žuvo virš 260 
žmonių, apie 1000 sužeista.

NSW valstijos vyriausybė, ieškoda
ma naujų būdų kovoti su narkotikų var
tojimu, nuo sekančių metų pradžios 
pradės 18 mėnesių bandymą atidaryti 
oficialų narkotikų naudojimo centrą. 
Sydnėjaus priemiesčiuose Kings Cross 
ar Darlinghurst narkomanams bus pa
rūpintos patalpos, kuriose medicini
nėje priežiūroje jie galės legaliai įsi
leisti savo atsineštą heroiną. Jiems bus 
parūpinti ‘ švarūs švirkštai, greitoji pa
galba per didelių dozių susileidimo at
veju. . ......

Heroinas nėra legalizuotas. Gatvėje 
policija narkomanus ir toliau galės areš
tuoti už turėjimą su savimi heroino.

Paruošė Vytautas Patašius

akcijų
Tarptautinė agropramoninė kor

poracija „Cargill“ antradienį nusipirko 
15 procentų Lietuvos trąšų bendrovės 
„Lifosa“ akcijų ir tapo išskirtine jos 
gaminamų fosfato produktų eks
portuotoja. Sutartį Vilniaus rotušėje 
pasirašė „Lifosos“ valdybos pirminin
kas Danas Tvarijonavičius bei „Cargill“ 
pasaulio trąšų operacijų prezidentas 
Henricus M. Mathot.

Penkis procentus akcijų tarptautinei 
koorporacijai pardavė „Lifosos“ dar
buotojai, dar po penkis procentus - val
dybos pirmininkas D. Tvarijonavičius 
bei įmonės užsienio partneriai ir 
smulkieji akcininkai. Jos „Cargill“ 
kainavo 57,2 milijono litų.

Nors Lietuvoje lieka tik apie 2 
procentus „Lifosos“ produkcijos, o visa 
kita eksportuojama, AB „Lifosa“ 
valdybos pirmininkas D. Tvarijonavičius 
tikisi, kad strateginis aljansas su „Car
gill“ padės išplėsti bendrovės rinkas 
visame pasaulyje. Dalį pinigų, gautų už 
parduotas akcijas numatoma skirti 
„Lifosos“ plėtrai ir investicijoms. M. 
Mathot nuomone, reikėtų pagerinti 
„Lifosos“ trąšų kokybę bei gaminti jų 
daugiau. Nukelta į 7 psL
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(e Bendruomenės veikloje e

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Praėjusį Sekmadienį senas skautų 

dienų bičiulis Vytas man aiškino, kad 
buvo įsitikinęs jog nario mokestį nese
nai susimokėjo, bet kaip patikrino kvito 
datą - išsiaiškino, kad tai buvo prieš 
tryliką mėnesių. Padėkojo, kad aš gerai 
padaręs priminęs nepamiršti. Todėl vėl
kreipiuosi į tuos, kuriems laikas greitai 
bėga ir galvojate, kad nesenai susi
mokėjote: jei kortelė geltona - jūsų 
teisybė, nesenai sumokėta; jei kortelė 
raudona - reiškia esate skoloje ir mano 
raginimas nėra veltui.

Dar tebeieškoma savanorių padėjėjų 
prie baro. Panelės, ponios, ponaičiai, 
ponai jei galite keletą valandų į savaitę 
paaukoti Klubui - būsime dėkingi. Bent 
kurią dieną, išskyrus antradienį, lau
kiame narių pagalbos "pašinkoriuoti".

Jei užsukę į biblioteką pamatysite 
šiokią tokią betvarkę- tai reiškia vyksta 
persiorganizavimas. Ruošiamasi dide
liam antplūdžiui skaitytojų ir knygų 

1998 -1999 Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktoriai: iš kairės sėdi - A. Lašaitis, 
J. Viržintaitė, K. Protas; stovi - A. Šepokas, R. Jurkūnas, A. Bučinskas, J. 

Karpavičius. Nuotrauka: A. Burneikio

pirkėjų. Aš, senų pažiūrų žmogus, pil
nai įsitikinęs, kad žmonės daugumoje 
(ypač lietuviai) dar nėra galutinai tapę 
televizoriaus vergai ir įvertina spaus
dintą žodį.

Šepokai su Jurkūnais atostogauja ki
tame gale Australijos. Pirmininkas 
švenčia gimtadienį, bet nesako nei die
nos nei amžiaus. Tai tokie pletkai direk
torate.

Malonu buvo matyti Danutę ir Edį 
Bartkevičius, sugrįžusius į antruosius 
. namus Sydnėjuje. Reikia tikėtis, kad jie 
pabuvos mūsų tarpe kurį laiką ir ne kar
tą apsilankys savame Klube.

Ruošėmės, kalbėjome per posėdžius 
ir galų gale liepos 27 d. su pirmininku 
nuvykome į Canberros Lietuvių Klubą, 
lyg vanagai ieškodami likučių. Jaus
mas tikrai nemalonus. Nors aš nebuvau 
ten dažnas svečias, bet prisiminimų 
daug. Mintyse pralėkė vardai ir pavar
dės tų, kurie statė, rūpinosi, kad būtų 
lietuviškas švyturys. Nors bendruomenė 
buvo nedidelė, bet lietuviškoji veikla 
gyvavo. Tenai ir jauniausias mano sū
nus, dar būdamas dvylikametis, nu
važiavęs į Lietuvių Dienas surado sa
vo gyvenimo draugę. Geležinis Vilkas 
nebestaugs tautiečiams nuo savo Klubo

sienų. Pirmos tautinės šermenys... Liūd
na! Kur bus sekančios? Taigi, žiūrėjo
me, derėjomės, grįžom nežinodami ar 
pirkom ką ar ne.

Visokių ke blumų atsiranda dėl lietu
viškos duonos. Pristatymas jos mums 
yra nelengvas. Nedaug trūko, kad būtu-
me visiškai ją praradę. Oro linijos kei
čiasi, perka, parduoda save. Ryšiumi su 
tuo ir mums atsiranda nemaži sunku
mai. Tačiau visgi rugpjūčio 8 d. lietu
viška duonelė vėl bus ir net trijų rūšių.

Sakoma, kad politikus suprasti - tai 
ne kiekvienam pajėgu! Neaišku ir man. 
Visi politikieriai, rėkia, šaukia, kad 
australiečiai esą per daug azartiški. At
seit, rėkia tuos azartinius žaidimus su
stabdyti, nes tai labai nuostolinga žmo
nėms ir neigiamai atsiliepia į šeimas. 
Liepos 23 d. teko dalyvauti seminare, 
kur aiškino, jog mums gyvenantiems 
elektroniniame amžiuje yra įmanoma 
valdžiai susekti kiekvieną krintantį 

centą į pokerio mašinas, o taip pat jiems 
rūpi susekti ir net kada tos mašinos du
rys atsidarys ir užsidarys. Prie kiekvie
nos valstijoje esančios pokerio mašinos 
bus prijungtas siųstuvas, kuris seks ir 
registruos kiekvieną mašinos operaci
ją. Valstija seklio kontraktą paskyrė 
TAB'ui. Iš klubų ir viešbučių už kiek
vieną valstijoje esančią mašiną kas 
mėnesį jie ims po $26.10. O taksų mo
kestį Klubai mokės kaip už telefoną, 
gaudami sąskaitas kas trys mėnesiai. 
Įdomu kiek laiko praeis, kai kontrolės 
centre žinos ir žaidėjo vardą, bei pa
vardę?

Ar pagalvojote apie naujus kandida
tus sekančiai Klubo Direktorių kaden
cijai? Ką pirmininku išrinksite į nau
ją Apylinkės Valdybą? Sukite galvas, 
ieškokite kandidatų! Svarbiausiai nepa
mirškite susimokėti nario mokesčio ir 
prikalbinti žmoneles, draugeles ir vyre
lius, jei jie dar nėra susimokėję. Ra
ginkime viens kitą tapti nariais. Per 
Linksmą Valandą išgerkime papiginto 
alučio, nusipirkę užkąskime lietuviš
kos duonos ir nepamirškime, kad mes 
esame irgi iš Lietuvos. Iki pasimatymo 
Klube! Algis Bučinskas

Mielai bičiulei

Pajautai Kaukienei
buvusiai Sydnėjaus JCietuvių Moterų. Soc. 
Globos draugijos darbuotojai ir bendra
darbei sulaukus 90 - ties metų jubilie
jaus, šios sukakties proga nuošir
džiausiai sveikinu.

