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Dailininkė Josonia Mills-Palaitis skina naujus laurus
Malonu pranešti Australijos lietuvių 

bendruomenei, kad mums gerai pažįsta
ma dailininkė, pasižymėjusi portretiste 
Josonia Palaitis, nutapė Australijos 
ministro pirmininko ir jo žmonos Janette 
portretą pagal National Portrait Gallery 
Canberra užsakymą. Ministras pirminin
kas ir žmona patys pasirinko dailininkę 
iš jiems pasiūlytų pagarsėjusių portretistų 
tarpo. Portretas tuo labai įdomus, kad jis 
praskina naują kelią pasižymėjusių parei
gūnų oficialioje portretų tapyboje, nes iki 
šiol tokių dvigubų portretų Australijoje 
dar nebuvo tapyta. Be to, nors šis dvigu
bas portretas yra oficialus Australijos 
ministro pirmininko portretas, bet jo 
koncepcija nėra formali. Šią ypatybę 
tiksliai apibūdino National Portrait 
Gallery direktorius Andrew Sayers, kuris 
portretą jau yra matęs: Dvigubo portreto 
koncepcija "... yra neformali, atsipalai
davusi - visiška priešingybė buvusių mi
nistrų pirmininkų portretams, kurie buvo 
nutapyti pagal Historic Memorial Commit

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytautas Doniela

Korupcija “Mažeikių naftoje”
Tebeieškant pagrobto “Mažeikių naf

tos” buv. direktoriaus Gedimino Kiesaus, 
visą savaitę Lietuvos spauda daug dėme
sio skyrė su nafta susietai korupcijai. 
“Lietuvos aidas” gavo ilgą laiką slaptu 
buvusį dokumentą - tyrimų studiją, kurią 
“Williams” firma buvo užsakiusi apie nu
sikalstamumą naftos gamyklose Rusijoje, 
o tuomi ir Lietuvoje. Iš dokumento maty
ti, kad dar 1998 metais ”Mažeikių naftą” 
buvo apipynęs platus “tarpininkų” tinklas, 
per kurį kasmet iš gamyklos buvo išva
giama iki 500 mln. litų. Šias “tarpininkų” 
firmas per patikėtinius valdė gamyklos 
direktoriai, nusikaltėliai ar net, kaip stu
dijoje teigiama, pareigūnai Vyriausybės 
lygyje. Vietoje, kad naftos produktai būtų 
parduodami normaliai, jie neretai buvo 
parduodami “tarpininkui” nerealiai že
momis kainomis, o pelnas pasidalijamas. 
Tarp kitų korupcijos mechanizmų - aukš
tos kokybės gaminiai parduodami kaip 
paprasti, falsifikuojama statistika, gamyk
los lėšomis perdirbama svetima nafta 
ir Lt. Buvo praktikuojama įsteigti “pir
kėjų” firmas, kurioms produktai buvo 
tiekiami iš anksto, ir kurios neatsiskai- 
tydavo (“bankrutuodavo” ar tiesiog ding
davo). Šitaip susidarydavo dideli nuosto
liai, kuriuos tekdavo padengti valstybei. 
Politikai ir ministrai (buvęs Ūkio minis
tras Vincas Babilius), kurie į korupciją 
atkreipė dėmesį, patys turėjo patirti 
nuolatinį puolimą.

Tyrimo studijoje minima, kad keletas 
Lietuvos bendrovių iš NATO sandėlių 
pirko didelį kiekį benzino bei dyzelinio 
kuro, kurio galiojimo laikas jau buvo 
pasibaigęs. Kuras buvo pirktas už labai 
žemą kainą, bet vėliau parduotas kaip 
“Mažeikų naftos” produkcija pačiuose 
Mažeikiuose bei Rusijoje kaip įprasto 
oktano benzinas. Korupcinės operacijos 
vyko ir per Baltarusijos perdirbimo ga

tee užsakymus nuo 1911 metų. Jie dabar 
kabo naujuose Seimo Rūmuose’’. (“The 
Sydney Morning Herald, 27.07.2000)

John Howard ir žmona Janette jau yra 
matę savo dvigubą portretą ir jis jiems 
patikęs. Jis bus oficialiai pristatytas kvies
tiniams svečiams šio mėnesio 15 d. 
senuose Seimo Rūmuose. Po to publika 
turės progą jį pamatyti King’s Hall 
menėje. Straipsnyje, deja, negalime de
taliau apibūdinti šio naujo Josonia Palai
tis kūrinio, kadangi yra uždėtas embargo 
iki oficialios atidengimo datos. Tačiau kas 
yra susipažinęs su dailininkės portretų 
tapyba (apie ją buvo rašyta “M.P.” Nr. 8, 
2000.02.28), turbūt nesuklys spėdamas, 
kad šis naują kryptį skinantis dvigubas 
portretas yra tapytas aštraus realizmo 
(hyper-realist) stiliuje.

Reikėtų dar pastebėti, kad menininkė 
ne pirmą kartą tapo John Howard. Pasi
rodo 1979, kai jis buvo federalinės 
valdžios iždininku, dailininkė įamžino jį 
drobėje. Šis portretas irgi buvo neforma

myklas, lygtai benziną grąžinant į Rusiją 
(šitaip išvengiant mokesčių), kai tokie 
produktai buvo atgabenami į Lietuvą.

Studija taip pat rašo.apie pirmuosius 
žingsnius, kurių turėtų imtis naujieji (va
karietiškieji) “Mažeikių naftos” savi
ninkai. Pirmiausia rekomendacija - pa
keisti visą įmonės valdymą, nes valdytojai 
paprastai kontroliuoja visus gamyklos 
pirkimus bei pardavimus. Didžiausia 
korupcijos grėsmė kyla iš aukščiausios 
valdymo grandies, kuri sukuria ar tole
ruoja nelegalias operacijas. Reikia per
žiūrėti ir vidurinę valdymo grandį. Šiame 
lygyje korupcija yra mažesnė, nes čia 
sudaromi tik specifiniai ar riboto dydžio 
kontraktai. Studija priduria, kad pakeisti 
vidurinę grandį bus sunku ir dalinai ne
racionalu, nes vidurinioji grandis susideda 
iš darbuotojų, kurie turi ilgametį patyrimą 
ir žinoviškus bei gerus santykius su tie
kėjais, pilkėjais ir klientais apskritai. Stu
dija rekomanduoja peržiūrėti visus galio
jančius tiekimo kontraktus ir, kiek įma
noma, išmesti lengvai besipelnančius 
parazitinius “tarpininkus”. Reikia už
megzti tiesioginius ryšius su tiekėjais ir 
nesibaiminti, jei tiekėjai remia savo “tar
pininkus” ar reikalauja aukštesnių kainų. 
Studija teigia, kad toksai spaudimas yra 
ribotas, nes tiek vietinėje, tiek pasaulinėje 
rinkoje yra daug konkurencijos.

Šalia valdymo problemų, studija apta
ria ir fizinio smurto ar susidorojimo gali
mybes prieš naujuosius (vakarietiškus) 
savininkus ir rekomenduoja siekti vals
tybės pagalbos, t.y. papildomos policijos 
ir Lt. Be to, nedelsiant reikia pagerinti 
vidaus apsaugos sistemą, tuomi mažinant 
vidinių vagysčių galimybe. (1997 metais 
net 35 sargai “Mažeikių naftoje” buvo 
apkaltinti ryšiais su nusikaltėliais).

Link pabaigos, studija cituoja vieną 
aukštą naftos verslininką: “Mačiau ne
mažai naujų gamyklų direktorių Rusijoje. 

lus. Palaitis jį nutapė sėdintį savo namų 
kiemelyje, dėvintį glaudes ir avintį basu
tes. Portretas buvo išstatytas Archibald 
Prizo parodoje 1980 metais. Nors šis 
pirmas John Howard portretas nelaimėjo 
prizo, bet kūrinys pateko į paskutiniąją 
atranką. Tačiau Archibald Prizas neap
lenkė dailininkės, nes 1995 metais ji 
laimėjo People’s Choice (parodos lanky
tojų prizą) už “The Australian” karika
tūristo Bill Leak portretą.

Metus prieš tai, 1994 metais daili
ninkė laimėjo šimtą tūkstančių vertės 
Doug Moran National Portrait prizą už 
savo tėvo, pasižymėjusio iliustratoriaus 
John Mills, portretą. Čia negaliu nors 
prabėgomis nepaminėti jos motinos port
reto. Ji, matyt, buvo neeilinė asmenybė 
- labai gyva, išraiškinga ir valinga mo
teris. Tokia ji žvelgia į mus. Reikia tikėtis, 
kad publika galės ir šį stiprų portretą atei
tyje pamatyti “Archibald Prizo” parodoje.

Dailininkė Josonia Palaitis turi 
neeilinį talentą atkurti žmogaus fizinius

Pianas dalykas, kurį jie daro tapę direk
toriais, ima vogti. Jie vagia, kol įsigyja 
prabangius namus ir turi dideles sąskaitas 
užūenio-bankuose. Po to kai kuri^direk 
toriai nuvaro savo gamyklas į bankrotą, 
tačiau pajutę, kad užtektinai prisivogė, 
pradeda rūpintis gamykla ir jos darbu ”.

Vagystės iš naftos vamzdžių
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, nese

niai “Mažeikių naftos” darbuotojai, tik
rindami naftos tiekimo vamzdžius, Ro
kiškio rajone aptiko pragręžtą vamzdį, 
jungiantį Mažeikius su Baltarusijoje 
esančiu Polocku. Vagys dar nespėjo iš
pumpuoti dyzelinių degalų, tačiau tam 
buvo gerai pasirengę. Kadangi vamz
džiuose srovė yra galinga, gręžinį reikia 
atlikti profesionaliai. Kaip “Lietuvos ry
tas” pastebi, tokia vagystė jau net vienuo
likta nuo to laiko, kai teisė valdyti “Ma
žeikių naftą” buvo suteikta JAV firmai 
“Williams”. Visos vagystės vyko Joniškio, 
Biržų ir Rokiškio rajonuose, per kuriuos 
eina magistraliniai naftos vamzdžiai iš 
Rusijos bei Baltarusijos. Kol kas yra 
nubaustas tik vienas nusikaltėlis.

Praėjusiais metais Joniškio rajone iš 
vamzdžio išsiliejus dideliam kiekiui naftos 
paaiškėjo, kad toje vietoje vagiama jau 
nuo 1997 metų ir vogimo metodas buvo 
nuolat tobulinamas. Prie nelegalaus grę
žimo darbų buvo dirbama net su ekska
vatoriumi, nes vamzdis gulėjo 2 metrų 
gylyje. Šitaip bei iš naftos perpumpavimo 
stoties Joniškyje nelegaliai pasiimti 
degalai buvo parduodami vienai “firmai”, 
o vėliau perparduodanti kaimynystėje 
gyvenantiems žmonėms. Kaip rašo 
dienraštis, tokiais degalais buvo šildoma 
ir Joniškio ligoninė. Šia proga “Lietuvos 
rytas” (rugpjūčio 3 d.) išspausdino ilgą 
straipsnį apie ilgametę korupciją “Mažei
kių naftoje” ir įvairius įmonei nepelningus 
kontraktus. Apart neseniai atleisto įmo
nės direktoriaus G. Kiesaus, straipsnis 
mini ankstyvesnį direktorių Bronislovą 
Vainorą, naftos rinkodaros vadovą Vidą 
Pečkų, klaipėdietį Olegą Sološenką, abu 
LDDP energetikos ministrus Algimantą

Josonia Palaitis prie jos tapyto Syd- 
nėjaus arkivyskupo Edward Clancy 
oficialaus portreto.

bruožus. Tačiau tuo nesitenkina. Modelio 
esybė ją traukia vis giliau gvildenti 
klodus, kurie sudaro tą visumą, kurią mes 
vadiname asmenybe. To pasėkoje gimsta 
portretas drobėje.

Isolds Poželaitė-Davis, AM

Stasiukyną bei Arvydą Leščinską ir visą 
eilę susijusių firmų vadovų. Pasak dien
raščio, dabar vykstantis tesėsaugos tyri
mas gali atskleisti korupcinę “sistemą”, 
tačiau tyrimas nebus lengvas, nes daug 
sutarčių pasirašytos prieš 6-8 metus.

G. Kiesaus dar ieškoma
Nors nuo “Mažeikių naftos” buv. va

dovo Gedimino Kiesaus dingimo praėjo 
mėnuo, svarbesnių žinių apie jo likimą dar 
nėra. Yra sulaikytas įtariamasis Algi
mantas Vertelka, bet policija spėja, kad 
kiti keturi įtariamieji išvyko į kamynines 
šalis. Jei pastarieji nebus surasti per dvi 
savaites, bus paskelbta paieška per 
INTERPOL. Šiuo metu Vilniaus policija 
pagrobimo bylą perdavė Panevėžio polici
jai. Iki šiol pareigūnai tikrina G. Kiesaus 
ryšius su Rusijos ir kitų šalių naftininkais 
bei verslininkais. Tikrinamos jo sąskaitos 
bei veikla banko “Snoras” taryboje. Lon
done rasta, kad į G. Kiesaus sąskaitas 
buvo mėginta įsibrauti tris kartus.

Policijos departamento ir privataus 
Ekskomisarų biuro pareigūnai, kurie tiria 
mažeikiškių pagrobimo bylą, yra linkę 
manyti, kad pagrobtieji yra nužudyti ir kur 
nors užkasti.

