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Lietuvos įvykių apžvalga
Medininkų tragedijos 

metinės
Užpraeitą šeštadienį paminėtos Me

dininkų tragedijos aštuntosios metinės." 
Ankstų 1991 metų liepos 31 - osios rytą 
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje bu
vo iš pasalų nužudyti septyni Lietuvos 
pareigūnai. Pagerbti iškilių tautos sūnų 
atminimo po 8 metų į tą pačią vietą bu
vo atvykęs Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Valdas Adamkus, Ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas, Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius. Nuo prisimintų šiur
pių įvykių valstybės institucijose, sau
gančiose per 1,5 tūkstančio kilometrų 
sienų, daug kas pasikeitė. 1991 metais 
Medininkų muitinėje tebuvo vienas lau
ko vagonėlis, o dabar statomi nauji 
pasienio postai, aprūpinti modernia 
technika.

Derybos - ir atostogų metu
Lietuvos Vyriausybės ir JAV ben

drovės „Williams International“ atsto
vai vakar tęsė derybas dėl „Mažeikių 
naftos“ koncerno pardavimo teisinių ir 
finansinių aplinkybių. Į susitikimą bu
vo atvykęs ir laikinai atostogas Nidoje 
nutraukęs premjeras Rolandas Paksas. 
Kaip sakė premjeras, derybų grupei nu
rodyta iki trečiadienio vakaro paruošti 
konkretų „sutarimų - nesutarimų“ 
protokolą, kuris reikštų konkretesnį 
derybininkų darbą. R. Paksas tvirtino, 
kad modernesnės technologijos, kurias 
„Williams" įdiegs, taip pat alternaty
vios galimybės, kurias atveria Būtin
gės terminalas, keičia susiklosčiusią 
padėtį. Neturėdama terminalo Lietuva 
naftą galėjo gauti tik vamzdynais iš 
Rusijos. Tačiau, pasak premjero, Lietuva 

yra šalis šalia Rusijos ir svarbu, kad čia 
tekėtų rusiška nafta. Šalies ūkio minis
tras Eugenijus Maldeikis tvirtino, kad 
kol kas sunkiausia derėtis su „Williams“ 
dėl teisinių klausimų ir finansinės 
pozicijos: „ Pažanga yra kiekvieną die
ną, tačiau per trumpą laiką negalima 
padaryti darbo, kuris nebuvo daromas 
dvejus metus Derybininkai siekia, kad 
visi susitarimo aspektai atitiktų Lietu
vos įstatymus. Jis nepaneigė anksčiau 
išdėstytos nuostatos derybas baigti dar 
vasarą. Vakar iškart po oficialių 
„Williams“ ir Vyriausybės derybų JAV 
bendrovės ir Ūkio ministerijos atstovai 
susitiko su LUK'oil Investholding“ 
Šiaurės Europos grupės generaliniu 
direktoriumi Ivanu Paleičiku. Pasak jo, 
LUK'oil ir „Williams“ derybos dar 
neprasidėjo.

Lengvosios pramonės 
vystymasis

Lengvosios pramonės įmonių atsto
vai norėtų, kad šalies valdžia sparčiau 
imtųsi verslo liberalizavimo - nustaty
tų pramonės plėtros strategiją ir 
prioritetus, suformuotų eksporto ska
tinimo programą, mažintų mokesčių 
naštą, supaprastintų muitinės procedū
ras, apsaugotų vidaus rinką nuo kon
trabandos, aiškiai pasakytų, kokia va
liutų valdybos modelio ateitis. Apie 
šiuos ir kitus pasiūlymus Lengvosios 
pramonės įmonių asociacijos (LPĮA) 
vadovai kalbėjo ketvirtadienį įvyku
siame susitikime su Prezidentu Valdu 
Adamkumi. Vilniaus siuvimo ben
drovėje „Lelija“ suregtame pokalbyje 
su Lietuvos vadovu LPįA prezidentas 
Jonas Karčiauskas akcentavo, kad 
lengvoji pramonė yra viena svarbiausių 
šalies ūkio šakų, nes pagamina maž

daug Šeštadalį viso šalies pramonės 
produkcijos. 75 procentai produkcijos 
lengvosios pramonės įmonės ekspor
tuoja daugiausiai į Vakarus - Vokietiją, 
Daniją, Angliją, Švediją, Jungtines 
Valstijas, Italiją. Savo kalboje Pre
zidentas V. Adamkus pareiškė esąs tik
ras, kad „valdžia atliks savo prieder
mę“ skatinti verslų. „Tuomet jūsų lau
kia geri laikai, nes tai svarbi ir 
perspektyvi pramonės saka, diegianti 
pažangias technologijas ir sudaranti 
pelningus kontraktus su užsienie
čiais“. - sakė valstybės vadovas.

Licencijuotas EA blokas 
pradėjo darbą

Licencijuotas pirmasis Ignalinos 
atominės elektrinės energoblokas 
penktadienio naktį pradėjo gaminti 
elektros energiją. Nuo antradienio iki 
penktadienio jis dirbo minimaliu 30 
megavatų galingumu. Šiuo metu abu 
energoblokai veikia 1300 megavatų 
galingumu. Ignalinos atominės elektri
nės metinė energijos gamybos kvota - 2 
milijardai kilovatvalandžių. Nedidelė 
jos dalis eksportuojama mainais už 
branduolinį kurą. Praėjusią savaitę 
Ignalinos atominė elektrinė gavo pir
mojo energobloko eksploatacijos li
cenciją penkeriems metams. Iškart po to 
buvo pradėta rengtis paleisti pirmąjį 
reaktorių. Iganalinos atominės jėgainės 
pirmasis blokas gegužės 17 dieną buvo 
sustabdytas, nes iki to termino nebuvo 
atlikti visi darbai, kad būtų gauta 
eksploatacijos licencija. Beveik mėnesį 
neveikė visa elektrinė, nes planiniam 
remontui nuo kovo 30 dienos buvo 
sustabdytas antrasis blokas. Jį leista 
pradėti eksploatuoti birželio 9 dieną.

Nedarbo dinamika
Mažėjanti darbo pasiūla ir augantis 

bedarbių skaičius verčia Respublikinę 
darbo biržų pakoreguoti ankstesnes 
prognozes. Praėjusių metų pabaigoje 
buvo tikėtasi, jog nedarbas 2000 - ųjų 
išvakarėse sieks 7,5%, o dabar mano
ma, jog nedarbas gali viršyti progno- 
žuotąlygį iki 1 punkto. Biržos specialis
tai teigia, kad kai kuriose ūkio šakose ir 
įmonėse atsirado nemaži nukrypimai 
nuo prognozuotų dydžių. „Šiais me
tais darbo vietų kuriama mažiau, o 
likviduojama daugiau, nei buvo prog
nozuota", - tvirtina Darbo pasiūlos ir 
paklausos skyriaus viršininko pa
vaduotojas Rimvydas Dilba. Pagrindi
nė priežastis ekonominė įmonių padė
tis, kuri, daugelio darbdavių teigimu, 
pablogėjo dėl finansų krizės Rusijoje. 
Labiausiai neigiami krizės pokyčiai 
jaučiami pramonėje ir statyboje, nors 
buvo prognozuojama, kad būtent šiose 
ūkio srityse darbo vietų skaičius didės. 
Situaciją pakeitė ir biržoje pastarąjį 
mėnesį aktyviai besiregistruojantys 
abiturientai bei absolventai. „Manau, 
jog taip atsitiko todėl, kad aukštosios 
bei aukštesniosios mokyklos rengia 
neperspektyvių specialybių bei profe
sijų darbuotojus", - sako darbo biržos 

vyriausioji specialistė Nijolė Palaimie- 
nė.

Studijos Klaipėdoje
Klaipėdos universitete populiariau

sios specialybės ekonomika ir pe
dagogika. Universiteto rektorių la
biausiai stebina, kad į vaikystės pe
dagogikos specialybę pretendavo net 
po šešis stojančius į vieną vietą. Vis 
labiau domimasi rekreacijos, tai
komosios matematikos, ekologijos ir 
biologijos studijomis. Į vieną vietą šio
se specialybėse pretendavo po 4 - 5 
stojančiuosius. Šiuo metu dešimtyje 
Klaipėdos universiteto fakultetų stu
dijuoja per 5.5 tūkstančio studentų. 
Šiemet į valstybės finansuojamas stu
dijų vietas priimti 1125 žmonės. Iš viso 
į universitetą priimta 1520 naujų 
studentų.

Privatizacija
Per praėjusį mėnesį buvo privatizuo

ti 49 valstybei ir savivaldybėms pri
klausantys objektai už 44,43 milijono 
litų. Nuo metų pradžios privatizuota 
373 objektai už 416 milijonų litų. Per 
septynis šių metų mėnesius Valstybės 
turto fonde privatizuota 219 objektų už 
387,3 milijono litų, savivaldybių pri
vatizavimo institucijos pardavė 139 
objektus už 22 milijonus litų. Na
cionalinėje vertybinių popierių biržoje, 
parduoti 15 objektų akcijų paketai už 
6,7 milijono litų.

Naujas Nidos oro uostas
Nidos oro uoste po rekonstrukcijos 

iškilmingai atidarytas lėktuvų pakilimo 
ir nusileidimo takas. Atidarymo šven
tėje, kurią organizavo Neringos sa
vivaldybė, dalyvavo Vyriausybės, Sei
mo bei Klaipėdos apskrities atstovai. 
Lietuvos Prezidentas, žinomas gam
tosaugininkas Valdas Adamkus oro uosto 
atidaryme nedalyvavo. Tuo tarpu žalieji 
surengė protesto akciją. Pasak Lietuvos 
žaliųjų judėjimo atstovo Lino Vainiaus, 
skaudu žiūrėti, kaip į smėlį metami 
didžiuliai pinigai, o į biudžetą ne
surenkama pakankamai lėšų. L. Vainius 
oro uosto atidarymą pavadino spjūviu į 
Vyriausybės ir Lietuvos įstatymų vei
dą. Žaliuosius patenkintų tik tai, jei bū
tų nutrauktas oro uosto rekonstrukcijos 
finansavimas ir tolesnė jo infrastruktū
ros plėtra. Jie teigia, kad Nidos oro uosto 
statyba ir jo eksploatacija nepateisin
ama ekologiniu požiūriu. Buvusio 600 
metrų ilgio ir 29,5 metro pločio oro 
uosto tako rekonstrukcija kainavo apie 
5 mln. litų. Dabar takas yra 815 metrų 
ilgio ir 30 metrų pločio. Iki rugpjūčio 
20 dienos premjero Rolando Pakso 
potvarkiu sudaryta darbo gnipė turi 
nustatyti, ar atlikta Nidos oro uosto 
rekonstrukcija atitinka Kuršių nerijos 
nacionalinio parko planavimo schemos 
ir kitų šios teritorijos planavimo teisės 
aktų normas.

Sausros padariniai
Šią vasarą Lietuvoje jau išdegė 750

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

ha miškų. Tvyrant sausiems orams, 
šiemet kyla tris kartus daugiau gaisrų 
nei pernai. Jie siaučia visoje Lietuvoje, 
nors pajūryje šiek tiek mažiau. Pasak 
miškininkų, kad ir kaip sausa būtų, 
gaisrai savaime nekyla. Gaisais sukelia 
numesta neužgesinta nuorūka, ne— 
užpūstas degtukas, laužo žarija, pra
lekiančio garvežio kibirkštis. Dėl 
pastarosios priežasties Lietuvoje kilo 
37% gaisrų. Labai rimta problema yra 
pelkių gaisrai. Užsidegus pelkei, ugnis 
pasislepia po augmenijos apklotu. Ji iš 
šaknų sunaikina visą pelkės augmeni
ją: samanas, kerpes, gailius, žemaūgius 
medžius. Kadangi šiemet miškuose uo
gų ir grybų beveik nėra, dauguma žmo
nių jau pradėjo spanguoliauti. Šių uo
gų šiemet turėtų būti nemažai, tačiau 
jas rinkti galima tik rudenį. Šiaulių 
apskrityje jau išdegė 0,7 ha spanguo- 
lynų.