Ona &aužienė, ’ĖEM

Negaudė trimitai
nemušė būgnai, neblykčiojo žaibai, 

kai mūsų žinomas dailininkas Leonas 
Urbonas savo sodyboje „Aras“, kuri jau 
tapo gyva meno galerija, atšventė 25 
metų sukaktį. Tai ketvirtis šimtmečio! 
Šiuo metu sodyboje „pridaiginta“ 
daugybė gana sudėtingų skulptūrų, ta
čiau ne visos turi laimingą istoriją.

Neseniai, Leonui dirbant ant 5 metrų 
■aukščio skulptūros „Virginija“, lūžo 
kopėčių pakopa ir skulptorius krisda
mas susižeidė abi kojas. Ligos metu jį 
slaugė geriausias jo draugas - šuo Foxy, 
„blue heeler“ veislės. Tai jau ne pirmas 
kartas kai Foxy išgelbsti savo pono ir 
viešpaties gyvybę.

Šiuo metu Leonas Urbonas vėl 
darbingas ir ruošiasi dalyvauti Carai- ■ 
vale ‘99 parodoje. Taip pat jis prikal
bino dar niekur nepasirodžiusį kuklų 
naują dailininką Vytautą Skirką, rašy
tojo Antano Skirkos sūnų, išeiti į viešu
mą su savo 4 tapybos darbais ir daly
vauti su juo toje pačioje parodoje - 
Carnivąle,‘99, . ,

Abiems dailininkams, žinomiems ir 
nežinomiems, garbingiems ir išgar
sėjusiems, ir dar ieškantiems būsimos 
garbės, linkime sėkmės.

• • e

Plungėje, žemaičių sostinėje, įvyko 
pasaulinė žemaičių dailininkų meno 
paroda. Dalyvavo tėvynainiai iš visų 
pasaulio kontinentų. Ir australiečiai 
neatsiliko. Iš Genovaitės Kazokienės 
meno rinkinio, esančio Vilniuje, Radvi
lų rūmuose, tik šiai parodai, su leidi
mu, buvo pasiskolinti sekančių aus
traliečių darbai: Adolfo Jankaus gele
žies skulptūra „Pirmoji vaga“, Jurgio 
Mikševičiaus triptikas „Mergelė sva
joja apie mėnulį, Bernelis svajoja apie 
mėnulį, Abu svajoja apie mėnulį“, Bro
nės Mockūnienės tapyba „Saulėlydis 
kalnuose“, Jurgio Reisgio medžio 
skulptūra „Išdidumas“, Agos Skeivienės 
tapyba „Gamtos kova“.

Visiems dalyvavusiems dailininkams 
organizatoriai žada prisiųsti padėkos 
raštus ir po gražų katalogą.

Ačiū žemaičiams už veiklumą. Anks
čiau jie Lietuvą gynė kardu, o dabar - 
kultūra. n vG. K.

Muzikos gerbėjų žiniai!
Šiais metais Lietuvoje išleista Boleslovo Zubricko knyga "Pasaulio lietuvių 

chorvedžiai". Ją galima įsigyti Lietuvos liaudies kultūros centre arba per patį 
autorių. B. Zubricko adresas yra: Tverečiaus gt. 14 - 1, Vilnius 2040, Lietuva.

Knygos kaina - 25 JAV doleriai. Pinigus galima siųsti ir į B. Zubricko einamą
ją sąskaitą: 138 070124, AB bankas "Snoras", A. Vivulskio gt. 7, Vilnius 2600, 
Lietuva.

Knyga "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" išleista 1000 egzempliorių tiražu. Šiame 
enciklopediniame leidinyje puikuojasi ne tik nusipelniusių Lietuvos chorvedžių 
nuotraukos ir veiklos aprašymai, bet taip pat ir užsienio šalyse, tame tarpe Austra- 
lijoje.pasižymėjusių dirigentų autobiografijos. Įsigiję nesigailėsite!

G. Pranauskienė
-nu ’Mūsų Pastogė" Nr.31 1999.8.9 psl. 3 '

Dail. Leonus Urbonas atšventė savo 
"Aro" sodybos 2S - mėtį. Viduryje - 
vienas dailininko kūrinių sodybos fone.

Birželio 13 dieną latvių namuose 
Strathfielde įvyko kasmetinis baltiečių 
prievartinių išvežimų į Sibirą minėji
mas. Ta proga, be paskaitos ir meninės 
programos, yra ruošiama ir baltiečių 
dailininkų paroda. Šiemet lietuvius at
stovavo Jasonia Palaitienė, Jurgis 
Mikševičius ir Vladas Kolas. Jie pratur
tino ir parodą, ir minėjimą. Jiems prik
lauso mūsų gili padėka.

Genovaitė Kazokienė 
Lietuvių Dailininkų 

Draugijos pirmininkė
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Lietuvių grįžimo į tėvynę 
centro pirmoji sukaktis

Liepos mėnesį suėjo vieneri metai 
nuo Informacijos centro atidarymo. 
Spėjome įgyti patirties, kuri praverčia 
vasarą, kai padaugėjo užsukančių pa
sikonsultuoti, o kartais ir šiaip apsilan
kyti svečių. Norėtumėm šia proga pa
skelbti bendriausią Centro darbo 
statistiką.

Į Informacijos centrą nuo 1998 metų 
liepos 10 iki 1999 liepos 9 d. įvairiais 
klausimais kreipėsi 364 interesantai. 
Paklausimai buvo teikiami betarpiškai 
lankantis, telefonu, faksu, per paštą ir 
elektroninį paštą. Taip pat rugsėjo mė
nesį buvo paruoštas interneto puslapis 
(www.lgitic.lt), kuriame apsilankyta 
2220 kartų.

1998 m. liepos mėnesį į Informacijos 
centrą kreipėsi - 30 ineresantų, rugpjū
čio - 24, rugsėjo - 20 interesantų, spalio
- 18, lapkričio - 35, gruodžio - 25, 1999 
metų sausio mėnesį - 31, vasario - 33, 
kovo - 29, balandžio - 27, gegužės - 39, 
birželio - 41, liepos (iki 9 dienos) - 12.

Daugiausiai besikreipiančių buvo iš 
JAV - viso 129. Antroje vietoje buvo as
menys iš buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų, tremtiniai ir politiniai ka
liniai, viso - 75. Iš Kanados į Centrą 
kreipėsi - 35, Australijos - 33, Lietuvos
- 29, Didžiosios Britanijos - 16, Vo
kietijos -14, Kolumbijos - 8, Izraelio - 5, 
Brazilijos - 4. Ir po vieną iš Šveicarijos, 
Pietų Afrikos, Izraelio, Naujosios 
Zelandijos, Lenkijos, Italijos, Kuveito,

Gražiausi mano prisiminimai chore

Aldona Baltrūnienė Paryžiuje, I

Aldona Baltrūnienė užaugo tarp 
dviejų brolių ir dviejų seserų. Kadangi 
šeimoje ji buvo jauniausia, tai nuo ma
žumės nuolat girdėjo vyresniųjų dai
navimą ir grojimą. Mama giedojo baž
nytiniame chore, ji turėjo įtakos vai
kams muzikos pamėgime. Aldona dai
navo gimnazijos chore.

Užėjus negandos laikams, kaip ir 
daugelis, taip ir Aldona su šeima turėjo 
palikti tėvynę. Pasitraukus į Vokietiją ir 
ten įsikūrus "Čiurlionio" ansambliui, 
Aldona nedvejodama įsijungė į jį.

Atvykus ir apsigyvenus Melburne, 
kartu su vyru Leonu pradėjo dainuoti 
tuometiniame chore. Čiurlioniečiai 
sudarė naujo choro branduolį. Po trum
po laiko Leono Baltrūno organizuota
me sportininkų baliuje jau suskambo 
naujas choras "Aidas". Tuo metu choras 
dar neturėjo valdybos. Leonas niekieno
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Suomijos, Urugvajaus. Taip pat į 
Informacijos centrą kreipėsi kelios 
įstaigos Lietuvoje ir užsienyje.