Partijos ruošiasi rinkimams
Nors neseniai sudaryta vadinamoji li

beraliojo centro koalicija (Artūro Pau
lausko socialliberalai, Romualdo Ozolo 
centristai, Rolando Pakso liberalai ir 
Vytauto Bogušio modernieji krikdemai) 
yra laikomi svarbia jėga ateinančiuose 
Seimo rinkimuose, LDDP atstovai pa
reiškė, kad ši koalicija “žlunga”, nes ji 
tarpusavyje nesutarianti dėl bendradar
biavimo principų ir dėl bendro kandidato 
į Ministro Pirmininko, Seimo Pirmininko 
ir jo pavaduotojų postus.

Tokį nesutarimą patvirtina ir žinia- 
sklaidos komentatoriai. Teigiama, kad 
Centro sąjunga aktyviai perša mintį, kad 
jos narys Kęstutis Glaveckas yra ge
riausias kandidatas į ministrus pirmi
ninkus, nes jis esąs garsus ekonomistas. 
Tbo tarpu Socialliberalų lyderis Artūras
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Paulauskas įsitikinęs, kad naujos vyriau
sybės vadovu turi būti daugiausiai balsų 
surinkusios partijos pirmininkas, tai yra 
jis pats. Panašiai į Seimo Pirmininko postą 
pretenduoja liberalų lyderis Rolandas 
Paksas, bet to paties siekia Centro sąjun
gos vadovas Romualdas Ozolas.

Teigiama, kad liberaliojo centro koali
cijoje taip pat nesutaria, kaip dalintis'mi- 
nistrų portfelius. Socialliberalai derybų 
metu pasisakė už tai, kad kiekvieno bloko 
partija turėtų savo kandidatus į visus mi
nistrų postus, o vėliau prie apskrito stalo 
būtų ieškoma geriausio kandidato. Bet 
centristai iškart pasiūlė, kad bloko par
tijos pasidalytų postus Vyriausybėje ir 
skirtų į juos savo parinktus žmones, neat
sižvelgiant net į premjero pageidavimus. 
Šiuo metu sociologijos apklausos rodo, 
kad ši koalicija gali surinkti reikalaujamą 
vieną pusę rinkėjų balsų, tad iš karto taptų 
valdančia ir turinčia teisę formuoti naują 
Vyriausybę. Oponentams tokia prognozė 
atrodo perdaug optimistiška.

Anketa apie šalies sužlugdymą
Artūro Paulausko socialliberalai 

(Naujoji sąjunga) pradėjo platinti pilie
tines anketas, kuriomis bandoma nu
statyti, kas Lietuvoje sužlugdyta ir kas dėl 
to atsakingas. Šioje anketoje yra trys 
klausimai: 1. ar asmuo pritaria tokiai NS 
iniciatyvai? 2. kokia Lietuvos ūkio sritis 
labiausiai nukentėjo dėl savanaudiškų ar 
piktavališkų valdžios veiksmų? ir 3- kas 
turi atsakyti už Lietuvos ekoniminį ir 

finansinį sužlugdymą? Ši anketų akcija 
turėtų vykti iki Seimo rinkimų pabaigos. 
Vėliau duomenys bus apibendrinti ir bus 
sprendžiama dėl konkrečių žmonių 
atsakomybės.

Akcija sukėlė prieštaringas reakcijas. 
Vieni jas mato kaip konkretų naudingą 
žingsnį, kiti - kaip rinkimų triuką ir norą 
partijai susidaryti dorumo bei veiks
mingumo įvaizdį. Neigiamai jau regavo 
Socialdemokratų partijos garbės pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas. Kritiškai atsiliepė 
ir Tėvynės sąjungos (konservatorių) šta
bas. Spaudoje yra ir daugiau komentarų. 
Vienur manoma, kad ši anketų akcija yra 
susieta su atgijusiu dėmesiu korupcijos 
skandalams valstybinėse įmonėse, kur 
daugumoje figūruoja senojo tipo (“no
menklatūros”) vadovai, padarę valstybei 
šimtamilijoninius nuostolius. Bet kadangi 
pastaruoju metu dėl Lietuvos “griovimo” 
buvo kaltinamas Vytautas Landsbergis 
bei jo šalininkai ir ši mintis buvo plačiai 
paskleista - anketos iniciatoriai galbūt 
tikisi, kad “žhigdytojafs” dauguma iš tiesų 
įvardins dešniuosius. Toksai “liaudies 
teismas” įgalintų ir vėlesnį formalų kalti
nimą V. Landsbergiui ir jo šalininkams, 
kad jie esą atsakingi už šalies sužlugdymą. 
Yra komentatorių, galvojančių, kad už 
anketos slypi LUKoil’o nepasisekimas 
perimti Lietuvos naftos ūkį. Kadangi per 
šią kampaniją buvo paskleista mintis apie 
Vakarų firmų savanaudiškumą, anketos 
rezultatai netiesioginiai nurodytų, kad į 
Rusijos pusę reikia žiūrėti palankiau.

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Liepos 31 d. Izraelio parlamentas 
(Knesset) valstybės prezidentu išrinko 
opozicinės Likud partijos kandidatą Mošę 
Katsav, o ne gyventojų tarpe populiaresnį 
darbietį Šimon Peres. Katsav yra labai 
religingas, tad jį palaikė religinė Šas 
partija. Rugpjūčio 2 d. atsistatydino Izra
elio užsienio reikalų ministras David 
Levy, apkaltinęs ministrą pirmininką 
Ehud Barak per dideliu nuolaidžiavimu 
palestiniečiams Camp David derybose.
♦ įtakingas Izraelio Šas religinio sąjū
džio rabinas Joseph užrūstino žydų visuo
menę, per pamokslą pareikšdamas, kad 
reikia pamiršti holokauste žuvusius 6 mln. 
žydų. Jie esą buvę nusidėjėliai praeitame 
gyvenime, reinkamuoti sugrąžinti į žemę 
bausmei.
♦ Vengrija paprašė Rusiją sugrąžinti 75 
metų amžiaus karo belaisvį Andras 
Tamas, patekusį į sovietų nelaisvę 1944 
metais ir laikomą psichiatrinėje ligoninėje 
Kotyelnič vietovėje Rusijos šiaurėje. Ligo
ninės gydytojų pareiškimu vengrų diplo
matams, Tarnas išgydytas prieš 20 metų, 
bet niekas nesirūpinęs jo išleidimu, ypač 
kad jis dar neišmokęs rusų kalbos. Prieš 
tris metus jam amputuota dešinė koja.
♦ Rugpjūčio 2 d. Kašmire musulmonų 
teroristinės grupės šešiose vietovėse pra
vedė žudynes, iš viso nužudydamos .98 
asmenis. Žudynių aukos buvo iš kitų In
dijos vietovių atvykę Hindu darbininkai, 
maldininkai bei musulmonai nešikai Tiek

Indija, tiek Pakistanas pasmerkė žudynes.
♦ Rugpjūčio 3 d. Solomonų salų vyriau
sybė pasirašė paliaubų sutartį su abiem 
etninėm kariaujančiom grupėm. Sutartis 
pasirašyta australų karo laive Tobruk 
jūroje. Paliaubos galios 30 dienų, jų metu 
bus tariamasi dėl taikos.
♦ Rugpjūčio 4 d. D.Britanijos karalienė 
Elžbieta II pasiuntė tradicinę 100-ojo 
gimtadienio pasveikinimo telegramą savo 
motinai - karalienei Elžbietai Pasveikinti 
populiarią karalienę motiną prie Bucking
ham rūmų Londone susirinko didžiulė 
minia.
♦ Rugpjūčio 7 d. ligoninėje , Londone, 
po trumpos ligos mirė 86 metų Sir Alec 
Guinness, vienas iš garsiausių anglų akto
rių, žinomas savo vaidintų rolių gausumu 
ir įvairumu. 1959 m. jis laivo apdovanotas 
“Oskaru” už vaidmenį filme “Bridge on 
the River Kwai”.
♦ Jugoslavijos vyriausybė suėmė Juod
kalnijoje atostogaujančius 4 olandus, 2 ka
nadiečius ir 2 britus, apkaltindama juos 
šnipinėjimu ar pasikėsinimo prieš valsty
bės prezidentą Milosevič ruošimu. Dalis 
suimtųjų tarnavo Kosove taikos palai
kymo tarnybose.
Juodkalnijos vyriausybės pareiškimu, 
kaltinimai suimtiesiems yra niekuo nepa
grįsti. Tai esanti Jugoslavijos vyriausybės 
akcija prieš Juodkalniją, tikslu išbaidyti 
lankytojus ir turistus iš Vakarų Europos 
ir visiškai izoliuoti Juodkalniją.

Pralobusiems nesaugu
Red.: Valstybinės įmonės ’’Mažeikių nafta” buvusio direktoriaus Gedimino Kiesaus 

pagrobimas iššaukė eilę straipsnių apie tokiose įmonėse vykstančių milžiniškų korupcijų, 
naujuosius milijonierius ir kaip jų gyvenimas darosi nesaugus. Apie tai rašo vilnietis 
Gintaras Sarafinas žurnale “Veidas”, nr. 29. Spausdiname jo straipsnio ištraukas.

Verslininko Gedimino Kiesaus, jo 
sūnaus ir asmeninio vairuotojo dingimas 
yra ženklas, kad į Lietuvą atslenka kai
myniniuose kraštuose jau senokai gy
vuojanti tradicija - grobti turtingus 
asmenis, jų vaikus arba giminaičius, 
reikalauti už juos išpirkos arba versti 
pačius pagrobtuosius tuštinti savo sąs
kaitas bankuose. Rygoje, Taline ar Var
šuvoje kasmet dingsta, pagrobiama arba 
nužudoma po keletą milijonierių. Tur
tuolių grobimas trečiojo pasaulio šalyse 
jau beveik normalu, nors nemažai tokių 
istorijų užfiksuojama ir išsivysčiusiose 
valstybėse.

Nusikaltėliai uodegą sukti pradeda tik 
apie tokius asmenis, kurie turi arba per 
trumpą laiką gali surinkti tris ir daugiau 
milijonų JAV dolerių. G. Kiesus buvo 
vienas tokių. Esama Lietuvoje ir daugiau 
panašaus kalibro turtuolių. Skirtingų šal
tinių teigimu, iš viso Lietuvoje yra apie 
3 000 milijonierių. Dauguma jų savo 
pinigus yra investavę į kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą, akcijas, dar nemažos 
dalies milijonierių pinigai sukasi versle. 
Buvusio ūkio ministro Vinco Babiliaus 
manymu, išties turtingų žmonių, kurie 
užsienio bankuose, seifuose ar kitur laiko 
po keletą ar kelioliką milijonų dolerių ir 
kurie savo turtais gali lygintis su G. 
Kiesumi, Lietuvoje yra tik 90-100.

Atrodo, kad iš visų turtingų Lietuvos 
žmonių mažiausiai dėl savęs, savo arti
mųjų ir savo turto baimintis turėtų mili
jonieriai sportininkai: Arvydas Sabonis, 
Žydrūnas Ilgauskas, Artūras Karnišovas, 
Darius Kasparaitis, Šarūnas Marčiulionis 
ir kt. Grėsmę jiems kelti gali tik tarp
tautinių nusikalstamų grupuočių ats
tovai. Tuo tarpu vietiniai banditai iški- 
hausius mūsų šalies sportininkus gerbia, 
jie tiki, kad krepšininkų milijonai uždirbti
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juodu prakaitu, o ne machinacijomis. Be 
to, sportininkai ir nusikaltėliai turi labai 
mažai bendrų interesų, taigi, jų keliai 
nesusikerta, nebūna konfliktų. Svarbu ir 
tai, kad sportininkai neturi per daug 
“laisvų” pinigų - jie savo milijonus in
vestuoja į nekilnojamą turtą arba verslą.

Šiek tiek didesnė nei sportininkams, 
tačiau taip pat nedidelė rizika tapti 
žmonių grobikų ar kitokių nusikaltėlių 
aukomis yra pakankamai sąžiningiems 
provincijos milijonieriams, turtus sukau
pusiems iš maisto produktų, baldų, au
dinių gamybos bei statybų. Prie šios 
rizikos grupės priskirtini ir užsienyje 
praturtėję lietuviai: pavyzdžiui, Kazys 
Bobelis, Valdas Adamkus, Vytautas Du
dėnas, Raimundas Mieželis ir kt. Visi čia 
išvardyti milijonieriai niekada neužklius 
nusikaltėliams, kurie vadovaujasi Tado 
Blindos filosofija, kad grobti ir apiplėšti 
galima tik “neteisingai” arba “neteisėtai” 
pralobusius žmones.

Trečiajai rizikos grupei priskirtini ži- 
niasklaidos verslininkai milijonieriai: 
Gedvydas Vainauskas (“Lietuvos rytas”), 
Vitas Tomkus (“Respublika”), Hubertas 
Grušnys (M-l), Algirdas Pilvelis 
(“Lietuvos aidas”), Kęstutis Makaitis 
(Baltijos televizija), Arūnas Valinskas 
(firma), iš dalies Bronislovas Lubys 
(“Lietuvos žinios”) ir Audrius Linkus 
(“Veidas”). Nu
sikaltėliai šių 
verslininkų ad
resus gal ir įsi
rašytų j lanky
tinų vietų sąra
šus, juos galbūt 
traukte traukia 
po keliasdešimt 
milijonų litų tur
to turintys vers
lininkai, kai ku

riems banditams žiniasklaidos versli
ninkai perbėgo kelią ar pakenkė rašiniais 
savo leidiniuose, tačiau, kita vertus, juos 
atbaido šių milijonierių turimas stipriau
sias ginklas - žiniasklaida. Net jei šių 
verslininkų turtai ir būtų įsigyti nešvariai, 
grobti laikraščių, radijo ar televizijos 
stočių savininkus yra daug pavojingiau 
nei kokį kitą milijonierių.