Šios vasaros kaitrą varėniškiai vadi
na stichine nelaime. Apie 270 žemdir
bių kreipėsi į savivaldybę dėl sausros 
daromos žalos javams atlyginimo. 
Lengvos ir smėlėtos Varėnos rajono 
žemės lietaus gavo tik pirmosiomis lie
pos dienomis. Kai kuriose vietovėse per 
mėnesį iškrito mažiau kaip 6 mm kri
tulių. Šiemet didelis derlius - 10 cnt 
grūdų iš ha, tuo tarpu gerais metais buvo 
prikuliama po 25 - 28 centnerius. Gri
kių Dzūkijoje bus užauginta keturis 
kartus mažiau. Išdžiūvus pievoms, nėra 
kur ganyti gyvulių, be to, žiemai pašarų 
paruošta daug mažiau nei pernai. 
Užtrukusi sausra kenkia ir dar vienam 
dzūkų pragyvenimo šaltiniui - miškuo
se labai mažai uogų, o grybai nedygsta.

1992 metais buvusi sausra buvo pri
pažinta stichine nelaime, žemdirbiams 
skirtos subsidijos.

Ne tik Aukštaitija ir Dzūkija jaučia 
lietaus stygių. Jau ir daugelyje vakari
nių rajonų dirvos sausos. Kasdien oro 
temperatūra vidurdienį pakyla iki 24 - 
28 laipsnių, dieną sustiprėja ir vėjas, 
kaikurjogreitis siekia 10- 12metrųper 
sekundę. Išdžiūvus dirvoms, nesu
laukdami smarkesnio lietaus, sparčiai 
senka vandens telkiniai. Vis mažiau 
vandens plukdo upės, o maži upeliai ir 
melioracijos grioviai visai išdžiūvo. 
Kol kas labiausiai nukentėjo Nevėžis 
ties Dasiūnais. Vandens lygis 74 
centimetrais žemesnis nei vidutinis 
rugpjūčio mėnesį. Neris ties Vilniumi 

taip pat senka, dėl to blogėja vandens 
kokybė. Nemune ties Dniskininkais ir 
Nemajūnais vandens lygis yra 30 cm 
žemesnis už vidutinį, o ties Smalinin
kais net 70 cm. Panašiai upės buvo 
nusekusios 1992 ir 1994 sausringaisiais 
metais.

Pakeistas nuosavybės grąžinimo įstatymas
Šių metų gegužės 13 d. LR Seimas“ visiems, kurie dėl vienų ar kitų priežas-

priėmė įstatymo „Dėl piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ pa
taisas, o liepos 2 d. naująją įstatymo 
redakciją pasirašė Respublikos Pre- 
zidentas. Svarbiausias pataisų dalykas Interneto puslapis - www.lgitic.lt
yra tas, kad panaikinti anksčiau buvę 
nustatyti prašymų atstatyti nuosavybę 
terminai, ir dabar sudarytos galimybės 
kreiptis į įgaliotas valdžios institucijas 
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Garsios rusų balerinos 
viešnagė

Penktadienį į Vilnių atskrido baleto 
legenda Rusų imperatoriškojo baleto 
garbės prezidentė Maja Pliseckaja. 
Sekmadienį viešnia dalyvaus Rusų 
imperatoriškojo baleto koncerte Trakų 
salos pilyje, o antradienį baigiamajame 
Trakų festivalio koncerte šoks Bize - 
Ščedrino „Karmen siuitą“. M. Plisec
kaja pristatys ir Lietuvoje išleistą 
autobiografinę knygą lietuvių kalba- 
„Aš - Maja Pliseckaja“.

Lietuvos vienuolynų kelias
Kultūros ministerijoje pristatytas 

projektas „Seniausiųjų Lietuvos vie
nuolynų kelias“. Vienuolynų kelio 
renginiai vyks rugpjūčio 8-15 dieno
mis Vilniuje, Senuosiuose Trakuose ir 
Kaune. Pirmasis Vienuolynų įtakos ke
lio etapas Lietuvoje buvo įgyvendintas 
praėjusiais metais. Dabar, antrajame 
etape, numatyta sutelkti dėmesį į 
pirmuosius vienuolynus, įkurtus ke
turioliktame - šešioliktame amžiuose. 
Pats seniausias - Bendiktinų vienuoly
nas - buvo įsteigtas Trakuose, tačiau jo 
nebėra išlikusio. Iš seniausių išlikusių 
Vilniuje yra Pranciškonų vienuolynas 
ir jam priklausanti gotikinė Mergelės 
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia. 
Vienuolyno įsikūrimo data siekia 1422 - 
uosius metus. Bažnyčia dabar perduota 
pranciškonams konventualams.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Laimos Statulevičienės Lietuvos 

spaudos santrauka, Eltos 
pranešimais ir „Lietuvos rytu".

Spaudai parengė 
Saulius Varnas

Žinios trumpai
• Liepos 1 - ąją į JAV išvyko jau ke

lintus metus Lietuvoje gyvenąs poetas 
Bernardas Brazdžionis. Dėl sustreika
vusios širdies jis buvo kreipęsis į Kau
no medikus. Pastaruoju metu poeto 
darbotvarkė buvo labai įtempta. Jis 
dalyvavo Poezijos pavasaryje ir plačiai 
keliavo po Lietuvą. Į žurnalistų klau
simą, kada jis sugrįšiąs, poetas konkre
čiai neatsakė. Liepos mėnesį dėl 
pablogėjusios sveikatos į JAV sugrįžo 
ir prof. Edvardas Jasaitis, jau šešerius 
metus profesoriavęs Kauno VD uni
versitete ir Kauno technologijos uni
versitete.
• Kaune vykusiame Lietuvos poli

tinių kalinių ir tremtinių septintame 
suvažiavime buvo priimtos kelios 
rezoliucijos. Vienoje iš jų priešinamasi 
rengiamam sovietinių skulptūrų par
kui Grūto miške. Kita rezoliucija nu
rodo, kad aukštos valstybinės pensijos 
yra suteiktos garsiems komunistų par
tijos sekretoriams ir panašius postus 
užėmusiems asmenims. Tai esą Lietu
vos valstybės paniekinimas.

čių pavėlavo.
Lietuvių grįžimo į tėvynę centro 

adresas: Gedimino pr. 24, Vilnius 2600. 
Tel. (3702) 313 623, faksas (3702) 313 
624, elektroninis paštas - info@lgitic.lt

Žilvinas Beliauskas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę 

centro direktorius

Vėl atsinaujino ginčai dėl Turino 
drobulės senumo. Anksčiau pravesti 
tyrimai, naudojant radioaktyviosios 
anglies metodą drobulės amžiui nusta
tyti, nurodė jos atsiradimo datą buvus 
vėlyvuose viduramžiuose. Tokiu būdu 
išeitų, kad Turino drobulė nebuvusi nau
dota laidojant Kristų.

Dabar, rugpjūčio 3 d., grupė moks
lininkų St. Louis mieste, JAV, paskelbė 
vėliausių tyrimų, kurie buvo atlikti pa

naudojus kitą metodą drobulės amžiui 
nustayti, išvadas. Ištyrę drobulėje ras
tas žiedadulkes ir augmenijos pėdsa
kus, mokslininkai teigia, kad drobulė 
tikrai kilusi iš Jeruzalės ar iš jos apy
linkių. Jie taip pat tvirtina, kad drobulė 
yra senesnė negu 8 - tasis šimtmetis po 
Kristaus gimimo.
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Rugpjūčio 3 dienos vakare, pilnai ne
išaiškintomis aplinkybėmis, italų tank
laivis "Laura d ’Amato" užteršė Syd- 
nėjaus uostą. Per du nežinomo asmens 
atsuktus čiaupus į uosto vandenį ište
kėjo 300 tonų naftos, kuri užteršė Syd- 
nėjaus uostą ir pakrantes. Tanklaivis 
buvo atvežęs 80 000 tonų naftos į 
"Shell" rafineriją Gore įlankoje, prie pat 
Greenwich priemiesčio , miesto vidu
ryje. Dėl dusinančio dujų kvapo Syd- 
nėjaus operos rūmuose nutrauktas 
įpusėjęs operos "La Boheme” pastaty
mas, iš gretimų valstijų atgabenti uos
to valymo prietaisai. Valymo darbai 
užtruko visą savaitę. Atlikus tardymą ir 
laivo savininkams įmokėjus 8 milijonų 
dolerių užstatą incidento nuostolių at
lyginimui, rugpjūčio 9 dieną tuščiam 
tanklaiviui buvo leista išvykti iš 
Sydnėjaus uosto.

Rugpjūčio 3 dieną Maskvos burmis-' 
tro Juri Lužkov pastangomis dvi įtakin
gos Rusijos politinės partijos sudarė ko
aliciją, kuri turi galimybių laimėti atei
nančius gruodžio mėnesį rinkimus , tuo 
užbaigiant komunistų partijos domi- 

j navimą dūmoje. Koalicija sudaryta iš J. 
Lužkovo vadovaujamos Tėvynės parti
jos ir Rusijos gubernatorių propaguoja
mos Visarusijinės partijos.
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Rugpjūčio 9 dieną Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas staiga iš pareigų atlei
do Rusijos ministrą pirmininką Sergiėj 
Stepašiną ir visą ministrų kabinetą. Tai

Galimybės susimokėti mokesčius
Australijai Lietuvoje

Neseniai teko lankytis Australijos 

konsulate Vilniuje, kuris įsikūręs 

Karmelitų 4-12 (netoli Jaunimo teatro). 

Turėjau tikslą, kurį padiktavo kai kurių 
interesantų užklausos - sužinoti, ar ga

lima gyvenant Lietuvoje gauti specia
lius blankus (tax return), kurių pagalba 

būtų galima sumokėti mokesčius už 
Australijoje gaunamas pajamas. Taip 

savo reikalus tvarko iš Amerikos grįžę 
lietuviai. 

jau ketvirtas ministras pirmininkas B. 
Jelcino atstatytas per pusantrų metų 
laikotarpį. B. Jelcinas naujuoju minis
tru pirmininku paskyrė buvusį KGB 
agentą Vokietijoje, dabartinį valstybės 
saugumo viršininką Vladimirą Putiną. 
Jei Rusijosdūma V. Putino kandidatūrą 
atmestų tris kartus, Boris Jelcinas turė
tų teisę dūmą paleisti ir skelbti pirma
laikius rinkimus.

ųgžųgz

Kaukaze, Dagestano autonominėje 
respublikoje, prasidėjo kovos tarp Ru
sijos kariuomenės ir policijos prieš mu
sulmonus sukilėlius. Iki šiol sukilėliai 
tik iš pasalų puldinėjo rusų įgulas ir tuoj 
pat pasitraukdavo į kalnus ar į kaimy
ninę Čečėniją. Rugpjūčio 7 dieną 
sukilėliai užėmė tris kaimus Dagestano 
kalnuose ir įsitvirtino juose, atremdami 
rasų puolimus. Rusų kariuomenė puola 
juos pritraukusi artilerijos, naudodama 
ir malūnsparnius.