Kreipimosi forma: apsilankė - 159, 
elektroniniu paštu - 97, telefonu - 70, 
laiškais - 34.

Pagrindiniai klausimai pagal dažnu
mą ir asmenų, kurie kreipėsi šiuo 
klausimu skaičius: 1. Pensijos (pensijų 
persivedimas, pensininko pažymėjimas, 
jų apmokestinimas). Šis klausimas 
domino 84 interesantus. 2. Lietuvos 
Respublikos pilietybė ar teisės į LR 
pilietybės išsaugojimą pažymėjimas. 
Šiuo klausimu kreipėsi 70 asmenų. 3. 
Apsigyvenimo galimybės (butas, namas, 
pensionatas). Domėjosi - 40. 4. Nuo
savybės susigrąžinimas. Domėjosi - 24. 
5. Sveikatos draudimas ir gydymasis. 
Domėjosi - 24. 6. Pajamų ir kiti 
mokesčiai. Domėjosi - 18. 7. Tremtinio 
statuso gavimas ir lengvatos (tremtiniai 
iš buvusios SSRS). Domėjosi - 18. 8. 
Įsidarbinimo galimybės. Domėjosi -18. 
9. Muitų taikymas pesikraustant. Do
mėjosi - 14. 10. Bankų darbas ir pa
slaugos. Domėjosi - 12. 11. Klausimai 
apie geneologiją ir giminių paieškos. 
Kreipėsi - 12. 12. Vizos, reikalingos 
įvažiuoti į Lietuvą. Domėjosi - 8. 13. 
Lietuvių kalbos kursai. Domėjosi - 8. 
14. Biznio galimybės ir jo atidarymo 
formalumai (licencijos, mokesčiai). 
Domėjosi - 6. 15. Įvairios draudimo 
formos. Domėjosi - 6. 16. Investiciniai 

neprašomas buvo administratoriumi. Jis 
buvo aktyvus organizatorius. Aldona 
dainavo tuometiniame chore "Aidas", o 
vėliau "Dainos Sambūrio" sekstete bei 
chore. Tuo laikotarpiu visokiomis pro
gomis koncertuota ne tik lietuvių na
muose, bet ir Melburno universiteto 
Wilson Hall salėje kartu su dviem lat
vių chorais, australų Abbotsford vie
nuolyne, estų namuose, Momingtone, 
Balarate, Brisbanėje, Adelaidėje.

Aldona su trumpomis pertraukomis 
galėjo dainuoti chore, bet choro ji nieka
da nepamiršo ir atsiradus galimybei vėl 
grįždavo.

Nors gyvenimas supynė gražią metų 
pynę, Aldona lig šiol negali be dainos. 
Ji aktyvi repeticijų lankytoja ir noriai 
dalyvauja išvykose.

- Du metus galiu išbraukti iš savo 
gyvenimo, - sakoji, - nes po vyro mirties 
išsikėliau gyventi į Balaratą pas sūnų. 
Ilgu buvo tuos metus. Labiausiai ilgė
jausi draugų ir Sambūrio. Širdis traukė 
grįžti į Melburną ir vėl įsijungti į cho
rą, nes jame patys gražiausi mano pri
siminimai. Jaučiuosi laiminga vėl ga
lėdama dainuoti, būti naudinga. Negaliu 
be dainos. Choras mano nusiramini
mas, išdyla nelinksmos mintys, atsigau
na širdis ir aplinkui - taip šviesu! Nors 
kartais sunku išstovėti koncerto metu, 
bet atsiranda jėgų kai suskamba daina. 
Negaliu nedainuoti, tai mano gyveni
mas, - atsisveikinant pasakė Aldona.

Palinkėkime Aldonai Baltrūnienei 
pačių šviesiausių dienų ir tegul daina 
dar ilgai ramina jos gyvenimo akimir

kas. Kalbėjosi Marija Geštauticnė

Australijos konsulatas Vilniuje.

čekiai. Domėjosi - 4. 17. Perspektyvos 
vykdyti studentų pakeitimo tarp uni
versitetų programos. Domėjosi - 4. 18. 
Užklausimai apie Lietuvos politinius 
veikėjus, įvairių duomenų paieškos (tai 
.daugiausiai studentai, rašantys moks
linius darbus). Kreipėsi - 4.

Norėtųsi dar kartą pabrėžti, kad toks 
sausas interesantų statistinis išskaidy- 
mas neatspindi paskirų lankytojų ar 
užklausėjų įvairovės tuo požiūriu, kad 
dažniausia jie neapsiribodavo vienu 
klausimu arba tas pats klausimas 
skirtingiems atvejams reikalaudavo 
skirtingo sudėtingumo atsakymo - kar
tais papildomai ieškant informacijos ir 
užklausinėjant atsakingas įstaigas. Taip 
pat su kai kuriais klientais tenka susi
tikti po keletą kartų, ypatingai su to
kiais, kurie kreipiasi dėl turto su
sigrąžinimo neaiškumų. Tokiais atve
jais būna gana sudėtinga įsigilinti į 
kiekvieno teisinę padėtį, stengiantis

Kada Kaune Ims pastatytas 
paminklas Romui Kalantai?

1972 metų gegužės 14 dieną de
vyniolikmetis jaunuolis Romas Kalan
ta metė iššūkį grėsmingai, prievarta ir 
krauju pastatytai sovietinei imperijai. 
Kilnių jausmų vedinas, vardan Laisvos 
Lietuvos, jis su šūkiu „Laisvę Lietuvai“ 
viešai susidegino Kauno muzikinio te
atro sodelyje. Gyvojo laužo kibirkštys 
uždegė šimtų tautiečių širdis ir mieste 
prasidėjo sukilimas prieš sovietinį jun
gą. Dar nebuvo užmirštos Lietuvos 
laisvės kovotojų rezistencinės kovos ir 
siekis gyveni laisvai. Šimtai žmonių 
išėjo į gatve, reikalaudami Lietuvos 
nepriklausonybės, tačiau jėgos buvo 
nelygios. Prieš juos buvo mestos gau
sios sovietinės milicijos ir vidaus rei
kalų kariuomenės pajėgos. Per dvi die
nas neramumai Kaune buvo numal
šinti, suimta kelios dešimtys žmonių, 
kurių vėliau dešimt buvo nubausti lais
vės atėmimu. Visi suimtieji patyrė KGB 
ir milicininkų kankinimus ir patyčias.

Maskvos nurodymu, homo sovieticus 
medikai visaip mėgino įrodyti, kad 
Romas Kalanta buvo psichinis ligonis, 
narkomanas ir kt., tačiau visų dorų 
lietuvių širdyse jis buvo ir bus tautos 
didvyriu ir savo skausminga auka vi
sam pasauliui įrodęs, kad tauta dar 
neužmiršo Nepriklausomybės idėjų, dėl 
kurių lietuviai kovojo nuo pat Lietu
vos valstybės įkūrimo laikų.

Sovietmečiu, nors ir budriai sekė 
KGB agentai ir sovietinės milicijos 
akys, tačiau gegužės 14 dieną kažkieno 

patarti, kokių žingsnių geriausiai būtų 
imtis arba nesiimti. Į tokio pobūdžio 
įstatyminius klausimus geriausiai yra 
įsigilinęs Centro darbuotojas Rimgau
das Bubelis. Galima būtų pridėti, kad 
paskutiniu metu ėmė daugiau rastis ir 
tokių, kurie domisi nekilnojamo turto 
įsigijimo, statybų ir kokybiškomis na
mų remonto paslaugomis. Čia turėjo 
reikšmės įstatymo pataisa, panaikinusi 
prašymų atstatyti nuosavybę terminus.

Taip pat statistikoje nepateikiami tie, 
kurie lankėsi šiaip pasikalbėti, pa
sidomėti Centru, kartais pakritikuoti 
Lietuvos biurokratus ir valdžią. Reikėtų 
pripažinti, kad ypač darbo pradžioje da
lis interesantų liko neužfiksuoti mūsų 
registracijoje, todėl, nors skaičiai ir 
atspindi bendras tendencijas, jų tikslu
mas nėra absoliutus.