Šiek tiek labiau dėl savo, giminaičių 
ir turto saugumo jaudintis turėtų prie 
ketvirtos rizikos grupės priskirti milijo
nieriai: Julius Niedvaras (Vilniaus ban
kas), Nadiežda Novickienė (anksčiau 
“Hermis”), “Snoro” savininkai ir vado
vai, Ivanas Paleičikas (“Lukoil Baltija”), 
LDDP laikotarpio premjerai Adolfas Šle
ževičius ir Bronislovas Lubys, Kėdainių 
Viktoras Uspaskichas (“Vikonda”) ir t.t.

Bendrai, verslininkai, praturtėję iš 
naftos, dujų, alkoholio, cigarečių ar fi
nansinių operacijų, turi daug daugiau 
galimybių užkliūti tuo pačiu besiver
čiantiems nusikaltėliams ir dėl to gali 
nukentėti.

Vakaruose jau nuo seno populiarus 
posakis, kad pirmąjį milijoną dauguma 
verslininkų gauna arba uždirba nešvariai. 
Bet svarbiausia, kad jis nebūtų uždirbtas 
kitų žmonių krauju. Milijonieriaus Kazio 
Bobelio manymu, jei tik Lietuvos teisė
tvarkos pareigūnai norėtų, gana ne
sunkiai išsiaiškintų, kurie milijonai “šva
rūs”, o kurie ne. Tačiau pareigūnai tokio 
noro kol kas neturi.

Pačią didžiausią riziką nukentėti nuo 
nusikaltėlių patiria ne milijonieriai vers
lininkai, o milijonieriai aferistai ir mili
jonieriai valdininkai bei tarnautojai. Mi

lijonieriai aferistai - tai buvę žlugusių 
LAIB, “Litimpex”, “Sekundės”, Vakarų 
banko, “Tauro”, “Nidos”, “Baltikbank”, 
“Ekspres”, Valstybinio komercinio ban
ko, Kauno holdingo kompanijos ir įvairių 
investicinių grupuočių vadovai bei savi
ninkai, dauguma kurių dabar mėgaujasi 
laisve. Tačiau visi jie turi pernelyg daug 
turto ir pernelyg daug priešų, kad galėtų 
ramiai gyventi.

Labiausiai nusikaltėlius traukia mili
jonierių tarnautojų ir valdininkų turtai, 
nes dauguma jų sukaupti, matyt, netei
sėtai arba nešvariai. Šią tiesą tikriausiai 
tik patvirtina G. Kiesaus istorija . G. 
Kiesus juk ir buvo tarnautojas - valsty
binės įmonės vadovas. Dirbdamas “Ma
žeikių naftoje”, jis oficialiai deklaravo 
uždirbęs 676 000 Lt, tačiau jo sąskaitose 
iš kažkur atsirado milijonai dolerių.

Beje, ir be G. Kiesaus yra daug valdi
ninkų milijonierių, dauguma jų gyvena 
prašmatniose vilose, išsirikiavusiose vadi
namuosiuose “naftininkų”, “dujininkų”, 
“energetikų” miesteliuose prie Vilniaus, 
Mažeikių ar Kauno. Švariai ar ne, tačiau 
kažkaip stebuklingai turtuoliais tapo vals
tybinių įmonių “Lietuvos energija”, Lie
tuvos dujos”, “Lietuvos geležinkeliai”, Lie
tuvos taupomojo banko, anksčiau “Lie
tuvos kuro”, įvairių naftos, Klaipėdos 
uosto ir laivyno bendrovių, taip pat van
dens bei šilumos tinklų bendrovių vado
vai. Įdomiausia, kad dauguma valstybi
nių įmonių ilgainiui žlunga arba pradeda 
skęsti skolose, tuo tarpu jų buvę ar esami 
vadovai netikėtai tampa milijonieriais.

Teisėtvarkos pareigūnai tikina, kad 
nusikaltėlius, ypač tarptautinių grupuo
čių, labiausiai domina “nešvarūs” mili
jonieriai - kaip tik jie labiausiai turėtų 
rūpintis savo ir savo turto saugumu. Beje, 
gyvenime yra tam tikri dėsniai - vieni juos 
vadina Dievo pirštu, kiti likimo ironija, 
treti gamtos atranka. Dievas mato, kas 
gyvena dorai, o kas ne, ir galiausiai viską 
sustato į savo vietas. Vieni nešvariai 
pralobę lietuviai sulaukia teisėsaugos 
pareigūnų dėmesio, kitus užpuola nu
sikaltėliai, treti dingsta ar yra pagro
biami, ketvirti patys nusižudo.
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Gintaro popietė Sydnėjuje
“...dainomis apdainuotas, padavimais 

apipintas, poetų eilėmis iškeltas, mūsų 
tautinis papuošalas Batijos auksas - 
GINTARAS."

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos liepos 30 dieną su
ruoštoji Gintaro popietė buvo šių įžan
ginių žodžių atspindys. Tik įžengus į 
Lietuvių Namų didžiąją salę, akis pasitiko 
gintarai. Per penkis stalus Sydnėjaus 
moterys išdėstė, iškabino savo atsivežtus, 
išsaugotus, dovanotus, o dabar jau ir 
laisvoje Lietuvoje pirktus gintarus. Dė
mesį traukė melsvame lyg jūros vandenyje 
ant atvežto ir papilto balto jūros smėlio 
gulintys dideli gintaro gabalai, sagės, 
gėlės; ant sausų medžio šakų meniškai 
iškabinti karoliai; ant retežėlių kabantys 
įvairaus dydžio ir atspalvių gintaro 
pakabukai. Ant lininių staltiesių švytėjo 
gintaro vėriniai, apykaklės, rožančiai, 
stebino juodo gintaro karoliai ir iš 
smulkių gintaro gabalėlių menininkų 
sukurti mozaikiniai paveikslai. Buvo 
gintarų ir iš Afrikos bei Naujosios Ze
landijos. Nenuostabu, kad tiek gintaro 
dirbinių pamačius girdėjosi nuomonių, 
kodėl nebuvo pakviestos SBS ar kitos TV 
stotys pasižiūrėti šios didelės, gal iki šiol 
didžiausios gintaro papuošalų ir jo 
dirbinių parodos Australijoje. Čia pridera 
paminėti ir Onutės Kapočienės bei Jutos 
Sliterienės turtingas gintaro kolekcijas.

Norintiems įsigyti gintaro, buvo ats
kiras stalas. Čia jo parduota daugiau nei 
už 700 dolerių. Pirkėjų tarpe šalia lietuvių 
buvo australai, lenkai ir latviai.

Nepamiršta ir Maironio poema apie 
Jūratę ir Kastytį - tai Melbourne lietuvių 
ir anglų kalbomis išleistas Elenos Kas- 
parūnienės vaizdingai iliustruotas lei
dinys. Jadvygos Burokienės kompiuterio 
pagalba padidintas, pavieniais puslapiais 
jis buvo iškabintas atskiroje sienelėje.

Popietę atidarė Draugijos pirmininkė 
Julija Lašaitienė ir Savaitgalio mokyklėlės 
vedėja Jadvyga Dambrauskienė, lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Trumpą apybraižą apie gintarą pa
skaitė Tamara Vingilienė. Toliau turėjome 
progos pasidžiaugti mūsų gyvaisiais gin
tarėliais - Savaitgalio mokyklėlės moki
nukais, kurie pasipuošę tautiniais rūbais 
ir gintaro karoliais su dideliu entuziazmu 
prisijungė prie programos. Vilija Robin
son padeklamavo eilėraštį “Baltijos 
gintaras”, Natalija Lee padainavo “Bo
ružėlę” ir padeklamavo “Bėga kiškis”, 
Tadas Kapočius drąsiai užvedė dainelę 
“Gale lauko kamarėlė”, kuriai pritarė 
visi. Po to sekė visų vaikų šokis-ratelis 
“Kiškelis bebėgdams”. Irutė Kapočius 
padeklamavo “Sapnavau”, o Vidutė ir 
Zigmas Robinson pasikeisdami padek
lamavo “Stalelis” ir “Ąžuolas”. Savo 
gražų pasirodymą mažieji užbaigė rateliu 
“Aguonėlė”.

Gintaro popietei talkininkavo dailiais 
gintarais pasidabinę “Dainos” choro 
moterys. Birutei Aleknaitei diriguojant ir 
Justinui Ankui akompanuojant, jos pa
dainavo “O, ramunėle, pasakyk”, “Bitai- 
tė”, “Lietuva” ir “Kur gintarais nusėtas”.

Gaila, kad dėl techniškų kliūčių ne
buvo galima salėje parodyti pažadėtą 
Arvydo Baryso sukurtą videojuostą apie 
gintarą, anglų kalba. Ją buvo galima 
pamatyti po programos Klubo bare.

Programos dalyviai apdovanoti kuk
liomis dovanėlėmis ir kartu pakviesti prie 
kavos, arbatėlės bei paragauti D-jos 
moterų iškeptų pyragėlių. Kiekvienas 
programoje dalyvavęs vaikas buvo ap
dovanotas gintaro gabalėliu, šokoladinių 
saldainių rinkiniu ir gėlės žiedu. Per vai
šes buvo pravesta loterija, kurioje matėsi 
ir gintarinių laimikių.

Gėlėmis iš Lietuvių Sodybos (ten 
visada kas nors žydi) papuošti stalai visi 
buvo užimti taip netikėtai gausiai apsi
lankiusių svečių.

Malonu pasidžiaugti, kad ši gintarinė 
popietė, su tiek daug mažų ir didelių 
talkininkų bei svečių, praėjo gražioje ir 
pakilioje nuotaikoje.

Danutė Skorulienė

Pranešimas
Pietų Australijoje, Oueenslande, ACT, Vakarų Australijoje ir 

M5W gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams
Lietuvos Respublikos Rinkimų komisija informuoja, kad Lietuvos Prezidento 

dekretu nr. 861, 2000 m. spalio 8 diena yra paskelbta Lietuvos Respublikos 
Seimo eilinių rinkimų diena.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymą, LR piliečiai, nuolat 
gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. 
Vyriausioji rinkimų komisija prašo sudaryti rinkėjų sąrašus. Rinkimų sąrašus 
sudarys ALB Apylinkių Valdybos.

Prašau Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius užsienio valstybėje 
ir piliečius, nuolat gyvepančius Lietuvoje, bet balsavimo metu esančius užsienyje, 
registruotis:

Pietų Australijoje: ALB Adelaidės Apylinkėje pas p. Donatą Dundą, 
Queenslande: ALB Brisbanės Apylinkėje pas p. Vincą Kviklį, ACT: ALB 
Canberros Apylinkėje pas p. Joną Mockūną, Vakarų Australijoje: ALB Pertho 
Apylinkėje pas p. Eglę Kairienę, ir NSW: Sydnėjaus Generaliniame Konsulate 
pas Viktorą Šliterį.

Viktoras Šliteris
Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas Australijoje

Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”
Kongreso metu buvo priimti keli nutarimai. Čia spaudiname: 

KREIPIMASIS
į Jungtinių Tautų Organizaciją, pasaulio valstybių parlamentus ir vyriausybes 

del tarptautinio komunizmo ir komunistinių nusikaltėlių teismo įsteigimo
2000 m. birželio 14 d., Vilnius

Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”, įvykęs Vilniuje 2000 
m. birželio 12 - 14 dienomis, nusprendė:

kreiptis į Jungtinių Tautų Organizaciją, pasaulio demokratinių valstybių parlamentus 
ir vyriausybes ragindamas nedelsiant įsteigti Tarptautinį komunizmo ir komunistinių 
nusikaltėlių teismą.

Visus Niurnbergo procese pripažintus nusikaltimus žmonijai darė ir komunistai. Kai 
kur, kur jie ateidavo į valdžią, jie tai darė ilgiau nei naciai.

Šiurpus komunistinių diktatūrų padarinys - didžiausios per visą pasaulio istoriją 
politinės žudynės. Manoma, kad nuo 1917 iki 1990 metų komunistiniai režimai išžudė 
apie 100 milijonų žmonių. Teismas taip pat turėtų griežtai pasmerkti sistemingą ilgametį 
dvasinį žmonių luošinimą.

Nacizmas seniai pasmerktas, nacistiniai nusikaltėliai nubausti. Tokio pat teisingo 
atpildo turi susilaukti ir komunistiniai nusikaltėliai. Jie nedelsiant ir besąlygiškai turi būti 
perduoti valstybei, kurios teritorijoje padarė nusikaltimą, arba Tarptautiniam teismui.

(Tekstą parūpino V. L. Mačys)

LIETUVIŲ KALBOS ENCIKLOPEDIJA
Pranešama, jog šitaip pavadintą 745 psl. apimties veikalą išleido Mokslo ir encik

lopedijų leidybos institutas Vilniuje. Alfabetine tvarka yra pateikiami duomenys apie 
lietuvių kalbą, jos sandarą, istoriją, šaltinius bei žymesnius tyrinėtojus.

Vaikų parodos įspūdžiai
Neseniai Melbourne Lietuvių Namuo

se vyko graži ir nuotaikinga vaikų piešinių 
paroda, kelias savaites pagyvinusi senove 
dvelkiančias Klubo sienas.