Pasibaigus kadencijai, spalio mėnesį 
iš pareigų pasitraukia dabartinis NATO 
generalinis sekretorius Javier Solana. 
NATO valstybės susitarė jo įpėdiniu 
paskirti škotų kilmės dabartinį 53 metų 
amžiaus Didžiosios Britanijos gynybos 
sekretorių George Robertson. NATO 
valstybių vadovams patiko užtikrinta 
George Robertson laikysena Kosovo 
konflikto metu.

Rugpjūčio 7 dieną užsibaigė Jungti
nių Tautų organizacijos darbuotojų 
pravesta balsuotojų registracija Rytų 
Timore. Keletą kartų įvairūs registraci
jos punktai buvo užpulti autonomijos 
šalininkų. Buvo atvejų, kad, gelbstint 
Jungtinių Tautų personalą, registraciją 
tekdavo nutraukti. Pasitaikė ir sužeidi
mų tiek Jungtinių Tautų darbuotojų tar
pe, tiek ir tarp JT personalą saugančių 
policininkų. Referendumas dėl Rytų 
Timoro ateities turėtų įvykti rugpjūčio 
30 dieną, kurio metu Rytų Timoro gy
ventojai turės pasirinkti autonomiją ar 
eventualią nepriklausomybę.

Australijos politikai būkštauja, kad 
Rytų Timore gali prasidėti pilietinis ka
ras neatsižvelgiant į tai, kuri pusė lai
mės, o tada į karą gali būti įtraukta ir 
australų kariuomenė.

Paruošė V. Patašius

Konsulato darbuotoja paaiškino, kad 
iki šiol jiems tokie klausimai neiškilo, 
tačiau ji susisiekė su ambasada Stok
holme ir sužinojo, kad prireikus galima 

tokius blankus turėti. Būtų gerai, kad 
visi norintys pasinaudoti šia paslauga 
dar metų pradžioje praneštų apie savo 

pageidavimus, ir tada konsulato dar
buotojai užsakytų reikiamą skaičių.

Žilvinas Bieliauskas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę 
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V. Alekna, V. Aleknienė, V. Ališauskas, V. Araitė, P. Araitė, T. Aras, E. Bakaitienė, D. Baikauskaitė, A. Baltrūnas, D. 
Baltutienė, D. Baltutienė, L. Baltutytė, R. Baltutytė, D. Beržinskaitė, V. Bosikis, A. Brovedani, I. Brovedani, V. Bruožytė, R. 
Bruožytė, R. Bruožis, A. Bužinskas, A. Cininas, P. Čelna, E. Čypienė, V. Dagytė, E. Dainutienė, V. Danius, F. Dargienė, P. 

Dargis, D. Levickienė, A. Liubinienė, J. Liatkutė, E. Mackevičienė, B. Mačytė, L Milvydienė, P. Morkūnas, J. Mulevičienė, 
P. Mulevičius, J. Muščinskienė, J. O'Dwyer, B. Petravičienė, K. Pettiford, Z. Pranckūnienė, D. Ragauskienė, A. Raulinai- 
tienė, A. Ramoškienė, J. Rūbas, G. Samsonas, D. Savickaitė, F. Savickienė, A. Savickas, V. Savickas, J. Skimbirauskas, 
O.Skimbirauskienė, D. Statkutė, G. Slaugaitytė, M. Stott, I. Stumbrienė, V. Straukas, B. Dreižienė, S. Eičienė, R. Eskirtailė, 
T. Goodsall, S. Jeršovienė, G. Jokubaitienė, P. Jokūbaitis, A. Kontvainis, V. Bružienė, N. Kairaitienė, V. Kepalaitė, Kepalas,

M.D.S.
A. Kesminienė, E. Krikščiūnienė, P. Kruzas, H. Kružienė, I. Kunčiūnienė, J. Kvietelaitis, B. Kviecinskienė, G. Kymantas, D. Lausell, B. Szentimrey, J. 
Šimkienė, Šližyenė, E. Špokevičienė, D. Špokevičiūtė, E. Šikšnienė, J. Tamošiūnas, P. Vaičaitis, R. Vaitiekūnaitėj. Valaitienėj. Vingrienė, N. Zdanienė, 
R. Zoniutė, S. Žemkalnienė, G. Žemkalnis, Š. Žiedas, V. Žiedaitė, L Žiogas, M. Žiogienė, G. Žvinakis, R. Žvinakis.

Atleiskite, jeigu ką nepaminėjome.
Kviečiame Jus apsilankyti "Dainos 

Sambūrio" ruošiamame Jubiliejiniame 
baliuje, kuris įvyks š. m. rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, lietuvių namuose. Rengia
mės vakarine apranga. Gros orkestras 
"Dabar", linksmins akordeono muzika, 
solistė; šoksime, dainuosime, vai
šinsimės karšta vakariene, kavute ir py
ragais.

Baliaus pradžia 7 vai. p.m. Bilieto

e Bendruomenės veikloje

Pas Pertho lietuvius
• Mindaugo karūnacijos - Lietuvos 

valstybės dienos - ir Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą paminėjimai Per- 
the įvyko liepos mėn. 18 dieną. Jie 
prasidėjo lietuvių lankomoje bažnyčio
je Windsor gatvės gale, East Perthe. Šv. 
Mišias prie gražiomis gėlėmis papuošto 
altoriaus atnašavo kun. dr. A. Savickis.
Pamokslo metu kunigas priminė, kad 
visos tautos mini svarbias jų istorijos 
dienas arba svarbius ir reikšmingus 
atradimus. Šįmet suėjo 200 metų nuo 
Rozetės akmens atradimo Egipte, kas 
įgalino moklininkus skaityti Egipto 
hieroglifus. Mes minime prieš daugelį 
metų įvykusį pirmojo Lietuvos kara
liaus Mindaugo karūnavimą, kurį 
Lietuvoje švenčia kaip Valstybės dieną. 
Taip pat su pagarba minime lakūnų' 
Dariaus ir Girėno drąsų žygį - skrydį be 
sustojimo iš Amerikos į Lietuvą.

Į Lietuvių namus pietauti ir dalyvau
ti minėjimuose atvyko 39 tautiečiai.

Pavalgius pietus, bendruomenės pir
mininkė Eglė Kairienė paprašė su
sirinkusius atsistoti ir sugiedoti Tautos 
himną. Tai atlikus, ji padėkojo salės ir

kaina 25 dūk Galima užsisakyti stalus: 
jau dabar. Skambinkite D. Lynikienei 
tel. 9848 5663 arba R. Umbražiūnienei 
tel. 9841 8133.

Kviečiame visus buvusius choristus 
dalyvauti Melboumo "Dainos Sambū
rio" 50 - ties metų jubiliejiniame kon
certe, kuris įvyks lapkričio 21 d., sekma
dienį, 1.30 vai. p.m. ir prisijungti prie 
užbaigiamojo koncerto trimis dainomis: 
"Kur giria žaliuoja", Vergų daina iš 

pietų ruošėjams. Minėjimą ji pradėjo 
sakydama, kad mėgins visus įtraukti į 
šios dienos programą. Tam tikslui ji 
paruošė minėjimui tinkamus klausimus 
ir už teisingą atsakymą duosianti 2 taš
kus, už artimą tiesai atsakymą - vieną 
tašką, o už klaidingą - nieko. Dalyvius 
suskirstė grupėmis ir laimėtojams
paskyrė vyno butelį. Taškams skai
čiuoti buvo pakviesta valdybos sekre
torė G. Vyšniauskienė. Klausimų buvo 
apie 30 ir daugiausiai taškų surinko 
grupė, sėdėjusi prie antrojo stalo. Taigi 
jie buvo paskelbti laimėjusiais ir įteik
tas vyno butelis. Laimėjusieji vynu 
pasidalijo su visais norinčiais jo pa
ragauti.

Po to tęsti programą buvo pakviesta 
Salomėja Zablockienė, ji paskaitė sa- 
vo kūrybą apie Dariaus ir Girėno skry
dį per Alantą į tėvynę Lietuvą. Su jaus
mu ji kalbėjo apie tragišką jų mirtį ir 
visos Lietuvos liūdesį bei skausmą.

Juozas Norvilas papasakojo savo 
prisiminimus apie Darių ir Girėną, jų 
žūties vietą Vokietijos Soldino miške. 
Po jo Valė Repševičienė paskaitė B.

operos "Nabuko" ir "Šiaurės pašvaistė". 
Repeticijos prasidės rugsėjo mėn. 22 d., 
trečiadienį, 7.30 vai. p.m.

Prašome skambinti dėl dalyvavimo 
choro dirigentei B. Prašmutaitei, tel. 
9579 3946.

Spalio mėn. 10 dieną bus laikomos 
mišios už mirusius choristus. Mišių 
pradžia 11 vai. Prašome dalyvauti mi
šiose ir prisiminti mūsų mirusius ar
timuosius bei draugus. Valdyba
Steckio straipsnį apie Darių ir Girėną. 
A. Čižeika paskaitė straipsnį „Kodėl 
lietuviai neapdainavo Žalgirio mūšio?“ 
iš liepos 15 dienos „Lietuvos aido“. Mat, 
liepos 15 dieną suėjo 589 metai nuo to 
garsiojo mūšio, ir apie tai kalbėjo is
torikas AlfredasBumblauskas. Straipsnis 
vertė klausytojus pagalvoti apie isto
riko nurodytas priežastis.

Padėkojusi programos atlikėjams, 
pirmininkė prašė padėti Lietuvos baleto 
mokykloms perkant jų išleistas kny
geles, tam tikslui pasiūtus marškinukus 
ir pagamintus atvinikus.

Dar po keleto pranešimų buvo trau- 
■ kiama loterija, geriama kavutė, smagiai 
bendraujama.

• Rugpjūčio 1 - ąją Romos katalikų 
bažnyčia paskyrė Šv. Alfonsui pagerb
ti. Pertho lietuvių bažnyčios lankyto
jai jau beveik 5 metai, kai per pirmus 
mėnesio sekmadienius šv. Mišiose 
dalyvauja kartu su vokiškai kalban
čiųjų bendruomenės katalikais. Šv. Mi
šias atnašauja kun. dr. A. Savickis, li
turgines maldas skaitydamas vokiškai,
o įžanginį kreipimąsi ir pamokslus 
angliškai, retkarčiais lietuviškai. Ap
eigų metu giedamos vokiškos ir lie
tuviškos giesmės. Kadangi lietuvių į 
bažnyčią atvyksta mažiau, susidaręs 
vokiečių chorelis išmoko giedoti mū
sų giesmes ir mums padeda.