Kristina Macevičiūtė!
Žilvinas Bcliauskas

nematomos rankos uždegdavo žvakutes 
Romo Kalantos susideginimo vietoje ir 
ant kapo, vienur kitur Kaune su
plevėsuodavo lietuviška trispalvė. Ro
mo Kalantos žygdarbis gyvavo ir gy
vuos Lietuvos patriotų širdyse. Jo 
atminimą įamžinant, išeivijos lietuvių 
pastangomis buvo pastatyti keli pa
minklai, atminimo lentos, jo garbei LŠS 
išeivijos šaulių kuopa Floridoje, JAV, 
buvo pavadinta Romo Kalantos vardu.

Atkūrus Lietuvos valstybingumą, 
Romo Kalantos žūties vietoje buvo 
įmūryta paminklinė lenta, prie kurios ir 
vykdavo visi renginiai, skirti jo žūties 
metinėms. Ne išimtis buvo ir šie metai.

Gegužės 14 dieną prie paminklinės 
lentos rinkosi Romo Kalantos gi

minaičiai, 1972 metų įvykių dalyviai, 
miesto vadovai, visuomeninių or

ganizacijų ir politinių partijų nariai, 
šauliai, savanoriai, skautai, mokslei
viai, miesto gyventojai ir svečiai. Kau
no vicemeras A. Balutis, organizacijų 
atstovai, giminės ir kiti padėjo gėles 
prie paminklinės lentos. Įsimintiną žodį 

apie tai, kad žmogus nelaisvėje - nie
kas, tarė Kaune besisvečiavusi Pary
žiaus Franko - baltų universiteto 
prezidentė Fransuaza Dolour.

Tęsinys sekančiame numeryje.
S. Ignatavičius 

_____ L$S gai’bčs šaulys
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Balsas yra tyki
Lidijos Šimkutės knygos "Tylos erdvės" (1999) pristatymui

Rašytoją klube '1999. 06. 09-

Valentinas Sventickas
Šįryt apie šeštą troleibuse prieš ma

ne atsisėdo jauna moteris jau violeti
niu veidu, pilkom, atseit sportinėm, 
kelnėm, lopytom ir susiuvinėtom krei
vai šleivai, ji visąlaik žvalgėsi ir pati 
sau kažin ką vapėjo. Buvau visai arti, 
bet žodžių, kuriuos barstė jos iškreip
tos lūpos, negalėjau suprasti.

Tuoj už jos sėdėjo krištolinio balso 
jauna dainininkė (yra dainavusi šioje 
salėje), kuri, girdėjau, beveik nieko 
nemato. Taigi ji turbūt nematė ir liūd
nos intermedijos, apie kurią jau pasa
kiau, nei T. Vrublevskio gatvėje su
krautų akmens trinkelių, - ta gatvė kas
met vis ardoma ir klojama, ir vis pa
galvoju, kad padaroma prastai - juk bū
tų galima vieną kartą pakloti kaip rei
kiant. Bet tada gal nebūtų to įspūdžio, 
kad Vilniaus gatvės nuolat tvarkomos.

Taigi dabar galima būtų pradėti nuo 
Lidijos Šimkutės balso. Jūs girdėjote, 
kaip ji skaito savo eilėraščius. Jos bal
sas yra tyla, erdvės, slaptis, susitelkimo 
šnabždesiai, slopinama aistra ir hipno
zė, visiškas įsitikinimas ir paslėpta 
abejonė, žemiško likimo kuždesiai 
kosmoso gaudime.

Čia kalbu ne komplimentus ir ne apie 
aktorystės meną, kalbu apie pačios po
etės skaitymą, ir ne tik. Šiuo atveju ban
dymas jį - skaitymą - aprašyti yra 
bandymas apibrėžti jos kūrybos esmę. 
Intonacija - man atrodo - yra takas, 
vedantis į L. Šimkutės lyrikos esmių 
pažinimą.

Šitoks jos balsas - prisimenantis, vis 
tiek prisimenantis gimtuosius Krakius, 
pabėgėlių stovyklas, antrą tėvynę Aus
traliją, begalę apkeliautų šalių - dabar 
jis skamba šiandieninėje Lietuvoje. 
Šiandieninėje - taigi ir su tais ryšio tru
piniais, kuriuos čia pabėriau. Juk galė
jo taip būti, kad tuo pačiu troleibusu iš 
Antakalnio važiavo ir Lidija (aš jos, tie
sa, nemačiau), laikydama rankose ge
gužės 18 d., taigi prieš Poezijos pava
sarį, išėjusią naują savo knygą „Tylos 
erdvės“.

Ją išleido Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla, parėmė Australijos lietu
vių fondas, iliustravo vėlgi jos pačios 
pasiūlytas dailininkas Viačeslavas 
Jevdokimovas - Karmalita, tekstus ir 
iliustracijas gražiai sutvarkė knygos 
dailininkas Romas Orantas. Lidija rašo 
lietuviškai ir angliškai, ir šioje knygo
je - pirmą kartą - spausdinamos abi jos 
eilėraščių versijos: lietuviška ir an
gliška. Dvikalbė knyga, antra jos ant
raštė - „Spaces of Silence“. Žodį „ver
sijos“ pasakiau dėl to, kad žodis „ver
timai“ čia netinka. Ta pati būsena ir 
nuotaika, panašūs įvaizdžiai ir in
tonavimai, bet lietuviškai rašanti ne
varžo angliškai rašančios ir atvirkš
čiai, jodvi gražiai sutaria, kad „Mėly
nos hortenzijos“ gali tapti purpurinė
mis „Purple hydrangeas“. Beje, angliš
ko teksto visai neredagavome, jo 
korektūrą perskaitė pati autorė ir nie
kas daugiau. Turėtume tikėtis, kad dvi-

Lidija Šimkutė deklamuoja.

kalbė knyga gyvens ne tik Lietuvoje, 
pasitarnaus ne tik Lidijos kūrybos, bet ir 
apskritai lietuvių poezijos garsinimui. 
Šiuo požiūriu svarbus ne tik knygos 
vaizdinis pavidalas, bet ir pasauliui 
žinomo Australijos rašytojo Davido 
Maloufo pradžios straipsnelis - įtaigus, 
vaizdingas, taiklus. Prasitariu, kad šio 
rašytojo prozos netrukus išleisime.

„Tylos erdvės“ yra vieno vakaro kny
ga - lietuvis joje ras 53 eilėraščius ir 
britas tiek pat. Plepumo laikais abu 
apsidžiaugs pamatę, kad eilėraščiai la
bai trumpi: 4,5,7 eilutės, daugiausia 11. 
Ilgiausiame eilėraštyje „Voratinklio 
gijose...“ - 20 žodžių. Tik vienas eilėraš
tis „Saulėgrąža“ - turi savo antraštę. Štai 
jis:. ... .... ....

Paskutinis žiedlapis

įsikibo 
į juodą šaulį

taip kaip ir mes 
bijodami prarasti

viens kitą.
Visų kitų antrašte tampa pirma ei

lutė, kurią poetė ryškina šriftu. Tai nė
ra vien grafinis veiksmas - pirma eilu
tė neabejotinai yra lyrinės būsenos rak
tas. Raktų knygoje esama ir daugiau - 
kalbu apie poetės įsidėmėtas pasaulio 
rašytojų kūrybos citatas, atliekančias 
moto vaidmenį. Dabar pat atsivertę 10, 
11,60, 61, 110, 111, 132 ir 133 pusla
pius, išvaduotumėt mane nuo lėkšto 
komentavimo - tekstuose vyrauja ty
los, erdvės, žodžio refleksijos, visos 
knygos sumanymui ir nuotaikai tie 
žodžiai lemtingi. Jau turbūt aišku, kad 
knyga visais požiūriais vientisa - ne 
eilėraščių rinkinys, o penkių ciklų ly
rikos knyga.

Kritika dažnai vargsta, verčiama 
pasakyti „apie ką“ knyga. Žinote, kad 
lyrikai tas „apie ką“ nėra svarbus, jo 
prireikia nebent mokiniams ir mo
kytojams, atpažinimo banalumams. 
Šįkart vis dėlto visai lengva pasakyti 
„apie ką“ - tai meilės lyrika.