Smagu matyti tokią netramdomą vai
kų fantaziją, išlietą popieriaus lape. Dailė, 
kaip ir kitos meno rūšys, suteikia mūsų 
sieloms galimybę išsakyti, išlieti vidinius 
džiaugsmus ar liūdesius, dažnai užspaus
tus giliai širdyje, giliai pasąmonėje. Tai 
vienas iš bendravimo būdų su mūsų 
vidumi ar, kitaip sakant, mumis pačiais ir 
per dailę. Galbūt todėl vaikai taip noriai, 
su entuziazmu imasi šio užsiėmimo - 
kūrybos, kuri ir padeda IŠSILAISVINTI, 
IŠSIREIKŠTI, IŠSAKYTI, SUPRASTI 
save ir visą aplinkinį pasaulį. Man pačiai 
parodos žiūrėjimas - tai skaitymas vaiko 
“vidinės knygos” - vidinio pajautimo, iš
piešto, ištaškyto į popieriaus lapą. Dažnai 
vaiko piešinys pasako kur kas daugiau, nei 
jis galėtų išreikšti žodžiais. Žodžiai dau
giau ar mažiau yra riboti, kai kalbama 
apie vidinius dalykus, o tuo labiau vai
kams, kurie dar tik mokosi kalbėti ar 
reikšti savo mintis per žodį. Galbūt todėl 
esu entuziastinga šalininkė tų, kurie ban
do vaikų mokymą, ugdymą sieti su menu.

Grįžtant prie parodėlės, norėčiau 
pastebėti, kad joje sušvytėjo mažųjų 
amžiaus grupės kūrėjai. Iš jų tarpo 
išsiskyrė gabių, neabejotinai Dievo do
vaną dailei turinčių broliukų Luko, Miki 
ir Rėmo Simankevičių trijulė. Miki 
Simankevičius pernai laimėjo I vietą 
tokiame pačiame konkurse. Šiemet jis 
taip pat nenusileido savo originalumu ir 
ekspresija, nors prizinės vietos nepasiekė. 

Jo piešinys “Dusty tornado chasing M. 
car” stulbina savo spalvų derinimu, 
piešinio kompozicija ir jo “įsibaiminusios” 
mašinos išraiškingumu. Tik žmogus, kuris 
visu šimtu procentų įsijaučia į daromą 
dalyką, įsivaizduojamą veiksmą, gali 
perteikti šitiek išraiškos ir ekspresijos. 
Kiti jo piešiniai, “Traffic jam” ir “Gaisras” 
taip pat nenusileidžia pirmajam.

Kai kurie vaikai sukūrė įdomius gra- 
fikinius-linijinius piešinius. Linija pieštu
ku turi kitokio grožio, nei potėpis-linija 
teptuku ir dažais. Vienas iš tokių pie
šinėlių yra Mirandos Tigani “Nusisukęs 
tėvelis”, taip pat Lauryno Vaitiekūno 
“Pajacas”, žavintis savo linksmumu. Luko 
Simankevičiaus “Caesar’s palace wreath” 
- taip pat įdomus grafikinis-linijinis 
bokštų-žmonių-siluetų tinklas, užsibai
giantis bokšto-piramidės viršūnėje.

Kita vaikų grupelė savo piešiniuose 
neįprastai naudoja naujas medžiagas - 
nuo spalvoto popieriaus iki kiaušinio 
lukšto miltelių. Kristina Mardiyants savo 
piešinyje “Vaza” originaliai vazos 
ornamente įveda kiaušinio lukštų faktūrą, 
dar labiau sustiprinančią antikinę nuo
taiką. Karolis Vaitiekūnas piešinyje 
“Lėlės” (šis darbas gavo Irenos Jokū- 
baitienės premiją) naudoja laikraščio 
skiauteles, o penkiametis Aleksas Tigani 
savo “Raketą” suklijuoja iš traškančio 
spalvoto popieriaus.

Daug darbelių parodoje pasižymi 
lyriškumu ir nostalgija, perteikta tra
diciniu akvarelės paliejimu, švelniais, pas
teliniais atspalviais, realistiniu piešiniu. 
Vienas iš tokių yra Vilijos Stephens 

Karolis Vaitiekūnas (11 m.): LĖLES.

“Peizažas”, gavęs 
antrą vietą vyresnių 
vaikų grupėje , taip 
pat Kazytės Petru
lytės “Mėnesiena”, 
“Rudens spalvos 
Lietuvoje” ir “Moti
na Gamta”. Šios 
mergaitės piešinėlis 
“Rudens spalvos 
Lietuvoje” užėmė 
pirmąją vietą jau
nųjų grupėje. Ievos 
Javičiūtės darbeliai 
taip pat dvelkia 
nostalgija, subtilu
mu, atidumu deta
lėms, kurios sustip
rina laikmečio nuo
taiką, tradicijas. 
Jaunoji dailininkė 
už piešinį “Trobelė 
Tauragnuose” ga
vo Jurgio Žalkausko premiją.

Manto Vaitkaus piešiniai “Angelas”, 
“Velnias” ir “Klounas”, atlikti tamsiame 
fone, ypač aiškūs, tiesūs, konkretūs ir tuo 
pačiu įtaigūs. Autorius už savo piešinį 
“Angelas” gavo Socialinės Globos Drau
gijos premiją.

Šiaip kilo įspūdis, kad parodoje- 
konkurse dalyvavusiems vyresniesiems 
vaikams stigo drąsos, laisvės ir užtik
rintumo. Norėtųsi, kad vyresnieji “nusi
mestų” juos varžančių kompleksų, abe
jonių ir taisyklių pančius. Pamirškite 
abejones ir klausimus ”ar teisingai nu
piešiau?”, “ar kiti supras, ką aš pavaiz
davau?”, “ar piešinys ne per daug ryš
kus?”. Tokie klausimai ir abejonės juos

stabdo, juos užgožia, jiems trukdo. 
Pamirškite juos ir viską aplink, kaip 
mažieji, kurie paėmę į rankas teptuką ar 
pieštuką, pamiršta juos supantį pasaulį su 
jo painiais klausimais, atsakymais ir 
taisyklėmis, stabdančiomis polėkį ir 
vaizduotę. Palikite nuošalėje visus kitus 
rūpesčius, likite vieni ir susikaupę su savo 
piešiniu ir jūsų širdis jums pakuždės, 
kokią liniją braukti, kokią spalvą tepti ir 
kada piešinį baigti. Klausykite savo 
širdies, nes ji ir tik ji žino visus klausimus 
ir atsakymus. Ir tada gims patys įdomiausi 
piešiniai, kurie pradžiugins jus pačius ir 
mus visus. Sėkmės kūryboje!

Nuoširdžiai jūsų
Dailininkė Brigita Ląstas
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įamžintas Vaclovo Rato atminimas Lietuva ir išeivija

Ramona Ratas-Zakarevičienė, šonuose su pusbroliais Leonu ir Julium Račiūnais, 
ir užnugaryje Jonas Burbulis (namo savininkas) prie memorialinės lentos.

Paseirės kaime (Leipalingio seniūni
ja) prie namo, kur kadaise gyveno Aus
tralijos lietuvis dailininkas Vaclovas Ra- 
taiskis-Ratas buvo atidengta memoriali
nė lenta. Ji atidengta Lietuvos Dailės mu
ziejaus, Lietuvos dailininkų sąjungos, 
Lazdijų rajono savivaldybės mero ir Rato 
šeimos rūpesčiu. Vaclovo Rato protėviai 
Paliepio viensėdyje, Seinų apskrityje, ap
sigyveno apytikriai 1868 m. Tūrėjo ir van
dens malūną, kuris buvo plačiai naudoja
mas. Dabartinis namo savininkas, Kauno 
verslininkas Jonas Burbulis įsigijo šį 
namą prieš 15 metų, suremontavo ir pla
nuoja jame įrengti puikų vasaros pen
sioną, kuriame galės apsistoti žmonės, 
pasigrožėti mišku, upeliu su gulbėmis ir

Brydis Baltijos jūroj
Viltis Kružienė

(Tęsinys iš “M.P.” Nr. 31)
Buvo 1945 metų sausis. Žiema. Baisus 

šaltis. Jau kelinta diena smarkiai sninga. 
Baisi pūga ir žvarbus vėjas čaižo skruos
tus ir verčia iš kojų. Sunku eiti pirmyn. 
Sniego prisnigta virš metro. Vokiečių 
kareiviai bando prakasti praeiviams taką. 
Tačiau vos nušluoja, tuoj ir vėl užsninga. 
Geležinkelio perone irgi pripustyta krūva 
sniego. Šalta ir slidu. Vaikai verkia ne tik 
kad sušalę, bet ir alkani. Vargstame ir 
mes, nes mūsų mažoji sesutė verkia ir 
prašo valgyti. Sužinojome, kad galima šio 
to gauti vokiečių moterų NSV įruoštoje 
užeigoje šalia geležinkelio stoties. 
Nuėjome ir mes su mama ir mažąja 
sesute, palikę patėvį laukti paskutinio 
traukinio. Tikrai, toje užeigoje gavome 
šilto viralo ir sumuštinių. Čia sužinojome, 
kad uoste esąs laivas, kuris priima 
evakuojamus žmones, vaikus bei ligonius 
ir netrukus plauks Vokietijon. Nubėgę į 
stotį suradome dar neišvažiavusį patėvį. 
Pasitarę su juo, nutarėm bandyti pakliūti 
į laivą. Jam vienam bus lengviau surasti 
vietą traukinyje. Sutarėm, jei kartais 
pasimestume, galėsime susitikti pas 
gimines netoli Berlyno - Brandenburge. 
Adresą visi žinojome mintinai.

Atsisveikinę grįžom užeigon. Mūsų 
mažąją vadovybė sutiko paimti į laivą ir 
nuvežti su Raudonojo Kryžiaus mašina, 
o mudvi su mama išėjome pėsčiomis į 
Gdynės uostą. Žinojome, kad tai bus ilgas 
ir vargingas kelias. Lauke vis dar snigo. 
Smarkus vėjas pūtė be paliovos ir stūmė 
atgaL Sušlapusios, išvargusios atėjome iki 
uosto ir jau iš tolo pamatėme didžiulį 
laivą, an kurio buvo užrašas “WILHELM 
GUSTLOFF”. Prie laivo žmonių spūstis.
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istorine vandens malūno vieta.
Šiose iškilmėse dalyvavusi dailininko 

dukra Ramona Ratas-Zakarevičienė pri
siminė, jog jos tėvelis dažnai pasakodavo 
apie gimtinę. Gimtinės grožio įkvėptas 
ir pradėjo piešti. Pirmieji piešiniai buvo 
nupiešti Paseirės kaime.

Apie dailininko kilmę ir kūrybą pasa
kojo kraštotyrininkas A.Volungevičius. 
Jis kvietė apsilankyti Leipalingio krašto
tyros muziejuje, kur yra daug medžiagos 
apie Vaclovą Ratą. Po memorialinės len
tos atidengimo iškilmių, Lazdijų kultūros, 
švietimo ir istorijos muziejuje veikė šio 
dailininko darbų paroda, bet apie tai 
sekančiame “Mūsų Pastogės” numeryje.

“M.R” inf.

Visi norėjo pakliūti į laivo vidų, bet jū
rininkai nelabai norėjo įsileisti. Per didelį 
Vargą bei ašaras ir pasakius, kad mūsų 
vaikas atvežtas su Raudonojo Kryžiaus 
mašina, mums pavyko įsiprašyti į laivo 
vidų. Gavome vietą kajutėje su kita šeima 
iš Tilžės, Rytprūsių. Laive buvo šilta ir 
sušalę sąnariai atsigavo. Čia radome 
mūsų mažąją.

Laivas neskubėjo išplaukti, vis dar 
kažko laukė. Valgėme gražioje valgykloje. 
Stalai padengti baltomis staltiesėmis, o 
prie stalų patarnavo kelneriai. Maistas 
irgi buvo geras bei sotus. Laisvalaikiu ėjo
me apžiūrėti laivo gražiųjų salių su 
kandeliabrom. Tačiau salės buvo pilnos 
įvairaus amžiaus keleivių, suguldytų ant 
mažų matracėlių. Čia buvo įvairaus 
amžiaus moterys, senyvo amžiaus vyrai 
ir paaugliai vaikai. Atrodė kaip silkės 
bačkoje sugrūsti. Tokių salių buvo kelios. 
Atskira patalpa buvo įrengta ligoninei, 
kurioje matėsi gimdyvės, o visur suki
nėjosi uniformuotos seselės bei gydytojai 
su baltais chalatais.

Po dviejų dienų laukimo laivas pa
judėjo. Pasitikrinau, buvo 30 minučių po 
pirmos. Mes buvome tik neseniai pa- 
valgiusios pietus. Per mažąjį kajutės 
langelį mudvi su mama pažvelgėme į jūrą. 
Vanduo buvo tamsus. Bangos daužėsi 
atsimušdamos į laivą. Pagalvojau, koks 
šaltas turėtų būti šiuo metu jūros vanduo! 
Mano mama išsitraukė iš piniginės šiek 
tiek popierinių pinigų ir pasakė, kad, jei 
skęsime, tai bent ji turės pinigų. Tuos 
pinigus ji įsidėjo į suknelės kišenaitę.