Šių metų rugpjūčio pirmoji išpuolė 

sekmadienį. Po šv. Mišių didesnė pusė 
bažnyčioje dalyvavusių susirinko baž
nyčios salėje užkandžiams ir paben
dravimui. Buvo linksmai švenčiamos 
Alfonsų vardinės. A. Čižeika pasvei
kino kun. Savickį su vardadieniu, lin
kėjo jam visko geriausio ateityje, mi
nėjo, kad kunigas yra daug nusipelnęs 
Pertho lietuvių bendruomenei; be savo 
tiesioginių pareigų, jis išbuvo virš 15 
metų mūsų bendruomenės valdybos 
pirmininku, buvo labai geras ekskursijų 
organizatorius, minėjimų ruošėjas ir, 
reikalui esant, svečių iš Lietuvos 
aprūpintojas. A. Čižeika nuoširdžiausiai 
už visa tai padėkojo kunigui, o visi 
susirinkusieji jam sugiedojo „Ilgiausių 
metų!“

Kun. A. Savickiui akompanuojant, 
buvo dainuojamos daugiausiai tiro- 
lietiškos dainos, po to įnešti du didžiu
liai tortai ir visiems padalinti. Po dai
nų kunigas pakalbėjo apie šventes ir 
kitu,cia esantį Alfonsą - Čižeiką, kuris 
irgi daug dirba bendruomenės labui, 
leidžia irredaguoja„Žinutes“, paminėjo, 
kad jis yra ir geras golfininkas bei 
palinkėjo jam gražios ateities.

Kunigui baigus, kalbėjo vokiečių 
bendruomenės atstovė. Ji sakė, kad 
malonu yra mišiose dalyvauti kartu su 
lietuviais ir paprašė savo bendruomenę 
kunigui sudainuoti „Ilgiausių metų!“ 
vokiškai.

Tuo ir baigėsi ši jauki ir linksma 
varduvių popietė.

• Malonu buvo televizijos ekrane 
matyti programą apie menininkę Lin
dą Skrolys. Ji pasakojo, kad jos tėvas 
Viktoras Skrolys karo audrų buvo 
nublokštas į Vokietiją, kur vedė vie
tinę moterį ir su ja atvyko į Australiją.

Tie, kurie matė programą apie Lindą 
Skrolys, negalėjo nesidžiaugti, kaip 
gražiai ir sklandžiai Linda kalbėjo, o jai 
kalbant buvo rodomi jos sukurti pa
veikslai. Ji pasakojo, kad tėvams 
pradžioje Australija atrodžiusi labai 
tuščia. Jos pačios gyvenimui labai daug 
įtakos turėjo tėvelis. Jis buvo Esperan-
ce valsčiaus inžinierius, ir ten baigęs 
darbą apsigyveno Pęrthe. Čia jis akty
viai įsijungė į bendruomenės veiklą, 
buvo "Žinučių“ leidimo iniciatorius, 
pirmasis redaktorius ir leidėjas. Jis ilgą 
laiką bažnyčioje lietuviams vargonavo, 
jo laikais giesmės labai gražiai skam
bėjo. Skrolys taip pat buvo organizavęs 
lietuvių chorelį, kuris per minėjimus 
atlikdavo dalį programos.

Lindos paveikslai įdomūs ir neįpras
ti. Kai kuriuos, mano nuomone, jai 
reikėjo didžiulės drąsos tapyti, pav. 
Kristų ant kryžiaus pavaizduoti kaip 
moterį. Ji taip įsitikinusi. Yra nutapiusi 
daug gražių peizažų, medžiai jos 
paveiksluose vaizduojami kaip palinkę 
žmonės. Linda sakėsi norinti aplankyti 
Lietuvą, tą kraštą, kuriame gimė jos tė
vas. Nori ji pamatyti ir Vokietiją - ma
mos tėvynę. Lietuvoje ji norėtų surasti 
dėžę, kurią tėvas užkasė savo ūkyje. 
Linda ekrane buvo labai graži.

• Įš kiemo pusės žiūrint į Lietuvių 
namus, jų dešinėje yra nedidelis, net 
neužrakintas skardinis sandėliukas. Ja- 
me laikomi salėje nereikalingi daiktai.

Prieš daugiau nei savaitę prie namų 
gyvenanti kaimynė pranešė J. Čyžui, 
kad iš sandėliuko daiktai išmesti ir ap
link vaikščioja kažkoks vyriškis. Ju
lius apie tai pranešė policijai. Policija 
prašė pačiam nuvykti ir pažiūrėti kas
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Kupiškis šventė 470 metų sukaktį
Apie Kupiškio miesto 470 metų 

sukaktį mums rašo Eugenija Didžia- 
riekienė, gimusi Kupiškio apylinkėse, 
čia augusi, lankiusi gimnaziją ir dabar 
dažna viešnia mieste bei jo apylinkėse.
Spausdiname kiek sutrumpintą jos 
Straipsni, atsiųstą „Mūsų Pastogei1'. Pats 
minėjimas vyko liepos 16-18 dienomis

Liepos 16 d„ penktadienis. Šventė 
prasidėjo Kupiškio etnografiniame 
muziejuje Bronės Jacevičiūtės tapybos 
darbų ekspozicijos atidarymu. Paroda 
skirta dailininkės 80 - mečiui paminėti. 
Žymiąją parodos dalį sudarė jos darbai 
iš ciklo „Žymiųjų Lietuvos žmonių 
tėviškės“. Jame - M. K. Čiurlionio, A. 
Vienožinskio, S. ir L. Didžiulių, vysk. 
M. Valančiaus ir P. Širvio gimtinių 
vaizdai, eksponuojami kiti dailininkės 
paveikslai.

Dailininkė gimė 1919 m. Kupiškio 
rajono Šaltupių kaime, 1948 metais bai
gė Dailės institutą. Autorė pagerbta 
sveikinimais ir gėlių puokštėmis. 

17 vai. miesto Kultūros centre įvyko 
sutartinių ir tautinio kostiumo vakaras. 
Rūbus pristatė keturi respublikos 
regionai - Aukštaitija, Žemaitija, 
Klaipėda ir Suvalkija, o taip pat svečiai 
iš kitų valstybių bei tautinės Lietuvos 
mažumos. Vyko koncertas, kurį pradėjo 
sutartinių giedotojų grupė iš Vilniaus 
„Trys keturios“.

19 valandą - kaimiškos muzikos 
koncertas „Šerifo atostogos“ prie Pyra-‘ 
gių ežero. Čia linksmybių buvo iki ry
to. Pakaitomis grojo muzikiniai an
sambliai, žmonės vieni klausėsi, kiti, 
drąsesnieji, šoko. Sugužėjo nematyta 
žmonių masė - visas Kupiškis išsikėlė į 
šias linksmybes. Aplink kioskai, „ba
laganai“, šiaip sustatyti stalai „Gu
bernijos“ alui gerti, pakampiais kepa
mi šašlykai. Pievelėje įrengtas vaikų 
atrakcionas. Ir visur pilna žmonių, net
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galva sukasi... Mes parkiūtinom namo 
(apie 4 km į Kupiškį), o jaunimas, 
žinoma, liko pasiausti. Vieta labai graži. 
J teliūskuojantį ežerą leidžiasi saulė, 
nušviesdama jį raudonomis spalvomis. 
Jaunystėje ir mes, gimnazistai, dažnai 
čia atkakdavome į gegužines, o žiemą - 
pačiaužyti

Liepos 17 d., šeštadienis. Nuo pat 
anksto ryto miesto aikštėje išsidėstė 
tautodailininku ir amatininkų dirbinių 
mugė Viskas puikiai, tvarkingai 
organizuota. Pardavinėjami dailininkų 
paveikslai, pinti daiktai, keramikos, 
medžio, odos, molio, lino, šiaudų 
dirbiniai. Kai kur organizuojamos lo
terijos. Visi bilietai pilni.. Neiškenčiau 
ir aš - ištraukiau dailią vazelę. Gi pin
tais baldais galėtum apstatyti visą butą 
- stalai, sofos, krėslai, kėdės ir t.t. Na, 
žinoma, kaip visur „Kermošiuose“ - ir 
saldumynų pilna. Iš tolo puikuojasi 
pusmetrinukai, metriniai dryžuoti 
saldainiai, meduolių širdelės ir kt. 
Visuose aikšty n uose pasikeisdami gro
jo ir dainavo folkloriniai ansambliai, 
kaimo kapelos.

12 valandą ten pat, aikštėje, vyko vai
kų ir jaunimo folkloro kolektyvų 
koncertas. Jis mane labiausiai domino - 
kol yra kas perima liaudies meno 
tradicijas, tol jos ir gyvuos. Reiškia - 
perdavimas iš kartos į kartą vyksta. 
Pasirodė kolektyvai „Činčiuruks“, 
„Judlė“, „Puntukis“, „Naštupėlis“ ir ki
ti. Žodelis apie „Čiunčiuruką“ (žemai
čiai taip vadina žirnius) - jis groja įvai
riais senoviniais muzikiniais instru
mentais - ragais, skudučiais, kanklė
mis, lumzdeliais ir kt. Dainas atliko 

žemaitiškai. Ansamblis susikūrė 1989 
m.

Kelmės jaunimo folkloro ansamblis 
„Judlė“ (pavadinimas kilęs nuo ežero 
vardo) susikūrė 1991 m. ir dalyvavo 
keletoje Pasaulio lietuvių dainų šven
čių.

Po koncerto kolektyvai apdovanoti 
specialiomis vėliavėlėmis, verpstėmis, 
gėlėmis ir maišais kramtomos gumos.

13 valandą vaikų - jaunimo ansamb
liai pakeičiami suaugusių kolektyvais. 
Visus koncertus pradeda tarptautinio 
festivalio šeimininkai - Kupiškio kultū
ros centro etnografinis ansamblis „Rup
kėmis“. Juos seka „Kuršių ainiai“ (Klai
pėda), „Seluona“ (Zarasai), Dzūkijos 
Purvuočių kaimo, „Mėguva“ (Palan
gos), „Verpetas“ (Kaišiadorių) et
nografiniai ansambliai.

16 valandą - vėliavų miesto aikštėje 
pakėlimas ir folklorinių kolektyvų 

pristatymas. Sveikinimo žodį taria me
ras L. Apšega. Jis informuoja apie įvy
kusį iškilmingą miesto tarybos posėdį, 
kurio metu pasirašytos bendradar
biavimo sutartys su Lenkijos. Slovaki
jos ir Latvijos atskirais miestais. Po to 
į vėliavų stiebus pakyla 7 valstybių - 
šventės dalyvių vėliavos: Lenkijos, 
Latvijos, Norvegijos, Rusijos, Slo
vakijos, Ukrainos, Turkijos. Vyksta 
kolektyvų pristatymas, užsienio šalių 
atstovų sveikinimai. Kupiškėnai svei
kina svečius pasirodymu - šokiu su 
skrybėlėmis. Kiekvienas užsienio 
kolektyvas sutinkamas tradiciškai - su 
duona ir druska, užgeriant midumi.

Koncerte dalyvavo visų Lietuvos 
regionų folkloriniai ansambliai, kurie į 
aikštę įžygiuodavo su savo regionų 
vėliavomis. Ypač išraiškinga buvo
klaipėdiečių vėliava, išgražinta jūri-
niais atributais ir simboliais. Išsiskyrė 
iš kitų, ir jų šokis su lazdomis buvo la
bai originalus.

Šimonių etnografinis ansamblis. Va- 
dovas - Vi. Ruplėnas.

Vėliau pasirodė užsienio šalių 
kolektyvai - latvių „Laiksme“, rusų 
Smolensko ansambliai „Bylina“ ir 
„Žavaranok“, Lenkijos „Boruta“ ir 
„Koszuby“, Ukrainos „Muravskij 
šliach“, Slovakijos vokalinis - ins
trumentinis vyrų trio, Turkijos tautinių 
šokių kolektyvas. Didžiausią pasise
kimą turėjo lenkai. Žiūrovus domino 
spalvingi jų tautiniai rūbai ir tem-
peramentingi šokiai. Nemažiau katu
čių susilaukė ir turkai. Iš viso - tai 
egzotika! Ir išvaizda (tamsiagimiai), ir 
rūbai, ugningi šokiai, žinoma, ir gražūs 
turkaičių ir jaunųjų turkų veideliai.