Jūs klausysitės Lidijos skaitymo, ir 
visa bus taip aišku, kad „analizė“ būtų 
vien burnos aušinimas, žodžiai ne apie 
poezijos gyvybę, o apie kaulus - tebus 
šis sakiriukas jungtis su vakarykščiu 
Eugenijaus Ališankos knygos pri
statymu. Jo knyga pavadinta „Die-

z? - ............ .. ■
Iš knygos "Tylos erdvės" - Spaces of Silence

ATLAUŽIAU I BROKE

naminės duonos rye bread

įdėjau balto sūrio and put home-made cheese
į lino skepetą into a linen cloth

aprišau pievų gėlėmis tied it with flowers

ir pasiunčiau and sent it
su paukščiais with birds

įtolimą, to my vast
pietų šalį Southern land

IŠMAINIUS PIETŲ KRYŽIŲ LISTENING 
to the river’s flow

į Grįžulo Ratus in the glow-worm light

jonvabalių, žibėj ime I exchanged
klausausi
Šventosios tekėjimo

the Southern Cross

for the Great Bear

KAIMO ŠUO THE VILLAGE DOG
laižo prakaito sūrimą - licks acid sweat

apakusiai pelėdai the blind owl
žiūrint watches

į tamsėjantį dangų the darkening cloud

I WATCH
REGIU

the burnt fields
išdegusius
Lietuvos laukus

of Lithuania

as though I were
lyg būčiau Australian soil
Australijos žemyne

how will I find
kaip surasti 
kelią į namus

my way home

—---- -J >)
vakaulis“, o Lidija vieną skyrių pava
dino „Miško kaulai“.

Nėra reikalo pasakoti ir poetės bio
grafijos - ji išspausdinta 134 knygos 
puslapyje. Nebent prisiminsiu, kad ji 
moka atsirasti reikiamoje vietoje
reikiamu laiku, - tarkim, buvo ir kal
bėjo steigiamąjame Sąjūdžio suva
žiavime, glaudėsi prie keliančių Lietu
vos vėliavų Trakuose, 1983 - aisiais 
kalbėjo ir skaitė savo eilėraščius „San
taros - Šviesos“ suvažiavime ir pan.

Prisimenant tris ankstesnes knygas ir 
paisant svetur gyvenančių lietuvių po
etų kūrybos konteksto, reikia pasakyti, 
kad Lidijos kūryboje beveik nėra įpras
tų nostalgijos posmų. Ji aiškina papras
tai: „Jau vien tai, kad rašau lietuviškai, 
rodo mano prisirišimą prie tautos ka
mieno“. Apie kalbos saiką yra prasi
tarusi senokai, 1992 - aisiais: „Taip, 
mane traukia žodžio taupumas. Minties 
kristalizacija. Gal todėl ir susidomė
jau japonų kūryba, kurioje taip pat 
genialiai minimaliomis priemonėmis 
išreiškiama esmė". Pokalbyje su Ri
čardu Pakalniškiu L. Šimkutė yra už

siminusi apie kūrybinius sąlyčius su 
Jonu Meku, Algimantu Mackum, 
Vytautu Mačerniu, Oskaru Milašiumi. 
Iš Lietuvos - kaip poetinę kaimynę - dar 
paminėčiau Janiną Degutytę, juk ją 
galima paminėti ir šalia Liūnės Sute
mos.

Baigdamas pacituosiu - ir neatsitikti
nai - iš prof. Viktorijos Daujotytės kny
gos „Moters dalis ir dalia“ (1992): „Dėl 
to, kad literatūra kurta daugiausiai 
vyrų, meninio kalbėjimo būduose aiš
kiai dominuoja vyriškosios epistemos 
bruožai. Kurianti moteris jaučia dvi
gubą problemą - nepasiduoti forma
lizuotiems vyriško kalbėjimo būdams 
ir kurti naujas sakymo bei išsisakymo 
formas, atitinkančias jo giminės in- 
dentitetą" (p. 188). Dar vienas jos 
sakinys: „Kalba yra bendra, individu
alus tik kalbėjimas ".

Čia ir prisiminiau, kad Lidija Šimkutė 
yra iškovojusi bronzos medalį per 
Pasaulio lietuvių lauko teniso varžybas 
JAV. Savo minkštai slaptingais teniso 
kamuoliukais ji gali įveikti daugybę vy
rų Lietuvos kurortuose...
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Rinkėjams ■ plati dirva
Atgijusi Lietuva jau spėjo pasirody

ti kaip meniškai šaunių proginių mo
netų (10 litų, 50 litų) leidėja, o jos var
gai sprunkant iš rublio zonos sukėlė di
delį susidomėjimą numizmatų (pinigų 
rinkėjų) tarpe. Juk bandymai spausdinti 
savus litus susilaukė trukdymų iš KGB 
pusės, sutartys su spaustuve buvo pras
tai paruoštos, o viską lydėjo neaišku
mas, kokia turėtų būti naujojo lito vertė 
didžiųjų valiutų atžvilgiu. Rezultate - 
komplikuota dabartinių Lietuvos pini
gų atsiradimo istorija, savo zigzagais 
patraukianti ir intriguojanti dėmesingą 
numizmatą.

Bet litas po rublio nebuvo pirmasis. 
Šiandien jau užmarštin slenka tarpinis 
laikotarpis, kai Gedimino Vagnoriaus 
pirmojo administravimo metu buvo 
įvesti „talonai“. Iš pradžių „talonai“ ga- 
liojo tarsi kontroliniai kuponai ir buvo kios apyvartinių laidų monetos, didieji

išduodami kartu su algomis. Ir tik prie 
rublių pridedant talonus buvo galima 
pirkti kai kurias labiau paklausias pre
kes. Rublio infliacijos ir prekių trūku
mo metu talonai šiek tiek apsaugojo 
vietinius lietuvius nuo atvykėlių iš kitų

M. K. Čiurlioniui skirta, 1995 m. išleis
ta proginė 50 litų sidabrinė moneta. 

buvusių sovietinių respublikų. Šie tu
rėjo tik rublius ir todėl lietuviškose par
duotuvėse svarbesnių prekių neturėjo 
teisės pirkti.

Netrukus talonai (tiksliau, naujoji jų 
laida) pasidarė vieninteliu Lietuvos 
pinigu. Kurį laiką buvę tik savotišku 
priedu prie rublių, talonai tapo tikra 
mokėjimo priemone. Visgi jie buvo tik 
laikinas mechanizmas. Jie buvo spaus-. 
dinami pigiu būdu, jų dizainą sudarė 
visokie gyvuliukai ir žvėriukai. Tačiau 
nors ši priemonė nebuvo pilnai sėkmin

ga (pvz. juos buvo nesunku padirbti), 
savarankiški talonai apstabdė infliaci
ją, kuri kitose rublio šalyse jau šuolia
vo nesustabdomai. Talonai buvo trum
palaikiai lito pirmtakai.

Litas galutinai buvo įvestas 1993 me
tų birželio 25 dieną. Deja, pirmiesiems 
banknotams daug ko trūko techniškai, 
todėl netrukus reikėjo naujų, taip pat 
nuo padirbinėjimo stipriau apsaugotų 
laidų. Vėliau prisireikė ir aukštesnio 
nominalo banknotų. Neseniai apyvar
ton buvo paleistas 200 litų banknotas, o 
kitais metais turbūt pasirodys ir 500 litų 
nominalas.

Šiek tięk geriau sekėsi su naujomis 
litų - centų monetomis, tačiau ir šiuo 
atžvilgiu buvo stiprių pasikeitimų. Vi
sa tai, monetos ir banknotai - plati dir
va rinkėjui. Patrauklu ir tai, kad viso- 

ir mažieji talonai, prastesnieji ir šau
nesnieji litų banknotai dar yra lengvai 
įsigyjami. Rinkėją ypač sudomina, kaip 
minėta, estetiškai labai gražios 10 ir 50 
litų proginės monetos, kurių kasmet 
išleidžiama po vieną ar dvi, ir kurių jau 
susidarė daugiau nei dešimt. Neseniai 
po daug amžių pasirodė pirmoji lie
tuviška auksinė moneta. Deja, kadangi 
jos buvo nukalta nedaug, ji vienintelė 
yra sunkiau įsigyjama. Lietuvį rinkėją ji 
tikrai sugundo.

Ranka rankon, taip sakant, su lie
tuviškais pinigais atsirado ir naujieji 
Lietuvos pašto ženklai. Pirmoji, pusiau 
paslapčiomis Kaune atspausdinta

Pašto ženklai su Šeduvos ir Panevė- 
žio herbais.