Dar prieš išplaukiant buvo įsakyta, 
kad kiekvienas keleivis užsidėtų gel
bėjimosi liemenę. Gražus uniformuotas 
karininkas išdavė liemenes. Suaugusiems 
jos buvo prikimštos korko plokščių, o 
vaikams - jūros žolės, kad būtų minkš

Prezidentas susirūpino 
Čiurlionio muziejumi

Lankydamasis Kaune, Prezidentas 
Valdas Adamkus domėjosi M.K. Čiur
lionio dailės muziejaus bėdomis, nes prieš 
pusmetį prakiuręs stogas privertė Čiur
lionio darbus perkelti į laikiną salę. Pre
zidento dėmesį buvo atkreipę JAV lie
tuviai. Dar 1992 m. JAV Lietuvių Fondas 
muziejaus rekonstrukcijai buvo paskyręs 
300 000 dolerių (1.2 mln. litų), tačiau jie 
tebelaikomi viename Čikagos banke, 
laukiant Lietuvos Vyriausybės garantijos, 
kad šios lėšos bus skirtos tik muziejaus 
reikalams. Skaičiuojama, kad pilnai 
muziejaus rekonstrukcijai reikėtų apie 8 
mln. litų (2 mln. JAV dol.). Šiemet Vy
riausybė skyrė 600 000 litų, todėl su 
turimomis lėšomis bus galima atlikti tik 
apie ketvirtį numatytų darbų.
Reikalauja R. Pavilionio atstatydinimo

Vilniaus uni
versiteto taryba 
gavo raštą iš 
JAV esančių 
Lietuvių Fon
do, Tautos Fon
do ir Amerikos 
Lietuvių Tary
bos vadovų, ku
riame prašoma 
peržiūrėti, ar 
dabartinis Vil
niaus universi

Rolandas Pavilionis

teto rektorius Rolandas Pavilionis yra 
tinkamas šiam garbingam postui. Raštas 
atkreipia dėmesį j R. Pavilionio pasi
kartojančius anti-išeiviškus pasisakymus, 
pavyzdžiui: “Lobistai ir išeivijos pensi
ninkai, sugužėję į Seimą ir Prezidentūrą, per 
penkiasdešimt metų Lietuvoje nepastatė 

čiau gulėti. 
Pasakė, kad 
liemenių ne
galima nusi
imti nei dieną, 
nei naktį. Tą 
dieną, pavalgę 
vakarienę ir 
pasivaikščioję 
po laivą, atsi- 
gulėm miego
ti. Turbūt bu
vo kokia aš
tunta valanda 
vakaro.

Tik spėjo
me užmigti, kai išgirdome didelį trenks
mą, lyg būtų indauja su visais indais nu
griuvusi. Laivo mašinų ūžimas nutilo ir 
pasidarė mirtina tyla. Trumpai valandėlei 
užgeso laivo šviesa, bet ir vėl užsidegė. 
Mama nušoko nuo viršutinės lovos ir aš 
su seseria atsikėlėm. Mama griebė 
mergaitę, kuriai aš tik spėjau uždėti 
batukus. Kadangi miegojome su vir
šutiniais drabužiais, tai mergaitės rengti 
nereikėjo. Aš tik įspaudžiau mergaitės 
ranką į mamos ir jos abi išbėgo. Kol aš 
spėjau susiruošti ir išbėgau paskui, jų 
nebemačiau. Žvilgterėjau į laikroduką, 
buvo gal dvidešimt minučių po devynių 
(vakaro). Į laivą pataikė torpeda. Tik 
vėliau sužinojome, kad jį torpedavo 
sovietų povandeninis laivas, paleidęs tris 
torpedas, nors tada dar nežinojome, kas 
iš tikrųjų atsitiko. Galvojome, kad gal 
laivas buvo subombarduotas, o gal 
užplaukėme ant minos?

Išbėgusi iš kajutės atsidūriau kairėje 
laivo denio pusėje. Laivas jau buvo pa
krypęs ir aš stovėjau pakrypusio laivo 
žemesnėje pusėje. Vanduo nuo denio 
buvo gal koks metras ar daugiau. Tbo 
momentu kažkas riktelėjo, kad bėgtu
mėme į aukštesnę laivo pusę. Pribėgau 

nei mokyklos, nei ligoninės, nei gamyklos, 
o šiandien su vietinais išsiilgtais tautiečiais 
besibylinėjantys dėl miškų, žemių, sklypų 
ir namų, mus vis auklėjantys ir mokantys. 
Ir prievartaujantys, kad pavirstame Ame
rikos provincija”... “Mes nesutikome ir ne
sutiksime, kad Lietuvos likimą lemtų 
saujelė parsidavusių politikų, išeivijos ir 
užsienio lobistų bei jų vietinių liokajų”. Kitu 
atveju R. Pavilionis parsidavėliais ir 
dvigubomis prostitutėmis yra pavadinęs 
Seimo ar valdžios postuose dirbančius 
lietuvius, ypač iš JAV.

Raštas atkreipia dėmesį į tai, kad per 
paskutinį dešimtmetį išeivijos fondai ir 
organizacijos Lietuvą parėmė įvairiais 
būdais ir didelėmis sumomis. Skaičiuo
jama, kad vien JAV lietuviai Lietuvon 
pervedė apie 250 mln. JAV dolerių.

Rektorius R. Pavilionis yra pats įsi
traukęs į Lietuvos vidaus politiką ir kan
didatavo į Prezidento postą. Atgimimo 
metu jis buvo Komunistų partijos Centro 
Komiteto narys, prieš tai - Filosofijos, 
Istorijos ir Ateizmo katedrų vedėjas Vil
niaus universitete.

Naujų kunigų išeivijai?
Rugpjūčio 2 d. Kaune įvyko Lietuvos 

vyskupų plenarinis posėdis, kuriame da
lyvavo ir išeivijos vyskupas Povilas Bal
takis. Jis padarė pranešimą apie sielo
vados būklę išeivijoje ir pabrėžė, kad šiuo 
metu į Vakarus plūstelėjo nauja išeivių 
banga, kurie savo galvojimu gerokai 
skiriasi nuo senosios išeivijos. Jis kreipėsi 
į Lietuvos vyskupus, prašydamas skirti 
bent kelis kunigus dirbti užsienyje. Jo 
mintis buvo sutikta palankiai.

Liepos viduryje prie Kryžių kalno buvo 
atidaryti pranciškonų namai. Vienuolyno 
statyba kainavo apie 8 mln. litų.

prie pirmų čia pat esančių laiptų, kurie 
buvo persisukę lyg virstų ant mūsų. 
Nežinau, kaip užropojau ant viršutinio 
denio iš kitos pusės. Čia laivas, nors ir 
pakrypęs, bet atrodė esąs toli nuo 
vandens paviršiaus. Aš sustojau. Pama
čiau krūvą smėlio. Denis buvo skardinis 
ir labai slidus. Pradėjau barstyti smėlį 
žmonėms po kojomis. Žmonių buvo 
daug. Visur girdėjosi verksmas, klyksmas 
ir baisi panika. Suaugusiųjų riksmas 
maišėsi su vaikų klyksmu. Kažkieno vaikų 
vežimėlis stovėjo tuščias ant to paties 
denio. Aš bandžiau žmones raminti 
sakydama, kad neverktų, nes visus iš
gelbės ir nėra reikalo kelti paniką. Tačiau 
mano žodžių, atrodo, niekas negirdėjo, 
o jeigu girdėjo, tai nekreipė jokio dėme
sio. Priėjau prie borto tvorelės. Norėjau 
verkti, bet pagalvojus, kad manęs niekas 
negirdės ir neužjaus, tos minties atsi
sakiau. Greitai laivas sujudėjo. Stovėti 
jau nebuvo galimu. Visi sukritome lyg 
ropodami ant skardinio denio. Užpakaly 
tarsi audra pakilo - keistas ūžesys. 
Skverbėsi vanduo. Staiga man smarkiai 
suspaudė krūtinę, tartum svoris būtų 
užkritęs ant manęs. Daugiau nepamenu.
(Tęsinys sekančiame “M.R” numeryje)
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Hliutės kampelis
Aukštaičiai, žemaičiai ir kitokie

Apie 500 m. prieš Kristų lietuviai, latviai, prūsai dar tebekalbėjo viena baltų kalba. 
I a. po Kr. jau buvo atskiros kalbos. Lietuviai pirmiausiai skilo j žemaičius ir aukštaičius. 
(XIII a. dokumentuose jau yra žemaičių vardas: “Lethowini de Samethia” ir 
“Austechia, terra regis Lethowie”) Vėliau Vytautas Didysis laiške karaliui Žygimantui 
rašo, kad terra Samaytarumyra ta pati Lietuva, nes turi “unumydioma et uni homines”. 
Žemaičiai Lietuvą vadina Auxtote, o save vadina Lythwanos.

Apie XVI-XVII a. žemaičiai jau buvo suskilę į donininkus (klaipėdiškiai), 
dūnininkus (raseiniškiai) ir dounininkus (telšiškiai).

Aukštaičiai apie XIV a. irgi jau buvo suskilę ir įvairiai vadinami. Pietų Lietuvos 
aukštaičiai vadinami suvalkiečiais. Tikrieji suvalkiečiai, t.y. žmonės, kurie gyvena 
Suvalkų apylinkėje, yra ten atsikėlę iš Dzūkijos ir kalba dzūkiškai. Ateiviai nuo 
Merkinės buvo įkūrę kaimą, pavadinę Pūnia. Iš to kaimo išaugo Punskas. Gi dabartinės 
Suvalkijos vardas kilęs iš caro laikų, kai Lietuva buvo padalinta į tris gubernijas: Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų.

Suvalkijoje yra įvairių tarmių, ir tų tarmių kaimynai (ne jie patys!) davė jiems 
pavadinimus.

Kapsai vieton “kaip” ir “taip” sako “kap” ir “tep”, tai iš to žodžio zanavykai savo 
kaimynus ir pavadino kapsais, ir dar mėgsta pasijuokti: “Zanavykas vedė kapsę, o ta 
kapse kapsi, tepsi”.

Zanavykai irgi savęs taip nepavadino. Jie gyveno už Novos upės nuo kapsų. 
Lenkiškai ta upė buvo vadinama Nava, ir, matyt lenkų kalbos įtakoje, kur “už-” 
keičiamas į “za-”, jie ir pasidarė “za-navykai” (t.y. užnoviečiai). Iš kitos pusės 
gyvenantiems kaimynams jie nebuvo “zanavykai”, nes gyveno toje pačioje Novos pusėje.

Dzūkai t ir d prieš i paverčia į c, dz. Vieton “Dievas”, “diena”, “tyliai”, “tik”, jie 
sako “Dzievas”, “dziena”, “cyliai”, “cik”. Dėl to “dz” tarimo kapsai savo kaimynus 
pavadino dzūkais, bet toliau už Nemuno juos vadina rikiais (dėl “cik” tarimo); dar 
kiti juos vadina kaprionais (kap čion - kaip čia?), o dzūkai anuos vadina čiačiokais.

Lazdijiškiai vadinami raikėnais (raikia vieton reikia).
O kaip mes pavadinsime Australijos lietuvių tarmę - gal jau artėjame prie 

“karvelinės” (pigeon-Lithuanian)...?

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Padėka

Noriu pranešti visiems draugams ir prieteliams, kad po 4-rių savaičių 
“poilsio” Liverpool ligoninėje, sugrįžau į namus. Jaučiuosi neblogai.

Ačiū Klubo direktoriams už gražų krepšelį su vaisiais. Visiems, kurie mane 
užjautėt su gėlėm, kortelėm, telefono skambučiais, maldomis ir skaniais bučkiais 
didelis AČIŪ. Iki greito pasimatymo. Juozas Kalgovas^

Karališkoji Mindaugo karūnacija
Australijos lietuvių spaudoje buvo 

plačiai paminėtas Mindaugo karūnacijos 
jubiliejus. Deja, neišvengta daugelio 
istorinių netikslumų.

Istorikas Edvardas Gudavičius 
neabejotinai teisus, kad Mindaugas ir 
Morta buvo vainikuoti gavus popiežiaus 
Inocento IV sutikimą, kuris patvirtino 
investitūrą ir Kulmo vyskupui suteikė 
įgaliojimą. “Uždėti” karūną, popiežius 
tikrai “nepavedė” Livonijos ordino ma
gistrui. Tai įvykdyti galėjo tik popiežiaus 
bažnytinis įgaliotinis. Popiežiaus for
muliaras reikalavo, kad karalių vainikuoti 
turi arkivyskupas, asistuojant dviems

Redakcija atsako p. J.Rinkui (ir kitiems): 
Apie išeivijos archyvus

Kaip skelbta, Australijos lietuvių bei 
organizacijų archyvinę medžiagą mielai 
priima ALB Archyvas. Vadovo adresas: 
Viktoras Baltutis, 1 Belinda Ave., 
Evandale, SA, 5069, tel.: (08) 8363 0153.

Archyvinę medžiagą apie išeiviją ren
ka Kaune prie Vytauto Didžiojo universi
teto įsikūręs Išeivijos studijų centras. Ši 
institucija veikia jau kelerius metus, jos 
archyvui solidžius pagrindus padėjo iš 
JAV perkeltos Broniaus Kviklio, Jurgio 
Gimbuto, Mackaus fondo, “Metmenų” ir 
kitos asmeninės bibliotekos bei istorinė 
medžiaga. (Archyvą nuolat papildo nau

jos iš užsienio atkeliaujančios siuntos.). 
Prieš keletą mėnesių, su Kauno miesto 
savivaldybės pagalba, Išeivijos studijų 
centras buvo išplėstas j Išeivijos institutą 
(ir naudojimuisi gavo pastatą, kuris prieš 
karą priklausė Užsienio Reikalų Ministe
rijai). Išeivijos instituto adresas: S.Dau- 
kanto g. 25, LT-3000 Kaunas, Lietuva.