Koncertą vedė patyrusi, išradinga 
kultūros darbuotoja Vilija Morkūnaitė.

Pasibaigus šiai ceremonijai, svečiai 
susodinami į autobusus ir nudanginami 
prie Pyragių ežero, kur vyks oficialus 
Kupiškio 470 - ųjų metinių šventės ir 
tarptautinio folkloro festivalio „Lin- 
gaudala ‘99“ atidarymas.

18 valandą prie Pyragių ežero vėl 
sugužėjo tūkstančiai žmonių - šeimo
mis, su vaikais (net su šuniukais). Ėjo ir 
ėjo ištisos procesijos. Čia buvo matyti ir 
Seimo pirmininko pavaduotojas R. 
Ozolas, Seimo nariai A. Vaismužis, G. 
Šileikis, Kultūros ministerijos atstovai.,

Kupiškis.
Švemę pradėjo L. Apšega, drauge 
paskaitęs Prezidento Valdo Adamkaus 
ir Premjero R. Pakso sveikinimus, 
kalbėjo R. Ozolas. Skamba šventės 
atidarymo fanfaros. Kolektyvai pasi
ruošę šokiui ir dainai. Kultūros mi
nisterijos atstovė įteikė apdovanojimą 
nuostabiajai renginių organizatorei ir 
vedėjai V. Morkūnaitei. Po to jos 
komanda,tautiniais rūbais pasipuošu
sios merginos,į ratelį vedė visus šešis 
rajono seniūnus ir, muzikai pritariant, 
buvo dainuojama „Seniūnų ratelio 
daina“:

Šoks seniūnai šokinį,
Šoks, šoks, šoks.
Tai bus linksma pažiūrėti
l seniūnų šokinį!..

Po to atvedamas rajono’ meras L. Ap
šega, dainuojant jam pritaikytą „Mero 
šokinio“ dainą. Jį sekė užsienio sve
čiai, Seimo nariai. Pagaliau į aikštę 
suplūdo poros iš visų Lietuvos rajonų, 
dainuodamos „Lietuvos šokinį“:

Šoks Lietuva šokinį,
Šoks, šoks, šoks.
Tai bus linksma pažiūrėti
l Lietuvos šokinį.

Į šitą didžiulį ratą įbėgo visų rajo
no seniūnijų vaikai, rankose laikydami 
įvairių formų balionus ir paleido juos - 
jie kyla, sklando, o minia džiūgauja!..

Vėl vyksta įprasta tvarka koncertas.
21 valandą - vakaronė „Slauni 

kėmyna“, ten pat, paežerėje. Čia jau 
linksmybės tęsėsi iki pat ryto. Veikė tie 
patys kioskai, „balaganai“, tik šiandien 
dar turtingesni įvairiausiomis gėrybė
mis. Pasirodo, kad šventes mokame 
švęsti, ir Kupiškis dar turi savas senas 
tradicijas! O svečiai išvažinėjo su
sipažinti su rajonu.

Eugenija Didžiariekienė
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Nutapyti muzikos garsai

Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdėti’- "Džiazo koncertas". Akrilis. 1999.

Rugpjūčio 3 dienos vakare, The 
Hughenden patalpose įvyko Leekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff dailės paro
dos atidarymas. Išstatyti 28 darbai, 
daugiausiai atlikti akvarele ir pastele. 
Po instaliacijų, „performansų“ ir „ha- 
peningų“, kurie rėkia, šaukia ir drasko
si Įvairiausiais būdais norėdami at
kreipti į save dėmesį (tempia į galerijas 
šiukšlių krūvas, sulaužytus daiktus, 
padvėsusius arklius) labai malonu bu
vo vėl pamatyti tikrų dailininkų tapy
bos darbus. Ir dar ne bet kokius, o to
kius, kurie žmogaus nešokiruoja, bet 
apramina, lyg ir paguodžia ir, svarbiau
sia, primena, kad dar yra pasaulyje 
kultūrinių dalykų: meno, muzikos, kad 
dar yra grožio, taikos ieškotojų ir - jų 
kūrėjų.

Visi Leekos Kraucevičiūtės darbai 
yra lyriški, vieni daugiau, kiti mažiau ir 
visi yra muzikalūs. Ir ne todėl, kad 
daugumoje paveikslų ji vaizduoja 
muzikuojančius žmones, bet todėl, kad 
juose yra harmonija tarp kolorito ir 
kompozicijos: spalvos suderintos, daž
nai monochrominės atmainos, savyje 
persipynusios, tarytum melodijos 
permainos, kompozicija ritminga, su 
pasikartojimais ir pabrėžimais bendroje 
paveikslo sąrangoje.

Įdomiausias ir originaliausias Leekos 
tapytų paveikslų bruožas yra ne mu
zikantai, ne jų instrumentai, bet 
muzikantų įsitraukimas į savo kūrybą, į 
muziką, kuri atvaizduota sklindanti, 
juos apgaubianti apskritimais, ratų ra
tais, taip kaip mes matome „Muzikinėje 
svajonėje“. Beveik visi tokie, gal būtų 
galima pasakyti klasiškos muzikos 
paveikslai, yra nutapyti tamsiame, 
dažniausiai rusvame monochrome. 

tarytum norima žiūrovą perkelti į 
pritemdytą koncertų salę. Smuikininkų, 
violončelistų, pianistų veiduose ne
ieškome psichologijos, dvasinės jų 
išraiškos, nes tie visi veidai yra tik dalis 
neišardomos visumos. Jie įtraukiami į 
muzikos garsus, tarytum į muzikinį 
verpetą, į muzikinį sūkurį, sklindantį 
per visą paveikslą muzikiniu voratink
liu, kol pasiekia žiūrovą ir jį apraizgo 
savo galia.

L. Kraucevičiūtė - Gruzdeff. "Mer
gytė su rekorderiu". Akvarelė, 44x35 
cm, 1999. 

Kaip džiazo muzika skiriasi nuo 
klasikinės, taip ir Leekos paveiksluose 
džiazo muzikantai randa visai skirtingą 
išraišką: potėpiai tampa aštrūs ir grąsūs, 
vietoje klasiško subtilumo matome 
ekspresyvius spalvų derinius, daug 

muzikinio „staccato“, daug nerimasties. 
Trimitai, saksofonai, trombonai, tūbos 
ir būgnai visi pučiami ir daužomi su 
nemažu bravado. Ypač įspūdingas yra 
akrilinis paveikslas „Džiazo koncertas", 
kuriame matome pianisto įsisiūbavimą 
išbarstytuose klavišuose per visą tapy
bos lauką.

Žiūrint į Kraucevičiūtės paveikslus 
peršasi mintis, kad visas gyvenimas taip 
ir susideda tik iš muzikavimo. Anks
čiau minėtų paveikslų muzikantai at
rodo profesionalai, sustatyti ar suso
dinti pagal nusistovėjusią tvarką, ta
čiau netikėtai nuostabiai nuteikia 
mažesnių matavimų skaistūs, šviesūs 
paveikslai su dviem ar net su vieninte
liu grojančiu. Tai „Barokinis duetas“, 
„Smuikininkė“ ir „Mergytė su re
korderiu“. Čia fonas yra impresionisti
nis, skaidrus, ir jame grojantis yra 
pokalbyje tik su savimi, tik su savo

Kada Kaune bus pastatytas 
paminklas Romui Kalantai?

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Minėji

me taip pat kalbėjo miesto vicemeras A. 
Balutis, Savivaldybės kultūros skyriaus 
inspektorė ir kiti. Savo kalbose jie pri
siminė trumpą Romo Kalantos gy
venimą, jo biografinius momentus ir 
bruožus, 1972 metų gegužės mėnesio 
įvykius, laidotuves ir kt. Savo knygą, 
skirtą Romo Kalantos atminimui „Po 
ugnies ženklu“ susirinkusiems į mi
nėjimą pristatė rašytojas Juozas Gru- 
šys - Žilvinas.

Po minėjimo Muzikinio teatro so
delyje, visi skubėjo į IX forto muziejų, 
kur Romo Kalantos brolio Antano 
Kalantos iniciatyva buvo atidaryta 
Romui Kalantai skirta ekspozicija. Joje 
asmeniniai Romo Kalantos daiktai: 
gitara, kostiumas, batai ir kt., gyvenimo 
nuotraukos, laiškai, užrašai, eilėraščiai 
ir kiti daiktai, susiję su Romu Kalanta. ■ 

Jau beveik 10 metų kai atkurtas 
Lietuvos valstybingumas. Per šį lai
kotarpį atstatyti visi okupantų nugriau
ti ir pastatyti nauji paminklai žymie
siems Lietuvos žmonėms, kovojusiems 
už laisvę, pažymintys įvairius įvykius, 
datas ir t.t. Tačiau Romo Kalantos 
paminklo pastatymo klausimas iki šiol 
neišspręstas. Nesvarbu, kad jo vardu 
Kaune pavadinta gatvė, kad yra pa
minklinė lenta, veikianti ekspozicija. Šis

Dėl Eltos informciių užsienio lietuviams
* * nrip cavn fp.vvnainiu mm kuriu tain ii

Labai džiaugiamės, kad, bendra
darbiaudami su Jumis, turime galimybę 
taip plačiai pasaulyje paskleisti žinias 
apie Lietuvą - toli nuo Tėvynės atsi- 
dūrusiems lietuviams operatyviai in
formuoti apie tai, kas svarbaus vyksta 
jų gimtojoje, tėvų ir senelių žemėje.

Tačiau informacija, kaip visiems 
žinoma, yra brangus dalykas. Kai prieš 
keletą metų užsienio lietuvių ben
druomenės kreipėsi į Lietuvos Vy
riausybę, prašydamos padėti greitai gau
ti Eltos informacijų, toji parama buvo 
nedelsiant suteikta.

Elta pasiryžusi siųsti Jums savo 
informacijas. Tačiau ar bus taip toliau - 
neaišku.
Šias žinias Eltos žurnalistai rengia su 
ypatingu jausmu - tarsi išgyvendami 

instrumentu, lyg jis ar-ji būtų kažko
kioje uždaroje sakralinėje erdvėje, 
neliečiami. Žiūrovas įsibrauna į tą 
užburta karaliją lyg slapčia, bijodamas 
suardyti to žmogaus įsiklausymą į savo 
muzikinį pasaulį.

O kurtiems žiūrovams taip pat yra 
parūpinta pasigrožėjimui mažučiai, 
impresionistiniai gamtovaizdžiai: ly
riški Sydnėjaus uosto vaizdai ar miškų 
romantika.

Taigi visi turėjome progą pergyventi 
gražų šventvakarį, o kas negalėjo pri
būti tuo metu, gali dar tai pamatyti iki 
rugpjūčio 30 dienos. Ir, be to, kaip ir de
ra muzikiniams paveikslams, jie nuo 
rugsėjo 1 dienos bus išstatyti Newcastle 
miesto konservatorijoje.

Linkime visiems džiaugsmo ir pa
simėgauti pabėgus nuo kasdienybės.