Nukelta į 7psl.

KOVAS NEWS

In memory of 
Stasys Juraitis

ivr the Kovas ciuh, he was the 
shin/ūg ighf
Ami in years ofohan aching - he 
was never quiet
His manner impeccahie - a/ways 
poiite
We Hnever forget our "Tėvas "in 
white.

A donation to Kovas in lieu of flowers 
is gratefully acknowledged from: -

A Laukaitis 530. R Liniauskas $20.
D Kriauccvicius $20, A Diciunas $20.
G Liutikas $20, V Slitcris $20,
J Karpavičius $20. V Donicla $ 10.
V Šneideris $10, A Kramilius $10,
V Burncikis $10, V Gulbinas $10, 
R Crook $20, N Wallis $20.

SLSK “KOVAS“

Golf

Twenty players competed in the open
ing round of the 1999 Club Champion
ships at Camden Valley recently 
Although the numbers ,,,werc down 
somewhat due to health and/or long 
term .injuries to. Gediminas .“Official" 
Sauka, Jerry Bclkus, Algis Dudaitis. 
Kostas Bagdonas as well as Jurgis Kar
pavičius nevertheless it wasn't a bad 
group that teed off.
The perennial first round leaders again 
were to the fore with Kelvin Rhodes 
and Peter Kains both scoring 69 nett to 
sit atop of the leaders' board. Follow
ing closely on their heels are Vilius 
Jurksaitis (71), George Tcnisons (72). 
Vytas Burokas (73), Bruce Cox (73) 
and Jim Pocock (75). Disappointing 
rounds by Dave Newman and Alis 
Migus who how are still in with an 
outside chance in this three round 
event. In the putting championships 
Vilius Jurksaitis took the honours with 
30 putts whilst last year’s Putting 
Champion had a disastrous 39 putts. 
Somebody should ask Bruce Cox why 
he cannot stop smiling , perhaps 
“daddy - in - law” Alis Migus knows 
the answer as he appears to be "twice“ 
as happy 111

KOVAS GALA DAV

Kovas is holding a Gala Sports Day on 
Saturday, 30,h October 1999.
Please keep this day FREE 111
ALL players, young and those young 
at heart, will be thrown together into 
basketball. volleyball and other 
sporting sides The youngsters can 
display their skills whilst the “retired" 
sportspcople can attempt to rc-kindlc 
their past glories.
This WILL BE a Tun day for 
participants and spectators alike.

BASKETBALL

Girls’ Under 14

Kovas 36 - Padstow 17
This game was completely spoilt by the 
young referees (younger then some of 
the players1 who had little or no knowl- 

• edge of basketball rules and in fact in 
total frustration the coach of the 
opposing team stopped the game and 
pleaded for a change of officials. The 
added problem that Kovas had was that 
the scorers kept forgetting to notate 
scores each time wc scored a basket 
Kovas, although nowhere near their 
best, showed how much they have 
improved by continuing to defeat teams 
that had earlier lowered their colours. 
Renata Poppenhagen continues her 
improvement whilst Erm Turner had 
her best game since joining the club.

, The two “tall” guards. Caroline Hick
son and Kira Vaiciurgis, control the 
defensive boards allowing ten year 
olds. Elissa Erzikov and Melissa 
Bclkus, to “scurry'” up the court in 
search of elusive baskets. Kristina 
Erzikov continues her thoughtful pro
gression and love of the "three pointer" 
whilst the youngest of them all, 
Yasmina Gakas. is finally settling in 
with the “older girls”
Scorers (according to the official 
scorcshcct): R Poppenhagen 12, C 
Hickson 8, K Vaiciurgis 6, K Erzikov 
2. Y Gakas 2, M Belkus 2. E Turner 2. 
E Erzikov 2.
The girls are currently just outside the 
top four I

Linder 12

Kovas 33 - Redbacks 29
Playing the entire first half without 
Daniel Scpokas and Michael Lennox, 
our two District representatives, 
because of training commitments the 
Kovas youngsters really dug in. Nicole 
Šliogeris wouldn’t be intimidated by 
the bigger boys from the other team 
and kept Kovas in the match by driving 
for the bucket, getting fouled then 
sinking her free shots. Darius had a 
great first half, cheered on by his 
increasingly enthusiastic dad, Ron 
Poppenhagen. The youngest duo of 
Giorgia Gakas and Andrius Bclkus did 
their best with some deft passing whilst 
Katia Todd always gives her best and 
helped Kovas to share the honours in 
the first half IX —18 after being down' 
by as much as 10 point early in the 
half. The second half was basket for 
basket with Jonathan Lee sinking the 
ones that mattered enabling Kovas to 
win 33 29.
Scorers: J Lee 9, N Šliogeris 7, D Pop
penhagen 7, K Todd 6, D Scpokas 2. 
and M Lennox 2.
Kovas is currently in fourth position.

Junior Basketball - Training

Kovas Juniors train EVERY Saturday 
from 11 00am to I 00pm at the 
Parramatta Basketball Centre situated 
behind the Lidcombe Swimming Pool 
Centre. For further information please 
contact Laura Belkus (9753. 0796). 
New players arc ALWAYS welcome 
m

J. Belkus
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 2 psl.

Per metus „Lifosa“ yra pajėgi pa
gaminti 280 tūkstančių fosforo rūgš
ties ir iki 600 tūkstančių tonų diamonio 
fosfato. Planuojama, jog iki 2001 metų 
trąšų bendrovė išplės diamonio fosfato 
•gamybą iki 800 tūkstančių tonų per 
metus.

Žinios trumpai
• Spalio pradžioje Prezidentas Valdas 

Adamkus su oficialiu vizitu lankysis 
Estijoje. Pasirengimą šiam vizitui 
valstybės vadovas trečiadienį aptarė su 
Lietuvos ambasadoriumi Taline Riman
tu Tonkūnu.
• Finansų ministerija trečiadienį į 

Žemės reformos fondą pervedė 10 mln. 
litų kompensacijoms už valstybės 
išperkamą žemę mokėti.
• Ateinančiais metais Maskvos 

prekybinės organizacijos planuoja 
nupirkti iš Lietuvos apie 10 tūkst.tonų 
jautienos, 50 tūkst. tonų grūdų, nemažus 
kiekius pieno miltelių, pieno koncervų 
ir sviesto. Tokį žemės ūkio produktų 
tiekimo susitarimą Rusijos sostinėje 
pasirašė Maskvos merijos ir Lietuvos 
Vyriausybės atstovai.
• Spalio pabaigoje Prezidentas Val

das Adamkus su penkių dienų oficialiu 
vizitu lankysis Kanadoje. Apie pasi
rengimą vizitui V. Adamkus trečiadienį 
Vilniuje kalbėjosi su Lietuvos amba
sadoriumi Kanadoje Alfonsu Eidintu.
• Naujosios Zelandijos piliečiai į 

Lietuvą nuo šiol galės vykti be vizų. 
Vyriausybė trečiadienį priėmė nutari
mą vienašališkai panaikinti vizų reži
mą šios pietinėje Ramiojo vandenyno 
dalyje esančios valstybės gyventojams. 
Vizų režimo Lietuva netaiko beveik 
penkių dešimčių pasaulio valstybių 
piliečiams. Lietuvos gyventojai be vizų 
gali vykti į aštuonioliką šalių.
• Prezidento pasirašytu dekretu 

Ministrui Pirmininkui Rolandui Paksui 
rugpjūčio 2-6 dienomis suteiktos ne
mokamos atostogos. Atostogaujantį 
Premjerą pavaduos ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis. Kadangi Vyriau
sybė pradėjo dirbti tik birželio 10 dieną, 
paskirti nauji ministrai bei Ministras 
Pirmininkas negali pasinaudoti eilinė
mis atostogomis, tad kai kurie jų pasi
naudos nemokamų atostogų galimybe. 
R. Paksas su šeima žada ilsėtis Nidoje.
• Baltijos šalių kariškiai išbandė sa

vo jėgas ir įgijo naujos patirties bendro
se pratybose, kurios vyko Lietuvoje ir 
truko beveik dvi savaites. Pratybose 
„Baltijos viltis“ (B altic Hope) dalyvavo 
apie du tūkstančius kariškių. Didžiąją 
dalį sudarė lietuviai, o apie pusantro 
šimto karių atvyko iš Latvijos ir Esti
jos. Pagrindinis pratybų tikslas - štabų 
karininkus, puskarininkius ir atskirus 
kariuomcnėės vienetus parengti tarny
bai taikos palaikymo operacijose, 
vykdomose drauge su užsienio valsty
bių kariais.
• Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pra

džioje Lietuvos teritoriniuose vande
nyse Baltijos jūroje bus surengtos 
tarptautinės pratybos „Atvira dvasia“ 
(Open Spirit), kuriose dalyvaus apie 
dvidešimt karo laivų ir beveik septyni 
šimtai kariškių iš kelių Europos valsty
bių. Trečiadienį Vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl tokių pratybų surengimo.