Pagrindinis Lietuvos archyvas vadi
nasi “Lietuvos centrinis valstybės archy
vas”, įsikūręs Vilniuje. Jam vadovauja 

vyskupams. Istorikas E. Gudavičius kny
goje “Mindaugas” mini, kad 1257 metų 
Mindaugo akte Livonijos ordinas tik 
padėjo Mindaugui vainikuotis.

Latvių valstybės XIII a. nebuvo ir 
Livonijos Kronika, metraštininkai ir 
istorikai išvardina vietinius gyventojus - 
kuršius ir žemgalius. Jie prisidėjo prie 
Durbės mūšio laimėjimo, kuriame lie
tuviai sumušė Livonijos Ordiną. Sąvoka 
“latviai” arba “Latvija” atsirado keliais 
šimtmečiais vėliau. Tai įrodo senovės 
originalūs žemėlapiai, kuriuose randame 
sekančias vietoves - Livonia ir Curlandia.

Jurgis Zaikauskas, Melboumas

Vidas Grigolaitis. Šių metų kovo pabai
goje šiam archyvui buvo perduota svarbi 
medžiaga - Lietuvos diplomatinės veik
los 1918-1944 metų archyvai, į kuriuos 
įeina JAV Valstybės Departamento susi
rašinėjimas su prieškarine Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerija ir 1.1. Doku
mentus bei mikrojuostas parūpino Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei ir juos įteikė 
Gabrielius Žemkalnis.

Kitas svarbus archyvas - Lietuvoje 
išlikusi KGB archyvo dalis - yra Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro žinioje. Deja, nedaug yra 
išlikę su išeivija susietų dokumentų, nes 
jie buvo arba sunaikinti, arba išgabenti į 
Rusiją. Centro adresas: Didžioji g. 17/1, 
LT-2001 Vilnius, Lietuva.

Daug išeiviją liečiančios medžiagos 
yra sukaupęs JAV esąs Lituanistikos tyri
mo ir studijų centras (LTSC), kuris veikia 
Čikagos Jaunimo Centre ir jungia kelis 
specifinio pobūdžio rinkinius (Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, Pedagoginės Lituanis
tikos institutas, Muzikologijos archyvas 
ir kt). LTSC adresas: 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636. V. Dn.

Jaunimo kongresas
Nijolė Mališauskaitė(Zdanius) recalls the PLJ Congress of1966:

Nobody said anything to warn us.
We were not promised excitement.
The 1st PLJ (ingress held in the USA 

and Canada in Summerl966 surprised us. 
The preparation and planning was 
outstanding and none of us were 
prepared for the diversity of events. 
Choirs made up of thousands of people 
as well as folkloric dancing groups filling 
entire arenas illuminated the strength of 
Lithuanians in exile. There was poetry 
and book reading, a new opera called 
“Lokys” was filmed by our own J. Mekas.

Politicians of past, present and future 
(Adamkus) spoke of their hopes that the 
youth will sustain the possibility of a free 
Lithuania. It was so exciting. Then add 
to this the thrill of meeting young people 
from other countries, dancing, singing, 
talking at the “stovykla”, near a lake, 
warm weather, all so hapy to be united 
together. There was even a Miss 
Lithuania Beauty Pageant. Yes, we were 
not warned that we would enjoy 
ourselves. Cities and tourist areas were 
shown to us in America and Canada. 
There was a fascination in visiting these 
new places but to this day I have more

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komiteto
informaciniai susirinkimai Adelaidėje

Šeštadienį, liepos 29d, vakare, įvyko 
X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
informacinis susirinkimas Adelaidės 
Lietuvių Namuose. Iš Melbourne at
skrido 2 ruošos komiteto nariai - X PLJK 
ruošos komiteto pirmininkas Petras 
Šurna ir Reklamų Skyriaus direktorė 
Melisa Savickaitė.

Šis pirmasis iš dviejų susirinkimų 
buvo skirtas jaunimui ir jų tėvams. Jis 
buvo pravestas angliškai, kad visi su
prastų, kas buvo aiškinama. Petras Šurna 
pilnai paaiškino, ką reiškia būti Aus
tralijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariu, 
kas iš tikrųjų yra ‘Kongresas’ ir kaip 
galima dalyvauti sekančiame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese Australijoje 
(gruodžio mėnesį). Buvo rodomos 
skaidrės, išdalintos registracijos anketos 
ir kongreso brošiūros. Susirinko šiek tiek 
jaunimo ir vyresnių Adelaidės bendruo
menės narių.

Iš ryto su Petru nuvažiavome į Lie
tuvių Namus pavalgyti skanių lietuviškų 
pietų ir pakartoti vakar dienos susi
rinkimą - šį kartą lietuviškai - visai 
bendruomenei. Buvo mano eilė paaiš
kinti, kas yra Kongresas, AUS ir pasiūlyti 
visiems dalyvauti Kongrese. Priminiau, 
kad Kongresas skirtas ne tik jaunimui 
(16-35 metų amžiaus), bet ir vyresnieji 
maloniai kviečiami dalyvauti Kongreso 
renginiuose. Bus daug progų pabendrauti 
su Kongreso dalyviais, pvz. per Kongreso 
Atidarymo Balių ir Naujųjų Metų Balių 
Sydnėjuje bei Uždarymo Balių Mel
bourne. Šiame susirinkime dalyvavo vėl 
mažai jaunimo, bet mus išklausė nemažai 
bendruomenės narių .

Dėkojame visiems, kurie atvažiavo į 
susirinkimus, Jūratei Grigonis už atve
žimą iš oro uosto į miestą, Luciai Vai- 
čiulevičius už pagalbą organizuojant abu 
susirinkimus ir nuvežimą į oro uostą gale 
kelionės. Ypač dėkojame mūsų šeimi
ninkams - Šarūnui Vaboliui ir šeimai, 
Gailai, Ramūnui ir Dainai Dundams, 
kurie mus vežė į susirinkimus, prižiūrėjo 
ir puikiai apgyvendino.

Melisa Savickaitė
X-PLJK ruošos komitetas 

Reklamų Skyriaus direktorė

On Saturday 29th of July, an 
information session on the upcoming 
tenth World Lithuanian Youth Congress 
was held at Adelaide Lithuanian House.

vivid memories of the hospitality and 
homes of the host families.

The march of protest outside the 
United Nations - New York instilled a 
sense of responsibility, ambition and 
compassion for those in Lithuania.

We all agreed that Congresses should 
continue because of its outstanding 
success.

Two of the X-PUK organising committee 
members flew to Adelaide from 
Melbourne for the presentations- the 
organising committee’s President, Pet
ras Suma and Advertising Manager, 
Melisa Savickas.

This meeting, the first of two, was 
directed at the youth of Adelaide and 
their parents, and was presented by 
Petras, in English. Petras explained what 
it means to belong to the Australian 
Lithuanian Youth Association, what 
congress is about, and how you can 
participate in the next World Lithuanian 
Youth Congress in Australia, this 
December. There were colour slides 
illustrating the presentation, as well as 
congress brochures and registration 
forms for all listeners. A handful of youth 
and more members of the Adelaide 
Lithuaniarf Community attended the 
presentation.

In the morning, we drove to 
Lithuanian House for a delicious 
Lithuanian lunch, and to repeat the last 
night’s presentation to the whole 
community, in Lithuanian. It was my turn 
to explain what congress and AUS are 
about, and how you can participate in 
congress. I reminded the community that 
congress is not just for youth aged 16-35, 
but also for older youth. I strongly 
encouraged everyone to participate in 
the social activities during congress, to 
mingle with the congress delegates, 
participants and tourists, and attend the 
planned events, eg. The Congress 
Opening Ball and New Year’s Ball in 
Sydney, and the Closing Ceremony and 
Ball in Melbourne. Again, there were few 
members of the youth at this meeting, 
but a good amount of the general 
community gave us their attention.

We thank everyone who attended the 
meetings, Jūrate Grigonis for collecting 
us from the airport, Lucia Vaiciulevicius 
for her help in organising the meeting? 
and for driving us to the airport at the 
end of our trip, and we especially would 
like to thank our hosts, Saninas Vabolis 
and his family, and Gaila, Ramūnas and 
Daina Dunda, who drove us to our 
meetings, looked after us and housed us 
most graciously. Melisa Savickas 

X-PUMK organising committee 
Advertising Manager 
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Antanas Laukaitis
Vaidybos čempionai

Įdomus yra Lietu
voje leidžiamas savai
tinis iliustruotas žur

nalas “Veidas”. Čia galima rasti tikrai
gerų bei rimtų politinių, kultūrinių ir iš 
bendro gyvenimo straipsnių. Štai liepos 
6-12 dienos staipsnyje “Studentai nenori 
būti savarankiški”, net du šio žurnalo 
bendradarbiai Gintaras Sarafinas ir Jane 
Kučinskaitė labai įdomiai aprašė šių 
dienų studentų gyvenimą Lietuvoje.

Šiandien studentai gyvena daug 
geriau nei jų kolegos prieš 5-8 metus, 
tačiau akademinis jaunimas mėgsta 
paniuizgėti, reikalauti lengvatų.

Iškiliausi Lietuvos teatrų režisieriai 
dažnai apdovanojami įvairiais tarptau
tiniais prizais. Tai džiugina ir liūdina. 
Pasaulis juos pastebi ir įvertina, bet 
neįvertina visos lietuvių tautos teatrinių 
sugebėjimų. Jeigu kas sugalvotų apdo
vanojimą “už puikią masinę vaidybą”, jį 
be abejonės gautų lietuviai. Nežinau, ar 
pasaulyje yra kita tokia valstybė, kurios 
didžioji dalis gyventojų metų metais taip 
profesionaliai vaidintų vargšus, skur
džius, nevykėlius rėksnius ir verksnius. 
Juk reikia daug pastangų kiekvieną 
dieną visiems vis pasakoti, kokie mes 
esame nelaimingi. Valdžiai, užsienie
čiams, giminėms ir kitiems pasakojama, 
kaip viskas nesiseka. Tą “dviveidžių” 
vaidmenį dauguma Lietuvos gyventojų 
vaidina tiesiog tobulai. Patys sau dažnai 
būna atviresni ir prisipažįsta gyveną ne 
taip jau blogai. Tūri butus, vieną ar du 
automobilius, sodo namelius ir kita.

Labai gerai šią vaidybą perėmė ir 
studijuojantis jaunimas. Jie meistriškai 
pasakoja, kaip minta tik džiūvėsiais, 
bulvėmis, makaronais, kad gyvena nuolat 
skursdami, dieną ir naktį mokosi, geria 
tik vandenį, nerūko ir daug sportuoja. 
Tačiau nuvažiavus į Vilniaus Saulėtekio 
studentų miestelį, vadinamą “Niujorku”, 
būsi laimingas, jei rasi vietą pastatyti 
automobiliui. Studentų miestelis tiesiog 
dūsta nuo “vargšų” studentų automobilių 
gausos. Prieš penkerius metus jų būdavo 
4-5 kartus mažiau. Verslininkai net 
specialią benzino degalinę čia pastatė. 
Yra ir banko “Snoras” skyrius, parduo
tuvė, skalbykla ir kita. Virš 20 % studentų 
įsigijo mobiliuosius telefonus ir kompiu
terius. Bendrabučių virtuvėse verdami ne 
tik makaronai. Dabartinio studento 
maistas yra nepalyginamai geresnis nei 

Sports Club KOVAS recognises the recent sadness in the 
Gustafson Family - first in the passing away of Phillip’s mother 
and now in Stefanie’s father Stepanas Motiejūnas.

Our deep sympathy to our Club members and their families.
KOVAS Committee

Padėka
Sporto klubas KOVAS dėkoja:

▼ Aliui Bumeikiui, už ateinančios Sporto Šventės ženkliuko projektą;
▼ Poniai Agai Skeivienei, už savo paveikslo padovanojimą KOVO 

baliaus loterijai;
▼ Gražinai Newman ir Eddie Karp, už loterijai padovanotus fantus;
▼ Gustafson šeimai, už $ 100 auką;
▼ Jumbo Kriaucevičiui, už $ 20 auką.

Šios dvi aukos už negalėjimą dalyvauti KOVO olimpiniame baliuje. Būtų 
tikrai gražu, jeigu visi nariai, negalintys dalyvauti klubo renginiuose, jaustų 
pareigą ir atsiųstų piniginius atsiprašymus.
_________________________________ _________________  KOVO Valdyba J

Central Sydney Area Health Service wishes to recniit interested and 
concerned bilingual volunteers who speak Lithuanian to visit lonely residents 
in aged care facilities in MORTDALE area. Please ring Veronica or Valerie at 
8585 5051 or 8585 5052.

Hanibalas. 15. Punai. 16. Piras. 17. Senatas. 18. Cezaris.

prieš 8-10 metų. Gražią dieną lauke ir 
šalia esančiame miškelyje matosi stu
dentai, gurkšnojantys ne vandenį, bet alų, 
vyną, o vakarais jie eina į diskotekas ir 
kitur, kur pagal apklausą, studentas 
išleidžia apie 25 litus.