Genovaitė Kazokienė

didvyris nusipelnė paminklo garbingo
je Kauno vietoje. Nors ir yra sudarytas 
komitetas paminklui pastatyti, yra 
skulptoriaus R. Antinio projektas, su
rinkti ir renkami pinigai, rūpinasi Ro
mo broliai, rūpinasi paminklo statymo 
šalininkai, tačiau klausimas iki galo 
neišspręstas. Norisi pažymėti, kad pa
minklo statymu labai rūpinosi ir lėšas 
skyrė LŠS išeivijoje R. Kalantos šaulių 
kuopos vadas A. Gudonis ir kuopos 
nariai. Kiekvienais metais jam ar kuo
pos nariams besilankant Kaune šiuo 
klausimu susitinkama su miesto va
dovais, komiteto nariais ar kitais 
suinteresuotais asmenimis, tačiau iki 
šiol tai tuščios kalbos.

Kažin kas galėtų pasakyti, kada Kau
ne bus pastatytas paminklas Romui 
Kalantai, prie kurio galėtų rinktis gi
minės, draugai, bendražygiai ir visi, 
kuriems brangi kovotojo už Tėvynės 
laisvę sąvoka. O gal laukiama, kol vis
kas pamažėl užsimirš?

Beje, šiemet Romo Kalantos atmini
mas buvo paminėtas Alytuje. Čia V. 
Krėvės gatvėje, prie namo kur gyveno 
Kalantos, buvo atidengtas dailininko 
Vytauto Lelo bareljefas, prie kurio 
susirinkusieji padėjo gėles.

S. Ignatavičius 
IjSS garbės šaulys

prie savo tėvynainių, nuo kurių taip il
gai žiauri lemtis buvo atskyrusi sunkia 
geležine uždanga.

Būdami įsitikinę, kad informacijos 
Jums reikalingos ir tikrai nenorėdami, 
kad nutrūktų jau gana solidžias tradici
jas turintis bendradarbiavimas, mano
me, kad pravartu būtų, jei apie infor
macijos poreikį Jūs painformuotumėte 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 
faksu, kurio numeris (3702) 226751 arba 
elektroniniu paštu - kasp@lrvk.lt

Kęstutis Jankauskas 
Eltos generalinis direktorius

P.S. Jeigu rastumėte galimybių kreip
tis į Lietuvos Vyriausybę, prašyčiau to 
savo laiško kopiją atsiųsti į Eltą: fakso 
numeris (3702) 619 >70, elektroninis 
paštas - eltar2elta.elta.lt Dėkoju.
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Nemunas nugalėtas
Didžiojo triatlono pasaulio čempio

nas panevėžietis Vidmantas Urbonas, 
perplaukė visą per Lietuvą tekantį 
Nemuną. Tai buvo 460 kilometrų 
plaukimas, prasidėjęs nuo Gerdašių 
kaimo, šone Druskininkų, prie pat 
Baltarusijos sienos. Plaukimas prasi
dėjo liepos 17 dieną ir baigėsi liepos 24 
- ąją, 7.30 vai. vakaro, prie Kuršių ma
rių Rusnėje. Pirmąją dieną V. Urbonas 
nuplaukė 45 kilometrus ir nakvojo 
Merkinėje. Kitą dieną plaukė 58 
kilometrus iki Alytaus ir čia nakvojo 
žemiau garsaus, per pirmąsias Lietuvos 
nepriklausomybės kovas žuvusio pir
mojo karininko A. Juozapavičiaus var
do tilto. Nuo Alytaus 69 kilometrus 
plaukė iki Birštono, o iš ten 45 kilo
metrus iki Kauno marių. Perplaukęs 
Kauno marias, 62 km, plaukė iki Vil
kijos. Nuo čia - 61 kilometrą iki Jurbar
ko. Vėliau, nuplaukęs 60 km, išlipo 
Rambyno kalno papėdėje, kur jį 
pasveikinti susirinko gausybė žemai
čių. Paskutinis plaukimo etapas iki 
Rusnės buvo 60 kilometrų.

Likus iki plaukimo pabaigos keliems 
šimtams metrų, šį 41 metų amžiaus 
čempioną pasitiko tūkstančiai žiūrovų 
ir plojimais bei sveikinimais ragino jį 
pabaigai. Visoje šioje plaukimo kelio
nėje Vidmantas Urbonas neplaukė tik 
17kilometrų žemiau Kauno,kadangi ši 
vieta daugiausiai užteršta Nemuno da
lis, ir to daryti jam neleido lydėję 
gydytojai. Viena iš gydytojų buvo dr. 
Irena Brogaitė, neseniai viešėjusi Aus
tralijoje, su savo kolege dr. Gražina 
Jurgaitiene aplankiusi įdomias Aus
tralijos vietoves. Šiuos 17 kilometrų jis 
atsiėmė, įveikdamas ne vieną upės ir 
Kauno marių kilpą. Iš viso jis vandeny
je praleido 76 valandas ir 57 minutes. 
Paprastai į vandenį Urbonas pasiner
davo 7 vai. ryto ir išlipdavo tik vaka
rais. Visą kelią jį lydėjo palaikymo 
komanda ir nuolatinė pagalbininkė 
žmona Rita, sūnus, gydytojai, žurnalis
tai ir kiti rėmėjai. Jie plaukė iš paskos 
baidarėmis ir motorine valtimi. Pake
lėse plaukiką visur lydėjo daugybė ant 
krantų susirinkusių žmonių, buvo 
rengiamos bėgimo estafetės ir kt. 
Plaukimo pabaigoje pakilo smarkus 
vakarų vėjas ir Nemune buvo didelės 
bangos, tačiau jos neįveikė šio geleži
nio vyro, ir jis, kaip sakė vėliau, beveik 
nieko nematė, stiprios bangos daužė 
kaktą ir labai skaudino apsaugos akinių 
spaudžiamą veidą. Jis beveik visą laiką 
plaukė mėgiamu laisvu (kraulio) sti
liumi.

Atplaukusį į Rusnės laivų uosto 
krantinę ir išlipusį į krantą, Vidmantą 
Urboną pirmoji pasveikino didžioji jo 
rėmėja žmona Rita. Rita dirba Panevė
žio „Aukštaitijos“ sporto mokykloje 
medicinos seserimi ir gauna 200 litų 
algos per mėnesį. Pats čempionas yra 
sporto mokyklos „Olimpas“ treneris ir 
gauna... 400 litų algos. Po žmonos, į 
savo rankas plaukiką pačiupo visą kelią 
nuo Baltarusijos iki Rusnės lydėję 
baidarininkai, dviratininiai ir bėgikai. 
Garsiais „Valio!“ jie mėtė Vidmantą į 
orą. Vėliau apstojo televizijos, radijo,

Po tokio plaukimo čempionas atrodo 
visai nepavargęs.
spaudos atstovai, čempiono tėvas. 
Vyriausybės, Panevėžio, Šilutės, Lie
tuvos olimpinio komiteto, sporto 
vadovai, kiti atstovai, įteikdami savo 
dovanas bei specialią laimėtojo taurę.

Nugalėti Nemuną V. Urbonui kilo 
mintis po praėjusiais metais įvykusio 
pirmojo pasaulyje 20 klasikinio triatlo
no nuotolių varžybų, kur jis daugiau 
kaip per 18 parų laimėjo šias varžybas 
ir tapo pasaulio čempionu. O čia nuoto
liai buvo: nuplaukti 76 kilometrus, 
dviračiu nuvažiuoti 3 600 km ir nubėg
ti 744 kilometrus. Pagrindinis plauki
mo Nemunu tikslas buvo atkreipti vi
suomenės dėmesį į taip blogą ekologi
nę Nemuno būklę. Kelionės metu buvo 
imami laboratoriniai-Nemuno vandens 
tyrimai, ir jie parodė, kad vietomis 
vanduo yra užterštas net 20 - 400 kartų 
virš leidžiamos ribos. Todėl ir V. Urbo
no kelionės šūkis buvo - „Nemumas - 
mūsų gyvenimo linija“.

Per visą plaukimo laiką didžiausias 
jo priešas buvo šaltis. Nors ir buvo iš 
Vokietijos gavęs specialią plaukimo 
aprangą, tačiau kai vandenyje teko iš
būti tiek daug laiko (Vidmantas van
denyje ir valgydavo, daugiausiai žmo
nos pagamintas košes, tarp jų pagrinde 
grikių), visa tai išlaikyti galėjo tik labai 
užsigrūdinęs ir gerai pasiruošęs žmo

gus. Kaip tik toks k yra mūsų čempio
nas. Ateityje jis galvoja gal plauks per 
visą Baltijos jūrą, nors tai gali būti la
bai sunku, kadangi Baltijos jūros van
duo yra labai šaltas.

Baigus Nemuno kelionę, kores
pondentai V. Urbono paklausė, ar jis 
jaučiasi nugalėjęs Nemuną?

- Nemuno nugalėti neįmanoma, - 
pasakė jis, - nes Nemunas yra daug 
stipresnis už bet kutą žmogų. Su juo 
reikia tik draugauti, o ne bandyti 
užkariauti.

Su Vidmantu Urbonu man teko 
susipažinti Panevėžyje, per buvusias pa
saulio triatlono pirmenybes, kurių jam 
nepasisekė laimėti, nes važiuojant 
dviračiu, po kojomis pasimaišė mote
ris ir jis, nenorėdamas jos užgauti, stip
riai pasuko į šoną, apsivertė, sulaužė 
savo dviratį ir pats susižeidė. Nors, 
kęsdamas skausmą, varžybas jis užbai
gė, tačiau ne laimėtoju. Puikus jis 
sportininkas, lygiai kaip ir maloni jo 
žmona Rita. Vidmantas norėjo atvykti į

T*irrnoji liiicln
1996 metų pabaigoje tuometinių LŠS 

Kauno Vytauto Didžiojo rinktinės vado 
A. Kodelsko, štabo viršininko L. Trum- 
pulio bei Div. generolo S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos viršininko 
pulkininko B. Vizbaro ir mokyklos šta
bo viršininko majoro P. Kuršelio 
iniciatyva, buvo paruošta Jaunojo šau
lio mokyklos trijų metų kovinės 
parengties užsiėmimų programa. Jau 
gruodžio mėnesį kelios dešimtys Kau
no mokyklų moksleivių pradėjo už
siėmimus minėtos mokyklos klasėse, 
šaudykloje, poligone. Dėstant paty
rusioms mokyklos dėstytojams ir 
instruktoriams jaunieji šauliai šioje 
mokykloje mokėsi pagal programą 
numatytų disciplinų - rikiuotės, ryšių, 
šaudybos, topografijos, taktikos, in
žinerinio parengimo ir krašto apsaugos 
statutų. Jauniesiems šauliams buvo 
organizuojamos vasaros stovyklos, 
taktiniai mokymai poligone ir miškuo
se. Su kiekvienais metais puskarinin
kių mokykloje užsiėmimus lankančių 
jaunųjų šaulių kovinis pasiruošimas 
didėjo, įgijo daugiau žinių, ką jie paro
dė praktiniuose užsiėmimuose. Ir tai 
jiems labai pravers tarnaujant Lietuvos 
kariuomenėje ir Šaulių sąjungos veik
loje.