• Po ilgesnės kaip dviejų mėnesių 
pertraukos pradedamas eksploatuoti 
Ignalinos atominės elektrinės pirmasis 
energoblokas. Gegužės 17 dieną jis bu
vo sustabdytas, nes Valstybinė atomi
nės energetikos saugos inspekcija ne
davė atitinkamo licencijos.
• Šiemet per pirmąjį pusmetį Lietu

vos akcijų rinką per finansinių tarpi
ninkų sąskaitas pasiekė 61,6 mln. litų 
grynųjų įplaukų. Palyginti su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų 
užsienio investicijų į Lietuvos įmonių 
akcijas padaugėjo 2,6 karto, o Lietuvos 
investuotojų sumažėjo net 7,9 karto. 
Daugiausiai investicijų atėjo iš Danijos 
-188,1 mln. litų, Švedijos - 7,6 mln. litų 
ir Latvijos - 6,8 mln. litų.
• Pirmojo Lietuvos Prezidento An

tano Smetonos atminimas kitąmet bus 
įmžintas jo gimtinėje Ukmergės rajone. 
Paminklą A. Smetonai kuria vilnietis 
skulptorius Romanas Kazlauskas. 
Sėdinčio, ant kelių laikančio skrybėlę, 
rankoje - pirštines ir lazdelę Preziden
to skulptūra, iškalta iš tamsiai rudos 
spalvos granito, kitąmet iškils A. 
Smetonos gimtajame Užulėnio kaime. 
Paminklo kūrimą inicijavo visuomeni
nė organizacija „Lietuvos atminimo 
keliai“, raginanti deramai pagerbti 
pirmojo Lietuvos Prezidento atminimą. 
Jau baigiamas gipsinis paminklo 
modelis.
• Medininkų tragedijoje nukentėju

sio Tomo Šerno šeimai Premjeras 
Rolandas Paksas iš Ministro Pirminin
ko fondo skyrė 2,2 tūkstančius litų.
• Ministro Pirmininko Rolando Pak-

so potvarkiu grupė gerai žinomų šalies 
mokslininkų, ekspertų bei kitų įvairių 
sričių specialistų paskirti neetatiniais 
valstybės konsultantais. Premjero po
tvarkiu taip pat sudaryta visuomeninės 
iždo politikos darbo grupė, kuriai va
dovaus valstybės konsultantas - Minis
tro Pirmininko patarėjas Gediminas 
Rainys. Paruošė

Jurgis Rūbas

Papildomai - iš Lietuvos.

• Liepos mėnesį Palangoje atidaryta 
Prancūzijoje gyvenusio ir kūrusio 
skulptoriaus Antano Mončio (1921 - 
1973) Lietuvai dovanotų kūrinių pa
roda. Iškilmėse dalyvavo Antano 
Mončiaus sūnus Jean Christophe su 
žmona. Prieš penkerius metus į Palan
gą iš Paryžiaus atgabenta A. Mončio 
kūrinių kolekcija buvo laikyta bib
liotekos patalpose, bet dabar ji išstaty
ta tam tikslui skirtame name Simono 
Daukanto gatvėje. Numatyta, kad bus 
rekonstruotas dar vienas pastato aukš
tas, kuriame parodas galės rengti ir kiti 
išeivijos menininkai. Pastato ir parodos 
sutvarkymu finansiniai rūpinosi Lie
tuvos Vyriausybė, Palangos savival
dybė ir A. Mončio fondas.
• Už kyšį kalėjiman patekęs Seimo 

narys Audrius Butkevičius savo bylą 
pasiuntė Europos žmogaus teisių teis
mui. Kaip praneša Lietuvos spauda, į šį 
teismą kreipiasi ir pagarsėjęs Kauno 
nusikaltėlių pasaulio „autoritetas“, da
bar įkalintas Henrikas Daktaras. Jis ke
lia bylą Lietuvos Vyriausybei. Mano
ma, kad byla bus tiriama Strasbūre jau 
rugpjūčio pabaigoje. Tai jau dvylikta 
šiam teismui iš Lietuvos nusiųsta byla.

" M.P." inf.

f Musiį mirusieji f

Geelongo skautų Židinio nariui
A. f A. broliui Donatui Juchnevičiui 

mirus,nuoširdžią užuojautą reiškiame Jodukrai, sūnui, visiems anūkams, 
seseriai, broliams, uošvei Teresei Jurgelaitienei ir draugei Daliai. 
Ilsėkis ramybėje, broli Donatai.

Židinio vadovybė ir visi židinieėiai

A. f A. Donatui Juchnevičiui 
mirus, likusiems jo šeimos nariams, artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Geelongo choras "Viltis"

A. f A. Marytei Jeusewskienei 
iškeliavusį Amžinybę, vyrui Andriui, dukroms Mary tei ir Emai, žen
tui Algiui ir visiems anūkams reiškiame užuojautą ir liūdime drauge 

Sehrederių šeima

Ilgamečiu! sportininkui ir sporto rėmėjui
A. f A. Stasiui Juraičių!

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai bei visiems ar
timiesiems.

ALFAS Valdyba

A. f A. Alau Chan
mirus, jo žmonai Nijolei ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Sydnėjans Lietnviiį Moterų 
Socialialinės Globos Draugijos Valdyba

Mielai
A. f A. Onai Duudienei

mirus, jos sūnums Ramūnui, Donatui, Algiui ir visai Dundu šeimai 
siunčiu mano nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdžiu.

Ona Kaužienė, 1IFM

Rinkėjams - plati dirva
Atkelta iš 6 psl.
„angeliukų“ laida buvo paleista apy
varton 1990 metų spalio 7 dieną. Tai 
buvo gana paprasti ženkliukai, be 
dantukų ir todėl atkerpami žirklėmis, 
bet jau simbolizuojantys atsikuriančią 
Lietuvą. Kaip litų, taip ir naujųjų pašto 
ženklų istorija eina zigzagais. Tos 
ženklų laidos, kurias teko spausdinti 
užsienyje (nes, stebėtina, Lietuvoje ta
da nebuvo spaustuvės, kuri galėtų už
dėti klijus ir įmušti dantukus) Mas
kvos įsakymu būdavo sulaikomos prie 
sienos. Kita vertus, atsiradę lietuviški 
ženklai būdavo greit išperkami, nes 
infliacijos metu visi turėjo pinigų ir 
stengėsi ką nors už juos įsigyti. Buvo ir 
kitų aspektų: lietuviški ženklai galiojo 
siuntoms pačioje Lietuvoje, tačiau, 
kadangi Lietuvos nepripažino Maskva, 
užsieniui skirtoms siuntoms tekdavo 
klijuoti ir rublinius ženklus. Tai buvo 
tas metas, kai Maskvoje dingdavo Lie
tuvai skirti ar iš Lietuvos užsienin 
keliaujantys pašto maišai..

Kaip pinigų atveju rublius pirmiau
sia pakeitė talonai, taip ir pirmuosius 
lietuviškus pašto ženklus, kurie buvo 
„kapeikiniai“, netrukus pakeitė „ta- 
loniniai“. Šių gyvastis irgi buvo trum
pa: nuo 1992 metų spalio 1 dienos iki 
1993 metų birželio 25 dienos, kai buvo 
įvestas litas. Po šios dienos kurį laiką 
dar galiojo ir taloniniai ženklai (kursu 1 
talonas lygus 1 centui), bet galų gale

50 litų moneta, skirta XXVI olimpinėms 
žaidynėms Atlantoje paminėti

50 litų moneta, išleista Sausio tryliktai- 
už Lietuvos laisvę atminimui

įsitvirtino tik litas ir centas. Visi šie 
„pergyvenimai“ daro lietuviškuosius 
pašto ženklus įdomiais, nors dabar vis
kas jau yra įėję į normalią vagą. Reikia 
pridurti, kad ženklų gausumu Lietuvos 
paštas nėra itin santūrus. Nuo pirmųjų 
„angeliukų“ iki dabar yra išleista virš 
200 skirtingų pašto ženklų, jų tarpe ir 
keliolika blokų. Pašto ženklų dizainuo
se yra daug įvairumo, nuo faunos ir 
floros iki istorinių bei patriotinių temų.