Šis aprašymas tinka maždaug pusei 
studentų, kuriuos išlaiko tėvai, arba kurie 
dirba. Nedirbantieji gyvena gerokai 
prasčiau. Daugumos jų pajamos 100 - 300 
litų per mėnesį. Sunkiausiai gyvena 
pirmakursiai ir jų studentišką gyvenimą 
daugiausiai temdo finansiniai sunkumai. 
Pusei iš jų padeda tėvai ir gaunamos 
stipendijos. Studentai vyrai išleidžia 
daugiau negu merginos. Beveik pusė visų 
studentų gyvena bendrabučiuose ir 
labiausiai čia patenkinti kambariu, bet 
labai nepatenkinti dušais, tualetais ir 
virtuvėmis. Ui mokslą paskutinį semestrą 
mokėjo kas šeštas studentas. Mokestis 
semestrui labai skirtingas, nuo 625 iki 
4250 litų. 4.2 % studentų ir studenčių yra 
vedę, 4.4 % yra nevedę, bet susidėję, ir 
3.2 % turi vaikų. Visoje Lietuvoje yra 
apie 75 000 studentų, kai 1995 - 96 metais 
buvo tik 54 000. Pagal apklausą, tik 5 % 
Lietuvos gyventojų nenori, kad jų vaikai 
siektų aukštojo mokslo. Prestižiškiausio
mis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis 
laikomi: Vilniaus universitetas, Vytauto 
Didžiojo universitetas Kaune, Kauno 
medicinos universitetas, Teisės akade
mija ir Kauno technologijos universitetas. 
“KOVAS”!Lietuvos svečiai 49*38(24:18)

Liepos 23 d. Sydnėjuje draugiškoms 
vyrų krepšinio varžyboms susitiko 
koviečių sudėtinė ir čia gyvenančių bei 
dirbančių svečių iš Lietuvos krepšinio 
komanda. Laikinai gyvenančių tautiečių 
Sydnėjuje yra apie 50. Prieš pora metų 
jie pradėjo dirbti prie olimpiadai statomų 
pastatų tinkuotojais. Dabar jie dirba ir 
prie kitų statybų. Nemaža jų dalis 
atsivežė ir savo šeimas iš Lietuvos, o kiti 
į Sydnėjų išsikvietė galbūt būsimas 
žmonas. Visi jie dirba sunkiai - šešias 
dienas savaitėje, tačiau uždarbiai yra geri 
ir gyvenimu čia visi patenkinti. Nors ir 
mažai laisvo laiko turėdami, nepamiršta 
lietuviško, o ypač sportinio gyvenimo. 
Darbe sudarė futbolo komadą (soccer) 
ir lietuvių vardu žaidžia savo darbo
vietėje. Ketvirtadieniais Lietuvių Klube 
dalyvauja bilijardo varžybose, o sekma
dieniais dauguma jų atvažiuoja į Lietuvių 
Klubą pasimatyti su draugais, išgerti 
stiklą alaus, skaniai lietuviškai pavalgyti

Po rungtynių koviečiai su Lietuvos svečių krepšininkais. Nuotr. R.Kriaučiūnaitės

ir pabūti bendroje lietuviškoje aplinkoje. 
Turėdami savo tarpe nemažai Lietuvoje 
žaidusių krepšininkų, tarpusavyje dažnai 
pažaidžia krepšinį.Todėl panoro išmė
ginti jėgas ir su koviečiais, kurie prieš 
svečius surinko ne pačią stipriausią savo 
komandą.

Į Auburn krepšinio stadioną tą sek
madienio popietę susirinko nemažas 
būrys tautiečių, pasižiūrėti ir paremti 
vieną ar kitą komandą. Daugelis klausė 
manęs, už kurią komandą aš kelsiu savo, 
nors ir sergantį, balsą? Sakiau, kad už 
lietuvius, nes komandos susitinka pirmą 
kartą ir žaidžia draugiškas rungtynes.

Abi komandos buvo pristatytos 
žiūrovams. Draugiškai pasisveikinę pra
dėjo rungtynes. Svečių komanda atrodė 
stambesnė ir solidesnė, o koviečiai, 
išskyrus kelis, buvo jaunesni. Pirmuosius 
taškus pelnė koviečiai, tačiau svečiai 
žaidime buvo atkaklūs ir taškas sekė 
tašką. Vienu metu, tiesa labai trumpam, 
jie net persvėrė rezultatą savo naudai. 
Koviečių žaidimas buvo greitesnis ir 
pirmasis kėlinys baigėsi jų persvara 
šešiais taškais. Antrajame kėlinyje 
žadimas buvo karštesnis ir svečiai 
stengėsi jokiu būdu neatsilikti. Tačiau jau 

KRYŽIAŽODIS Nr. 1 1
Lietuva iki valstybės susikūrimo

VERTIKALIAI: 1. Vienas iš baltų verslų. 2. Žemės karo vadas. 3. Genčių, gyvenusių 
pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje, pavadinimas. 4. Kaip Tacitas vadino baltų gentis? 5. 
Žmonių junginys, susietas giminystės ryšiais, bendromis tradicijomis, laidojimo papročiais. 
8. Šiuo metu išnykęs stambus žvėris, medžiotas baltų. 9. Viena iš baltų genčių. 11. Vidurinysis 
akmens amžius. 12. Senųjų europiečių dievybės atvaizdas. 14. Stambus žvėris, kurį medžiodavo 
baltų gentys.
Horizontaliai: 6. Kitas Svebų jūros pavadinimas. 7. Baltų gentis vidurio Lietuvoje. 9. Metalas, 
iš kurio gamino pirmuosius metalinius dirbinius. 10. Akmuo, iš kurio mūsų protėviai gamino 
darbo įrankius, ginklus. 13. Naujasis akmens amžius. 15. Kalnas, ant kurio stovėjo pilis. 16. 
Romėnų istorikas, aprašęs aisčius.
KRYŽIAŽODŽIO Nr. 10 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Krikščionybė. 2. Gladiatorius. 5. Italija. 6. Barbarai. 7. Plebėjai. 8.
Forumas. 10. Evangelija. 11. Respublika. 13. Provincija.
Horizontaliai: 1. Kartagina. 3. Imperija. 4. Šventovė. 9. Panteonas. 12. Kleopatra. 14.

antrojo kėlinio viduryje matėsi svečių 
didesnis nuovargis, prastesnis dengimas 
ir blogesni mėtymai. Tai pilnai supran
tama, nes po šešių dienų sunkaus darbo 
su cementu, ir krepšinio kamuolys ne taip 
limpa prie rankų. Neturint pakankamai 
treniruočių, nėra gero susižaidimo, nors 
kai kurių pavienių žaidėjų pasirodymas 
aikštėje tikrai buvo geras bei gražus. 
Rungtynės buvo gražios ir žiūrovai liko 
patenkinti, lygiai sveikindami abi 
komandas. Tikimės, kad tokių draugiškų 
susitikimų bus daugiau, ir svečiai, kurie 
taip pat yra ir “Kovo” nariai, pasirodys 
metų gale Sydnėjuje vyksiančioje sporto 
šventėje.

Taškus “Kovui” pelnė: V. Andriejūnas 
-16, A.Šliogeris -14, L.Newman - 9, B. 
Andriejūnas - 6, S.Ankus ir M.Newman 
- po 2, M.Wallis, E.Viržintas, D.Statis 
taškų nepelnė.

Lietuvos svečiams: D.Babrauskis -12, 
VStankevičius - 11, K.Kuckailis - 6, A. 
Datenis - 5, D.Leskevičius ir N. Jadnskas 
po 2, R. Navickas, VKuckailis, K. Mi- 
nelga, D.Miknevičius taškų nepelnė. 
Vadovas - A.Skinkys. Teisėjai - A. 
Andriejūnas ir N.Malaveckas (svečias).

□
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REGISTRATIONS AND PAYMENTS FOR 
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS IN AUSTRALIA

Lidijos Šimkutės poezija latvių kalboje

Apologies for the incorrectly placed 
advertisement for registrations for 
congress last week - the advertisement 
shown was ONLY for INTERNATIONAL 
congress participants, NOT Australian 
participants. Please note that the 
international registration forms on our 
website have international prices and 
registration dates on the forms and are 
irrelevant to Australian participants.

If you are interested in. coming to 
congress you need to contact the X-PLJK 
organizing committee at the following 
e-mail address:

aIjs@rapidnet.net.au, 
or visit the website at: 
www.rapidnet.iiet.aii/~aIjs 
or telephone Peter Šurna on:
(03) 9388 0681 to obtain further 

information on the congress, registration 
costs and registration forms.

Would you like to be a Congress 
Delegate?

If you're an Australian Lithuanian 
between the age of 18 and 35 years, then 
you're invited to represent Australia as a 
Congress Delegate at the Xth World 
Lithuanian Youth Congress Conference 
from 22nd December 2000 to 11th 
January 2001. The Conference is an

Milijonas lietuvybės reikalams
Čikagoje veikianti ypatingo statuso ne 

pelno organizacija Lietuvių Fondas pirmą 
kartą turi galimybę lietuvybės reikalams 
skirti 1 mln. dolerių, praneša ELTA, rem
damasi “Draugo” dienraščiu.

Išdalyti šią sumą, pasak Lietuvių Fon
do valdybos pirmininko Povilo Kiliaus, 
buvo nelengvas darbas, nes prašančiųjų 
paramos pageidavimai viršija 3 mln. do
lerių. Milijoną dalijo dr. Antano Razmos 
vadovaujama pelno skirstymo komisija.

100 000 dolerių paskirta rytų Lietuvos 
ir Rytų Europos kraštų lietuviams moky
tojams. Šią paramą išmoka pats Lietuvių 
Fondas, tarpininkaujant Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerijai. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Tarybai teko 
daugiau kaip 80 000 dolerių, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo Komi
sijai - per 21 000 dolerių. Daugiau kaip 
400 000 dolerių paskirta visuomeniniams 

In memoriam
Romoje mirė profesorius Antanas Liuima

Eidamas 91-uosius metus, liepos 26 dieną Romoje mirė iškilus lietuvių dvasinin
kas ir mokslininkas, popiežinio Grigaliaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos garbės pirmininkas tėvas jėzuitas Antanas Liuima.

Velionis Antanas Liuima, gimęs 1910 m. sausio 28 dieną Utenos apskrityje, 
palaidotas liepos 28 dieną Romoje, Campo Verano kapinėse, Jėzuitų koplyčioje.

“M.P.” inf.

Padėka
a.a. Eugenijai Mackevičienei mirus, šv. Mišias už velionės 

vėlę šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje aukojo kun. Brendan Dillon.
Širdingai dėkojame V Jablonskienei už rožinio pravedimą, A. Vyšniauskienei 

ir R..Klimienei už garbės sargybą prie karsto, V.Vaitiekūnienei už skaitymus 
mišių metu, Z.Prašmutaitei ir H.Statkuvienei už atsisveikinimo žodžius, 
vargonininkei R.Mačiulaitienei, solistui J.Rubui ir parapijos choristams už 
giedojimą.

Ypatinga padėka H.Statkuvienei už praktišką ir moralią paramą mūsų 
sunkioje valandoje, V.Vaitiekūnienei ir A.Vyšniauskienei už nekrologus 
“Tėviškės Aiduose” ir “Mūsų Pastogėje”, visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir 
palydėjusiems Eugeniją į paskutinę poilsio vietą, visiems, išreiškusiems 
užuojautą, už mišių aukas ir gausias aukas Lietuvoje vargstantiems tautiečiams.

Zigmas, Aurutė ir šeima

Mirus
a.a. Herminai Ulgšienei

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Elzei Sasnaitienei ir artimiesiems.
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

important Congress event where you can 
discuss your country's cultural future and 
exchange ideas with other Lithuanians. 
The Conference has a varied and 
interesting selection of lecturers and 
workshops about Lithuanian youth 
activity in Lithuania and abroad.

If you are interested in becoming a 
Delegate, you are invited.to apply in 
writing to the Australian Lithuanian 
Youth Association. Your written 
application should explain why you 
would like to become an Australian 
Delegate and outline your thoughts on 
the future role and activity of the 
Australian Lithuanian community. 
Delegates may be able to obtain partial 
funding for the Congress.

The application should be no more 
than 500 words in a clear written or typed 
form. Send your applications to the 
address below until the 31 August 2000:

The Australian Lithuanian Youth 
Association Delegate Applications 26 
Phoenix Street, South Yarra, Victoria, 
3141

Iki pasimatymo Kongrese
Melisa Savickaitė

X-PLJK ruošos komitetas

reikalams. Paskirtos konkrečios sumos 
išeivijos periodinei spaudai, lietuvių 
radijo laidoms ir lietuvių televizijai.

10 000 dolerių parama suteikta 
specialiam projektui - siužetams apie 
išeivijos veiklą, perduodamiems Lietuvai 
per “Panoramą”

Studentų stipendijoms iš viso paskirta 
per 198 000 dolerių. Kaip rašo “Drau
gas”, studentams iš Lietuvos skirta dau
giau kaip 105 000 dolerių. JAV ir Pietų 
Amerikos studentams - 92 800 dolerių. 
Studentų stipendijų dydis nuo 300 iki 
5600 dolerių. Svarstant stipendijų klau
simą, buvo kilusi diskusija dėl studentų 
stipendininkų iš Lietuvos, kurių dauguma 
nebegrįžta į Lietuvą. Buvo siūlymų grį
žimą sugriežtinti, tačiau nugalėjo nuo
monė, kad baigusiųjų studijas stipen
dininkų pasirinkimas, kur dirbti, yra jų 
asmeninis reikalas.