Jaunieji šauliai kelia vėliavą.
Greitai prabėgo trys metai ir gegužes 

19 dieną Div. generolo S. Raštikio 
puskarininkių mokykloje jauniesiems 
šauliams įvyko Jaunojo šaulio mokyk
los programos baigiamieji egzaminai. 
Šauliukai laikė trijų disciplinų - krašto 
apsaugos statutų, taktikos ir.inžinerinio 
parengimo egzaminus. Tai buvo pirmo
ji jaunųjų šaulių laida kvalifikuotai 
paruošta Div. generolo S. Raštikio pus
karininkių mokykloje ir tai didelis šios 
mokyklos vadovybės nuopelnas, nes 
jaunieji šauliai buvo apmokomi laisvu 
nuo pagrindinės tarnybos laiku ir 
išeiginėmis dienomis. Manau, kad šis 
pasiaukojimas pasiteisins, nes kai kurie 
jaunieji šauliai, baigę Jaunojo šaulio 
mokyklos programą, tvirtai nusprendė 
savo gyvenimą surišti su kariškio 
profesija ir ruošiasi stoti į Lietuvos ka
ro akademiją. Tikėkimės, kad ateityje 
jie bus gerais vadais, o Šaulių sąjungai 
nereikės „skolintis“ vadus iš krašto

Australiją ir dalyvauti triatlono var
žybose, tačiau, man susisiekus su šios 
sporto atstovybe Australijoje, išaiškėjo, 
kad jų triatlonas yra tik mėgėjiškas 
palyginti su pasaulio čempiono V. 
Urbono, ir jie čia tokių sunkių distan
cijų neturi.

Sveikinant mielą Vidmantą Urboną 
su nauju ir sunkiu, lietuvišku Nemuno 
plaukimo rekordu, aš, tiek savo, tiek ir 
visų Australijos lietuvių sportininkų 
vardu, linkiu puikios sveikatos ir daug tą ir patvirtintą programą. Kitais metais 
pasaulinių laimėjimų ateityje, garsinant trijų metų užsiėmimų programą baigs 
Lietuvos vardą. šiemet dviejų metų kursą baigę jau-

Antanas Laukaitis nieji šauliai. g lgnatavįčius

apsaugos struktūrų.
Div. generoloS. Raštikiopuskarininkių 

mokyklos viršininko pulkininko B. 
Vizbaro įsakymu, vadovaujantis eg
zaminų komisijos 1999 metų gegužės 
19 d. protokolu Nr. 122, aštuoniems 
jauniesiems šauliams, tarp kurių buvo ir 
vienintelė mergina - Kauno merginų 
šaulių būrio vadė Brigita Juodytė, bai
gusiems Jaunojo šaulio mokyklos 348 
valandų kursą, buvo suteikta in
struktoriaus kvalifikacija. Dar ketu
riems jauniesiems šauliams, baigusiems 
264 valandų Jaunojo šaulio mokyklos 
kursą, buvo suteikta grandininko kva
lifikacija. Gaila, kad iš beveik pen
kiasdešimties jaunųjų šaulių pradėjusių 
užsiėmimus, Puskarininkių mokykloje 
liko tik tiek, tačiau tai patys geriausi, pa- 
reigingiausi ir ištvermingiausi. Jie tapo 
pavyzdžiu kitiems rinktinės jaunie
siems šauliams ir tiems, kurie, pradėję 
lankyti užsiėmimus dėl įvairių priežas
čių juos metė.

Įteikus Div. generolo S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos Jaunojo šaulio 
mokyklos baigimo kvalifikacinius 
pažymėjimus, jaunuosius šaulius pa
sveikino ir palinkėjo sėkmės tarnyboje 
Tėvynės labui bei visas mokykloje įgy
tas žinias panaudoti mūsų valstybės 

gynyboje, šios mokyklos instruktorius 
seržantas T. Juzonis ir LŠS Kauno ap
skrities Vytauto Didžiojo rinktinės vado 
pavaduotojas L. Trumpulis.

Kauno apkrities Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybės vardu noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti Div. generolo 
S. Raštikio puskarininkių mokyklos 
viršininkui pulkininkui B. Vizbarui, 
štabo viršininkui majorui P. Kuršeliui, 
skyriaus viršininkui majorui P. Ur
bonavičiui, instruktoriams vyr. lei
tenantui T. Jadzinskui, seržantams T. 
Juzukoniui, A. Kolmykovui, D. Mi
šeikiui ir kitiems instruktoriams bei 
dėstytojams už iniciatyvą, pasiaukoji
mą, rūpestį ir paramą organizuojant 
Jaunojo šaulio mokyklą, ruošiant 
jaunuosius šaulius Tėvynės gynybai ir 
suteikiant jiems reikalingas kovinės 
parengties žinias, kurias jie perduos 
kitiems. Jūsų triūsas nenueis veltui ir 
jaunieji šauliai tai tinkamai įrodys 
tarnaujant Tėvynės labui.

Jauniesiems šauliams, baigusiems 
Jaunojo šaulio kursus, norisi palinkėti 
stiprybės ir ryžto stiprinant bei ginant 
Lietuvos valstybingumą, ugdant tautos 
gerovę. Neužmirškite, kad ir nuo jūsų 
indėlio mūsų valstybei priklauso 
Lietuvos ir Šaulių sąjungos ateitis.

Rudenį bus sudaryta nauja jaunųjų 
šaulių grupė, kuri pradės lankyti 
užsiėmimus Div. generolo S. Raštikio 
puskarininkių mokykloje pagal paruoš-
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e Bendruomenės veikloje % "Pamažu išmirštame"
Australijos lietuvis Jonas Petras Kedys, kaip ir kasmet, visas savo indėlių 

palūkanas paaukojo daugiavaikėms šeimoms

- Kaip gaila, kad aš savo anūko pieši
nių neatnešiau parodai, - atsiduso vie
nas senelis.

- Tikrai gaila, seneli. Betgi, rodos, 
skelbimų ir raginimų netrūko. Na, gal 
ateinančiais metais...

Šįmet vaikų piešinių parodoje daly
vavo 17 vaikų su 36 piešiniais. Du 
sekmadienius melburniškiai galėjo 
pasigrožėti vaikų kūryba ir padisku
tuoti, kas jiems labiausiai patiko. Rei
kia pripažinti, kad kiekvienas darbas 
kam nors patiko, taigi būtų buvę labai 
sunkų paskirti prizus, jei iš anksto ne
būtų pakviesta vertinimo komisija, 
kurioje buvo Dalia Antanaitienė, Jaz
miną Cininaitė, Irena Jokūbauskienė, 
Danius Kesminas, Edis Lipšys ir Gab
rielė Staugaitytė. Komisija kiekvienoje 
amžiaus grupėje išrinko po tris geriausius 
dailininkus.

Grupėje iki 8 metų amžiaus laimėto
jais tapo: 1.Mikolas Simankevičius. 2. 
Kazytė Petrulytė. 3. David Balbata.

Vyresnės grupės, nuo 9 iki 12 metų 
amžiaus laimėtojai: 1. Martynukas 
Didžys. 2. Mantas Vaitkus. 3. Rasa 
Piggott.

Kitus prizus skyrėme: jauniausiam 
dailininkui, 3 metų Aidui Žilinskui už 
gerą perspektyvos jutimą; Ramūnai 
Sadauskaitei už labai kruopščiai,

Pirmosiomis vietomis įvertinti piešiniai.

Pas Pertho...
Atkelta iš 3 psl.

ten vyksta. Julius vienas to daryti 
nesiryžo, taigi kartu pasikvietė dar ir J. 
Babarską.

Atvykę į vietą to vyro jau nerado. 
Daiktai iš sandėliuko dar tebesimėtė 
.kieme. Pažvelgę vidun, sandėliuke ma
tė peiliukus, šakutes, pagalvėlę. Matyt, 
nežinomi vargšai ten naktį praleisdavo. 
Julius paskambino policijai ir pranešė, 
kad jokios žalos nėra padaryta, o varg
šas daugiau taip ir nepasirodė.

"Žinutės”, Nr. 4/1999

tvarkingai ir meniškai atliktus piešinius; 
Artelei Gilles už orginalią atlikimo 
techniką, Lukui Simankevičiui už 
charakteringus šeimos narių portretus,

Vienas iš darbų. Portretas? 
įdomiai išdėstytus penkiuose lapuose; 
Clare ir Peteriui Balbatoms už nuošir
džiai pavaizduotas šeimos grupes.

Vyresniųjų grupėje buvo. įvertinti: 
Aisvydas Sadauskas, įdomiai pa
vaizdavęs drugelių šeimą, už jautrų 
dėmesį gamtai; Vilija ir Edvardas

Stephens, pasirinkę lietuviškas temas - 
lietuvaitę laukų peizaže ir „Žalgirio“ 
krepšininką; Tomas Balbata, nupiešęs 
ne tik savo šeimą, bet ir visą namų ap
linką ir Jonukas Rutkauskas už žais
mingą kačiukų šeimynėlės piešinį.

Prizai buvo įteikti Melburno Lietuvių 
Namų teatro salėje, o po to vaikams 
buvo parodyti keli lietuviški anima
ciniai filmukai.

Svečių teisėmis parodoje dalyvavo ir' 
Vilkaviškio rajono, Pajevonio viduri
nės mokyklos mokiniai Lijana Gra
bauskaitė, Vaida Kalinauskaitė, Aida 
Kijauskaitė, Deima Steinytė ir Min
daugas Ragauskas. Jų tikrai puikius 
darbelius parodyti mūsų bendruomenei

Irma Verbienė
Ta proga surengta gausių šeimų ir 

lietuvių kalbos mylėtojų pagerbimo 
šventė priminė mitingą, nors gausiai 
susirinkusios daugiavaikės šeimos 
tikėjosi linksmo vakarėlio. Kita vertus, 
linksmiausia gal ir turėjo būti tai, kad 
susirinko būrin protingųjų piliečių 
vadinami „socialiai remtinais“, „ne
visaverčiais“, „nesusipratėliais“ ir ki
tais anaiptol ne malonybiniais žode
liais. Jų tikras ir didžiausias, ne kiek
vienam protinguoliui duotas džiaugs
mas - daugybė vaikų.

Kviestiniai
J. P. Kedys į gausių šeimų šventę 

pakvietė net 20 valdžios vyrų. Ne
pasirodė nė vienas (matyt, nesitikėjo 
nemokamų vaišių), bet daugiavąikių 
šeimų problemos buvo išdėstytos. Orūs 
„dėdės“ sakė ilgas ir protingas kalbas, 
net reikalavimus, valdžiai. Tuo tarpu 
svečiai pavargę muistėsi, o jų vaikučiai 
verkšleno ir prašėsi laukan.

Negirdi
Pasak J. P. Kedžio, „lietuvių tauta 

miršta“, nors žiniasklaida ir Seimas 
bando žodį „mirti“ keisti žodžiu „nyk
ti“.

Reikėjo ateiti į šį renginį ir pasiklau
syti Auškalnių dukrų koncerto. Gra
žuolės Auškalnių mergaitės sugriovė 
įsisenėjusią nuostatą apie daugiavaikių 
šeimų vaikus kaip nevisaverčius. Šei
mynos piktinosi nuolatinėmis užuo
minomis: „Gimdykit tiek vaikų, kiek 
galit išlaikyti“. Beje, visos kalbintos 
gausių šeimų mamos planavo tris ir ne 
daugiau vaikų, bet „taipjau atsitiko“.

„Mus smerkia labiau, nei tas, kurios 
savo vaikelius žudo“, - bėdojo motinos.

J. P. Kedys apskaičiavo, kad po 25 
metų, jei nesikeis demografinė padėtis,

Sydnėjaus pensininkų klube
Liepos 22 d. Lietuvių Klube, Banks- 

towne, įvyko Sydnėjaus lietuvių pensi
ninkų klubo "Neringa" metinis narių su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 32 nariai.

Prieš susirinkimą kiekvienam nariui 
buvo asmeniškai įteikta metinė finan
sinė apyskaita. Prie švediško stalo žmo
nės pavalgė ir užtruko ilgiau nei buvo 
numatyta.