Dabartinės Lietuvos pašto ženklų 
rinkimą palengvina tai, kad nėra sunku 
jų gauti ir tokiu būdu susidaryti pilną 
komplektą. Rinkinį, žinoma, pagyvina 
ir pagražina pirmosios dienos vokai bei 
įvairūs proginiai antspaudai.

Vaclovas Daunius
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FORMACIJA

Rinkėjų dėmesiui!
Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 

Namuose Bankstowne (antrojo aukšto mažojoje salėje) yra 
kviečiami susirinkti filatelistai (pašto ženklų rinkėjai) ir 
numizmatai (monetų bei banknotų rinkėjai). Mielai lau
kiami ir kitų sričių kolekcionieriai. Tarsimės .ir dėl dabarti
nių Lietuvos pašto ženklų bei pinigų įsigijimo ir tiesiogi
nės informacijos bei katalogų gavimo.

Organizatoriai

Metinis ALB Sydnėjaus Apylinkės 
narių susirinkimas

Rugpjūčio 22d:, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose, Bankstowne, šaukia
mas metinis visuotinis Apylinkės narių susirinkimas. Numatytu laiku nesusi
rinkus kvorumui, už pusės valandos, bus šaukiamas kitas susirinkimas, kuris bus 
teisėtas, nežiūrint susirinkusiųjų skaičiaus. Susirinkimui numatyta tokia dieno
tvarkė: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mandatų komisijos rinkimai. 3. Prezidiumo 
sudarymas. 4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Valdybos pranešimai: a) 
pirmininko, b) iždininkės, c) kontrolės komisijos. 6. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitų priėmimas. 7. Naujos Valdybos ir Revizijos komisjos rinkimai. 8. 
Organizacijų bei draugijų veiklos pranešimai. 9. Einamiejireikalai. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

Tautiečiai, prašome kuo gausiau dalyvauti susirinkime ir atlikti savo garbės 
pareigą. ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Geelongo lietuvių skautų Židinys kviečia
Pranešame tautiečiams, kad rugpjūčio 15 dieną, 12 vai. Geelongo 

lietuvių namuose, Pettit Parke, įvyks Lietuvos didvyrio dr. Vinco Ku
dirkos pagerbimas jo šimtųjų mirties metinių proga. Programoje: Jono 
Tamošiūno paskaita. Ta pačia proga prisiminsime ir Lietuvos knyg
nešius, kurie veikė tuo pačiu metu. Apie knygnešius papasakos Kajeto
nas Starinskas. Taip pat programoje Židinio vyrai ir atsikūręs "Vilties" 
choras padainuos keletą dainų. Po programos sesės židinietės visus 
pavaišins cepelinais, Suvalkijoje vadinamais didžkukuliais, kava ir 
pyragais. Viskas - tik 6 doleriai!

Kviečiame šiame renginyje dalyvauti visus tautiečius.
Geelongo skautų Židinio vadovybė

Sporto klubo "Varpo" vakaronė "Kepuronė"
Vakaronėje dalyvaukite užsidėję gražiausią, juokingiausią ir madingiausią kepurę. 

Bus prizai, žaidimai, bus kugelis ir lietiniai blynai.
Vakaronė vyks rugpjūčio 21 d„ šeštadienį, Melburno Lietuvių Namuose.

Pradžia - 6 vai, vakaro.
Bilietus galima užsisakyti pas Angelę Kristens tel, 9497 3518 

arba Šarūną Žiedą tel. 9848 4171.
Bilietų kaina suaugusiems -10 dol„ vaikams jaunesniems nei 15 metų - 5 doL, šeimoms - 25 dol.

Šarūnas Žiedas , Sporto klubo "Varpas" pirmininkas

I SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 2200
Tel.:9708 1414 Fax.:9796 4962

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 1200 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NU01200 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 1200 vai.

LINKSMOJI VALANDA
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 5.00 iki 6.00 vai. 

visi gėrimai TIK pusė kainos!

Čia visada visi būsite mielai laukiami iš visų Australijos vietovių 
ir kitų pasaulio kraštų!

SEKANTI PENSIJŲ DIENA RUGPJŪČI019 d. 
ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. KAINA $5.00

Duonos bus rugpjūčio 8 d.
Net trijų rūšių

Nepamirškite susimokėti nario mokestį ir prikalbinti naujų narių.

Klubo Metinis Balius Spalio 9 d.

SAVAITĖS MINTIS:
JEIGU TAU KAS NORS PASAKĖ, KAS TU TOKS, 

TU JAM PASAKYK KAS JIS TOKS.

Dėmesio, tėveliai!
Visi vaikučiai nuo 4 iki 9 metų amžiaus kviečiami į "Gintarėlių" tautinių šokių 

grupę. Tėveliai, nepatingėkite atvežti savo vaikučius į Melburno Lietuvių namus 
šeštadieniais, 1 vai. po pietų. Repeticijos truks vieną valandą.

Prašome kuo skubiau užsiregistruoti pas "Gintaro" ansamblio vadovę, šokių 
mokytoją Dalią Antanaitienę tel. 9857 8338 arba Tėvų komiteto pirmininkę Rūtą 
Skeivienę tel. 9857 8211.

Visada laukiami nauji šokėjai vyresniųjų grupėse, kurios repetuoja:
"Malūnėlis" - 10 -15 metų amžiaus - šeštadieniais 1-2 vai. p.p., mokytoja -Vilija 

Jokubaitytė;
"Gintaras" - vyresnioji studentų grupė 15-22 metų amžiaus - šeštadieniais 2-

4.30 vai. p.p.;
"Gintaras" - vyresnioji studentų grupė 22 metų amžiaus ir vyresni - antradieniais

6.30 - 8.30 vai. p.p.;
"Šokdava" - veteranų grupė, 35 metų amžiaus ir vyresni - šeštadieniais 11.30 -1 

vai. p.p.
Kviečiame įsijungti į tautinių šokių grupę "Gintaras".

Žiemos sporto šventė '99
Žiemos sporto šventės rengėjai, slidinėtoji! klubas "Neringa" praneša visiems kalnų spor

to entuziastams, kad slidinėjimo varžybos vyks šių metų rugsėjo 4 d. Ml. Buller kalnyne.
Dalyvauti kviečiami Australijos lietuvių sporto klubų nariai, o taip pat ir kiti lietuvių kil—. 

mės žiemos sporto mėgėjai bei mėgėjos.
Klubas "Neringa" jau yra užsakęs slalomo ir didžiojo slalomo trąsas, vartus ir visą rei

kiamą aparatūrą. Rengėjai numato, kad varžybos vyks vyrų, moterų ir jaunuolių kategorijo
se. Jei bus parodyta pakankamai susidomėjimo, į varžybas bus galima įtraukti ir kitas žie- ’ 
mos sporto šakas. Šiuo metu smulkesnės žiemos sporto šventės detalės dar nėra galutinai 
nustatytos, tačiau rengėjai tikisi tai padaryti per sekančias kelias savaites.
Susidomėjusieji kviečiami susiekti telefonu 041 2682 766 arba per - viva@access.net.au

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Patikslinimas
30 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, 3 psl. spausdintame p. A. Bučinsko straipsnyje 

"Sydnėjaus Lietuvių Klube" pastraipoje, kur Lietuvių Klubas dėkoja talkininkams, pri— 
sidėjusiems prie tvarkymo darbų, buvo praleista p. A. Reisgio pavardė. P. A. Reisgį ir su
interesuotus atsiprašome. Red.
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Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44-50 Errol st., North Melbourne, Vic. 3051

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578
4319.

SKELBKITĖS „MC SU PASTOGĖJE“ - MSI ŽINOS!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. ® % * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 Užsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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