Lidija Šimkutė gavo žinutę, kad latvių 
poetas Knuts Skujenieks verčia jos 
eilėraščius į latvių kalbą. Šie vertimai bus 
publikuoti Latvių Poezijos Festivalio 
Antologijoje. Lidijos Šimkutės poezijai 
įvadą rašo Aina Vavere - Australijoje 
gyvenanti rašytoja, išleidusi knygų latvių 
ir anglų kalbomis. Vaveres knygą anglų 
kalba "The Blue Mountain in Mujani" 
Australijoje išleido "Penguin" leidykla 
1992m.

Lidijos Šimkutės dvikalbė poezijos 
knyga "White Shadows/ Weisse Schatten" 
turėtų pasirodyti rugsėjo mėnesį (edition

Melbourne lietuviai laukia “Simo”
Gyvendama Lietuvoje, nuolat girdė

davau “Simo” atliekamas dainas, kurios 
dar ir šiandien malonina širdį. Kiek
viename sveikinimų-pageidavimų kon
certe skambėdavo “Simo” dainos, todėl su 
nekantrumu laukiu Jo atvykstant ir kartu 
kviečiu visus rugpjūčio 27 d. ateiti pasi
klausyti Vyto Babravičiaus - “Simo” at
liekamų dainų. Nesigailėsit! Be to, prisi
dėsite prie Jaunimo Kongreso, nes “Simas ” 
gautus pinigus aukoja Melboumo jauni
mui, kuris dalyvaus Jaunimo Kongrese.

Vytautas Babravičius sutiko atsakyti į 
mano užduotus klausimus tarpininkaujant 
intemetui.

Prašau papasakoti apie save ir kas 
turėjo įtakos muzikai?

Gimiau Dainavoje, Alytaus rajone. Iš 
vaikystės mane supo ne tik skambios 
dzūkiškos dainos, bet ir šimtmečiais 
puoselėjami liaudies papročiai, tuomet, 
šeštajame dešimtmetyje dar gyvi, dar 
nepakirsti kolūkinės santvarkos, ko, deja, 
nepasakysi apie šiandieną. Namuose visi 
buvo muzikalūs, dainingi, sąmojingi. Tai 
ir paskatino tolimesniame gyvenimo 
kelyje susieti save su muzika ir poezija.

Kada kilo mintis įkurti country 
muzikos grupę “Deficitai”?

“Deficitai”- oficialiai įregistruota 
pirmoji lietuviška countiy grupė. Mintis 
įkurti tokią grupę kilo labai seniai, dar 
studijų metais, tačiau ją realizuoti galėjau 
tik baigęs Lietuvos Žemės ūkio aka
demiją, 1977 metais. Pirmosios dainos 
tuometiniame Televizijos ir Radijo 
komitete buvo įrašytos tik 1979 m

Kodėl pasirinkote sceninį vardą 
“Simas”? •

1968 m. baigęs Simno mokyklos 
aštuntąją klasę, buvau rekomenduotas 
tęsti mokslus toliau ir persikėliau į Vilnių, 
į mokyklą-internatą su sustiprintu ma
tematikos, fizikos ir literatūros mokymu. 
Ši mokykla (šiuo metu joje įsteigti 
Lietuvių namai), gal tai simboliška, buvo 
ir dabar yra Dzūkų gatvėje. Todėl mano 
sceninis vardas “Simas” susietas su 
Dzūkija, su miestelio, iš kurio atvažiavau 
į sostinę Vilnių, vardu.

Kodėl Jums reikšmingas buvo 
dainavimas YVU (Vilniaus valstybinis 
universitetas) 400 m. jubiliejiniuose 
renginiuose?

1979 m. Vilniaus universitetui sukako 
400 metų. Jubiliejinėse iškilmėse su savo 
kūryba buvau pakviestas dalyvauti ir aš. 
Man tai buvo ne tik dvasinio pakylėjimo, 
bet ir profesinio įvertinimo metas. Be to, 
man ir mano kartos, gimusios Tarybų 
Lietuvoje, jaunimui šis jubiliejus buvo 
tikrasis patriotinių jausmų Atgimimas.

Atgimimo metais Jūs daug koncer
tavote. Kai būdavote “išsisėmęs”, kas 
grąžindavo jėgas?

Atgimimo metais daug koncertuodavau 
pirmiausiai todėl, kad mano muzika buvo 
reikalinga žmonėms. Ir kada suvoki, kad 
tavo kūryba turi prasmę, esi laukiamas - 
tai ir suteikia jėgų.

Kieno kvietimu dalyvavote Europos 
Lietuvių Dienose Vakarų Vokietijoje?

1989 metais Vakarų Vokietijoje dainavau

selene) Austrijoje.
Lidija Šimkutė skaitys savo eilėraščius 

keliose vietose Vienoje.
Šis poezijos leidinys susideda iš 

rinktinių eilėraščių iš pirmųjų poezijos 
knygų, kuriuos pati autorė ne tik išvertė, 
bet tiesiog perrašė į anglų kalbą.

Pbetas Christian Loidi išvertė Lidijos 
Šimkutės eilėraščius į vokiečių kalbą ir 
parašė knygos įvadą.

Lidija Šimkutė pakviesta dalyvauti 
minėtame Latvių Poezijos Festivalyje 
Rygoje bei Poezijos Rudenyje Druski
ninkuose. “M.R” inf.

Vytautas Babravičius - “Simas”

Europos Lietuvių Dienose, šių dienų organi
zacinio komiteto kvietimu.

Tame laikotarpyje, kai nebuvote įlei
džiamas į Lietuvos televiziją ir radiją, ar 
buvo priblėsęs Jūsų kūrybinis laikotar
pis, o gal koncertavote “pogrindyje”?

Žinoma, kad buvo priblėsęs. Tačiau 
norėdamas išlaikyti dainininko formą, retsy
kiais koncertuodavau.

Nepriklausomybės metais Jūsų kon
certai buvo labdaringi. Ar savo noru 
vykdą vote, ar buvote kviečiamas?

Aš vykdavau koncertuoti ten, kur 
mane kviesdavo.

Kokias dainas dainavote prie 
Televizijos bokšto?

Aš dainuoju tai, kas aktualu ir rei
kalinga. Tai mano sąmoningai išugdyta 
orientacija.

Per savo 30-ties metų kūrybinį laiko
tarpį sukūrėte daug muzikos, dainų. Ar 
esate išleidęs savo dainų - gaidų knygų, 
kokias CD išleidote?

Kai kurios mano dainos yra įtrauktos 
į dainynus, bet savo dainyno nesu išlei
dęs. Mano kūryba yra įrašyta plokštelėse, 
magnetofono juostose, CD.

Kaip talkininkausite Olimpiados metu?
Olimpinės žaidynės (šiuo atveju 

Sydnėjus 2000) - tai ilgo ir kruopštaus 
paruošiamojo darbo pristatymas. Todėl 
aš Lietuvos olimpiniam sąjūdžiui talkinu 
nuo 1996 m Dar gerokai prieš Atlantos 
olimpines žaidynes, iki 2000 m vienas iš 
šios sutarties straipsnių skelbia: “Vytautas 
Babravičius (Simas), remdamasis savo 
ilgamete kūrybine patirtimi, įsipareigoja 
dalyvauti visose Lietuvos Olimpinio sąjū
džio programose”.

Kokias dainas numatote dainuoti 
Australijos lietuvių bendruomenėse?

Australijoje numatau dainuoti beveik 
tik savo kūrybos dainas. Skambės dar 
dainos, neįrašytos į jokią kompaktinę 
plokštelę.

Dėkoju už išsamius atsakymus.
Atsakymus užrašė Marija Geštautienė
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Jaunimo Talentų Vakaro
rengėja kviečia atsiliepti galinčius ir norinčius 

pasirodyti šiame vakare su daina, šokiu, deklamacija ar 
muzikos išpildymu.

Kreiptis į Daivą Murtah, adresu: 23 Payton Ave., 
Roselands, NSW, 2196, tel.: (02) 9758 1002.

Anyone who is interested and able in performing at 
the Jaunimo Talentų Vakaras with dancing, singing, reciting 
or playing an instrument please contact Daiva Murtah, 23 
Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 9758 1002.

I
I
I
I
I
I
I

Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis nuoširdžiai kviečia 
į iškilaus poeto-rašytojo Juozo Almio Jūragio knygos

“Tik sapno ugnį jausi” i
pristatymą, kuris įvyks rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių | 
Klube, Bankstowne. Knygą pristatys visuomenininke, rašytoja Elena Jonaitienė | 
ir Irena Dudaitienė. Poeto kūrybą deklamuos Jurgis Janavičius. Popietės į 
programą papildys dr. Ramutis Zakarevičius (pianinas). Po programos - kavutė.

Maloniai kviečia BBB Rengėjai ■

Visus kviečiame j sporto klubo “Varpas”

so mm tmg‘Ld'ispTH'1
kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 9d., 7.00 v.v. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
Nth Melbourne. Gros Orkestras “DABAR”. Pavaišinsime karšta vakariene ir 
pravesime turtingą loteriją. Bilietai: $25 - asmenui, $20 - pensininkams ir 
studentams.
Vietas prašome užsisakyti pas Angelę Kristens tel.: (03) 9497 3518 ir Šarūną 
Žiedą teL: (03) 9848 4171

Tautos Šventė Hobarte
bus švenčiama rugsėjo 9 d., šeštadienį, 4 vai. po pietų pas p.p. Šikšnius,

43 Easton Ave, Moonah West Paskaitą skaitys A.Taškūnas.
Prašome gausiai susirinkti

Hobarto Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Pranešimas Canberros lietuviams
Visi tautiečiai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti

Vytautu Babravičiaus — “Simo” koncerte,
kuris įvyks rugpjūčio 30 d., trečiadienį, Austrų Klube, Heard St, Mawson.

Koncerto pradžia 7 vaL vakaro.
Įėjimas $5, vaikams iki penkiolikos metų - veltui.

Pinigai skiriami X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Jonas ZinkllS pranešė, kad liepos mėn. persikėlė gyventi į kitą priemiestį 
ir dabar jo adresas yra: 181A Weston Street, Panania, NSW, 2213. Telefono numeris 
tas pats (02) 9774 2914.

Adelaidės Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugpjūčio 20 dieną 130 
vai. po pietų.
Gaila Dundienė (08) 82341618.

Melbourne Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną 130 
vai. po pietų
Birutė Prašmutaitė (03) 9579 3946.

Canberros Austrų Klube, 
trečiadienį, rugpjūčio 30 d. 7 vai. vak. 
Alfa Olšauskas (02) 6286 2979.

Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugsėjo 3 dieną 2 vai. po 
pietų
Viktoras Šiite ris (snj.) (02) 94982571.

Vaikams iki 15 metų įėjimas veltui.
Jaunimo Kongreso Australijoje rengėjai

KLAIDOS ATITAISYMAS
“M.P.” Nr. 31 p. Isoldos Poželaitės-Davis, AM straipsnyje “Gyvenimas Sodyboje” 

perspausdinant įsivėlė kelios klaidos. Sakinio dalis “Kamaraitėje įsitaiso stogainį” 
51 turėtų būti “Kamaraitėje įsitaiso stoglangį” ir sakinys “Seklyčios nuoma privačiam 

priėmimui, kaip ir dvisavaitinis mokestis už “Sodybos” priežiūrą ir automobiliui vietą 
garaže ar po stogainiu” turėtų būti “Seklyčios nuoma privačiam priėmimui kukli, 
kaip ir dvisavaitinis mokestis už “Sodybos” priežiūrą ir automobiliui vietą garaže ar 
po stogainiu”.

Autores atsiprašome. Red.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Sydnėjuje turite būtinai aplankyti 
Lietuvių Klubą!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai.
Sekmadieniais nuo s.oo ud 6.oo vai

LINKSMOJI VALANDA
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai.

■I į | H-H | | | H | H H | HI | IHH

Rugpjūčio 20 d. 2.00 vai. Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

ruošia knygos pristatymą

JUOZO ALMIO JŪRAGIO

"TIK SAPNO UGNĮ JAUSI"
I I I IIHI H I I I I I I I I I H H H H

KLUBO BALIUS
RUGSĖJO 30 d.

HHI-H H I HI i IHIIIIH I III

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

GEELONGO LIETUVIŲ SKAUTŲ ŽIDINYS
Gautomis žiniomis iš Lietuvos, nuo šių metų įvedama partizanų pagerbimo 

diena. Tokia partizanų pagerbimo diena Geelonge įvyks rugpjūčio 20-tą dieną, 
12 vaL Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Ją ruošia Geelongo Lietuvių 
senjorų “Skautų Židinys”.

Programoje: paskaitą skaitys Kajatonas Starinskas, seks pora partizaniškų 
eilėraščių. Meninę dalį atliks Melbourne kanklių ansamblis su solistėmis. Vėliau 
Geelongo židiniečiai vyrai padainuos partizaniškas dainas. Po meninės dalies 
bus karšti pietūs, kuriuos gamins sesės židinietės.

Kviečiame visus Geelongo, Melboumo bei apylinkių tautiečius dalyvauti 
šiame partizanų pagerbime. “Židinio” vadovybė

Užsisakykite bilietus
Norintieji stebėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę 

žaidžiant Wollongonge rugsėjo 11-12 dienomis, prašomi kuo 
greičiau užsisakyti bilietus pas A.Laukaitį tel. 9798 0306. 
Pinigus reikia sumokėti čekiu arba sekmadieniais Lietuvių 
Klube. Užsisakę anksčiau ir dar nesumokėję, prašomi kuo 
greičiau atsiskaityti už bilietus.

C
 Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją laikinai pavaduoja Dalia 

Donielienė.
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