Susirinkimą atidarė valdybos pirmi
ninkas S. Norvilaitis. Tylos minute pri
siminti septyni praeitų metų bėgyje mi
rusieji klubo nariai.

Po to buvo padarytas praėjusių metų 
finansinės padėties pranešimas, patvir
tintas rankų plojimu.

pasiūlė Danutė Simankevičienė, pa
laikanti nuolatinius ryšius su šia mo
kykla.

Tikimės, kad visi vaikai, draugų 
pasisekimo paskatinti, iki kitų metų 
pripieš daug piešinėlių, o tėvai ir sene
liai juos rūpestingai rinks ir nepamirš 
atnešti į parodą.

Ta pačia proga ačiū parodoje da
lyvavusiems vaikams, ačiū vertinimo 
komisijai ir ačiū už aukas Entuziasčių 
būreliui - p. Irenai Jokūbauskienei - 200 
dol. ir p. Bronei Makulienei - 20 dol.

Entuziastės

Šios gražuolės Auškalnytės turi dar 7 
seseris.
Lietuvoje liks tik 50% lietuvių. „Kas 
tuomet valdys Liętuvą“-retoriškai klau
sė šventės organizatorius.

Rėmėjas
Kas vasarą iš Australijos atvykstantis 

J. P. Kedys savo gyvenimą paskyrė Lie
tuvai. „Nuo jaunystės esu pasišventęs 
Tėvynei, su šia idėja ir mirsiu“.

85 metų vyras energijos semiasi 
sportuodamas ir sveikai maitindamasis, 
o ir „gyvenimas ūkininkų šeimoje 
nepakenkė“. Beje, J. P. Kedys užaugo 8 
vaikų šeimoje.

Simboliška, kad norėdamas padėti 
Lietuvai, jis remia gausias šeimas. Šie
met Tėvynės patriotas apdovanojo 10 
šeimų, auginančių 6-9 vaikus. Pernai 
2000 Lt dovana džiaugėsi 9-11 vaikų 
auginančios šeimos. Gausios šeimos 
mama Laima Norbutienė iš Šilutės ra
jono prasitarė, kad per sunkius žemės 
darbus net nėra kada pagalvoti apie 
valdžios priedermes. Beje, varginama 
kelionė ir ilgoki pranešėjų monologai 
išties verti tų 2000 Lt, ypač prieš rug
sėjo pirmąją.

"Lietuvos rytas"

Atėjus laikui rinkti naują pensininkų 
klubo valdybą ir neatsiradus nei vienam 
naujam kandidatui, buvusi valdyba, nors 
ir nenoromis, tačiau liko ta pati.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
siūloma suruošti paskaitas, reikią šokių 
ir dainų (kiti į tai atsakė, kad yra narių, 
kurie jau gerai negirdi, kiti jau peržen
gė 84 metus, kojos nelabai stiprios šo
kiams), kad ateityje reikėtų suruošti ek
skursijas ir pan.

Valdyba pažadėjo į siūlymus atkreip
ti dėmesį.

Susirinkimui pasibaigus, buvo su
pjaustyti trys tortai, pripiltos šampano 
taurės ir vaisvandenių stiklinės ir pa
gerbti trys nariai, gimusieji liepos mė
nesį. Jiems sudainuota "Ilgiausių me
tų!", palinkėta geros sveikatos, o po to 
visi vaišinosi kava. Ir nepajutome, kaip 
atėjo laikas skirstytis po namus,

S. N.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

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

VISI RENKASI Į KLUBO TURGŲ
RUGPIŪČIO 29 d. 2.00 vai.

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA:
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NU012.00 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 RUGPIŪČIO 19 d. 
ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 vai. KAINA $5.00

Duonos bus rugpjūčio 22 d.

Nepamirškite susimokėti nario mokestį ir prikalbinti naujų narių.

Klubo Metinis Balius Spalio 9 d.

SAVAITĖS MINTIS:
SAVE NUSTEBINTI YRA DAUG SUNKIAU NEGU KITUS.

Laiškai redakcijai]

Gerb. Redaktoriau,
Praėjusią vasarą pusę metų būdama 

Lietuvoje norėjau susitvarkyti doku
mentus dėl savo tėvo žemės atgavimo. 
Miestelio seniūnas buvo pažadėjęs, kad 
jokių trukdymų nebus, nes žemės sa-’ 
vininkas buvo politinis kalinys. Tuo me
tu tokiems buvo taikomi visi pirmumai. 
Tačiau Lietuvos vyriausybė staiga pa
keitė naują įstatymą - terminuotų pa
reiškimų tvarką. Nukentėjusiems nuo 
komunistinio režimo lengvatų netaikė.

Mano pareiškimas dėl žemės grąžini
mo nepasiekė miestelio seniūno. Dėl to 
Lietuvoje pramyniau daug takelių, 
bevaikščiodama po žemės sugrąžinimo 
instancijas. Visur atsimušiau kaip į sie
ną. Man atrodė, kad ten dirba žmonės, 
kurie sąmoningai trukdo tuos reikalus 
susitvarkyti. Nuo tokio biurokratizmo, 
tarytum pasityčiojimo iš užsienyje 
gyvenančių žmonių, pradingo noras ne

Seimui griežtai pareikalavau, kad man, 
kaip politinio kalinio dukrai, už patirtus 
dėl to didelius pergyvenimus būtų 
sugrąžinta tėvo žemė, kaip šventas 
prisiminimas už jo kančias. Laišką su 
prašymu ir dokumentais pasiunčiau p. 
V. Augustinavičiui, kuris gyvena Lie
tuvoje ir priklauso Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centrui.
Prašiau, kad tiesiai paduotų į rankas 
Lietuvos Respublikos Seimui. Šių me
tų kovo mėn. 3 d. mano laiškas buvo 
atiduotas Seimo analizės ir informaci
jos skyriui.

Ir štai 1999 birželio 17 dieną raštu 
gavau atsakymą iš Rimgaudo Bubelio, 
kad Lietuvos Respublikos Seimas pri
ėmė įstatymo pataisas, palankias mano 
reikalui, kuriuo yra panaikinti prašy
mų nuosavybės sugrąžinimui padavi
mo terminai.

Taigi dabar, kurie nepadavė prašymų 
ar pavėlavo, bet kuriuo metu gali pra
dėti tvarkyti savo nuosavybės susi
grąžinimo reikalus. Tik prašymą dėl
nuosavybės sugrąžinimo būtina paduo
ti iš naujo. Jums priklausanti nuosa
vybė bus sugrąžinta tik tuo atveju, jei
gu tos nuosavybės neatsiėmė jūsų gi
minės, turintys į ją teisę. Baigdama esu 
labai dėkinga Lietuvos Respublikos 
Seimui, kad priėmė nuosavybės grą
žinimo pataisą, kuria panaikinti prašy
mų dėl nuosavybės grąžinimo pada
vimo terminai. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju p. V. Augustinavičiui už pada
rytą gerą paslaugą ne tik man, bet ir 
visiems kitiems tautiečiams, kurie su 
tokiu klausimu buvo susidūrę.

Su pagarba 
M. Danutė Svaldenienė

tik atgauti tėvo žemę, bet ir vykti į 
Lietuvą, o taip pat sugrįžti pastoviai 
gyventi į taip brangią ir mielą man 
gimtinę.

Tačiau mano širdis nenurimo ir 
norėjosi ieškoti kažkur teisybės. Nuta
riau parašyti laišką Lietuvos Respub
likos Seimui, išdėstant savo mintis, 
skriaudas bei nuoskaudas apie visa tai, 
pridedant savo tėvo dokumentų kopi
jas, kuris buvo nekaltai nuteistas 20 - 
čiai metų kaip politinis kalinys griežto 
režimo katorgai Vorkutoje. Be jokių 
teisių su visa turto konfiskacija. Turiu 
dėl to nukentėjusios šeimos nuo ko
munistinio režimo statusą. Prašyme
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Metinis ALB Sydnėjaus Apylinkės 
narių susirinkimas

Rugpjūčio 22 d., 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: L 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. Einamieji reikalai. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

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

Skubus pranešimas Lietuvių Bendruomenei
Pranešame, kad Sydnėjuje studijų reikalais viešėjęs Tėvas Gintaras Vitkus, SJ, šį 

sekmadienį, per Žolinę, laikys paskutines šv. Mišias Sydnėjaus lietuviams.
Po pamaldų Parapijos komitetas organizuoja kunigui G. Vitkui išleistuves, ku

rios vyks Lidcombe parapijos salėje.
Išleistuvės bus suneštinės, tad moterys prašomos atsinešti po lėkštę sumuštinių 

ar ką nors kito pagal jūsų skonį. Smulkesnę informaciją galima gauti pas Danutę 
Ankienę.

Visi parapijiečiai kviečiami dalyvauti pamaldose ir savo maldomis palydėti 
kunigą Gintarą atgal į Lietuvą. Po pamaldų visi kviečiami atsisveikinimui į Para
pijos salę. Parapijos komitetas

Aukos Lietuvos vėliavos Coomoje fondui
Lietuvos vėliavos ir stiebo pastatymui Coomoje gautos sekančios aukos: 
200 dol. - Geelongo ALB;
150 dol. - L. ir E. Šilai (Melburnas);
po 100 dol. - dr. K. Brazaitienė (Melburnas), R. Čėsna (Melburnas), dr. V. 

Viliūnaitė (Canberra);
80 dol. - J. Janavičius (Sydnėjus);
po 50 dol. - dr. J. Kunca (Melburnas), A. ir L. Kramiliai (Sydnėjus), J. Valaiša- 

(Sydnėjus), V. Šneideris (Sydnėjus), K. Grig (Sydnėjus), A. Srutis (Sydnėjus), J. 
Jasiulis (Sydnėjus), Tautos Fondas (Sydnėjus), S. Grybienė (Sydnėjus), M. Matu
lionienė (Melburnas), Entuziastė (Melburnas), J. Kirša(Melburnas), B. M. Prašmu- 
tas (Melburnas), "Viktorietis" (Melburnas), Z., L., M. Sipavičiai (Canberra), M. 
Vilkaitienė (Canberra), F. Gužas (Canberra);

30 dol. - V. Brazaitis (Melburnas);
po 20 dol. - B. Ropienė (Sydnėjus), A. ir I. Dudaičiai (Sydnėjus), O Kapočienė 

(Sydnėjus), dr. A. ir J. Viliūnai (Sydnėjus), S. Šatkauskas (Sydnėjus), J. ir B. 
Jonavičiai (Adelaidė), V. ir V. Saudargai (Sydnėjus), V. Grybas (Sydnėjus), B. irM. 
Šidlauskai (Melburnas), V. Mickus (Sydnėjus), J. Penkaitienė (Sydnėjus), E. 
Perlibachas (Canberra);

po 10 dol. - K. Ridikienė (Sydnėjus), A. Marašinskienė (Sydnėjus), N. Wallis 
(Sydnėjus), D. Kraucevičius (Sydnėjus), A. Pauliukonienė (Sydnėjus), J. Kušleika 
(Sydnėjus), A. Reisgys (Sydnėjus), A. Mauragis (Sydnėjus), A. Miškinis (Melbur
nas);

po 5 dol. - B. Stašionis (Sydnėjus), A. Rupšys (Sydnėjus), P. ir D. Jokūbaičiai 
(Melburnas).

Viso -1 955 doleriai.
Visiems ir visoms, atsiliepusiems į šį vajų, organizatorių vardu nuoširdžiausiai 

dėkoju. A, Kramilius
Vajaus fondo talkininkas
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