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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Nacionalinės premijos valstybės pareigūnai, aukščiausio lygio 

vadovai. Reikia priimti vadinamąjį
Šiemet nacionalinėmis premijomis 

buvo apdovanoti penki asmenys. 
Pirmąkart dvi premijos teko išeiviams. 
JAV gyvenąs ir dirbąs skulptorius 
Vytautas Kašuba premiją gavo už 
skulptūrų kolekciją, o taip pat JAV 
gyvenąs ir dėstąs sociologas Vytautas 
Kavolis - už knygą „Epochų signatūros“.

Kauno valstybinio choro dirigentui 
Petrui Ringeliui premija buvo pripažinta 
už 1989-1993 metų koncertines pro - 
gramas. Literatūros kritikė Viktorija 
Daujotytė premiją gavo už knygas 
„Tautos žodžio lemtys“ ir „Moters dalis ir 
dalia“. Aktoriui Laimonui Noreikai 
premija buvo skirta už 1991-1993 metų 
išeivijos poetų, Kudirkos, Maironio, 
Daukanto ir Putino poezijos programas. 
(Laimonas Noreika buvo atvykęs į 
Australiją ir skaitė kūrinius Sydnėjuje 
bei 1990 m. Lietuvių Dienų metu 
Melbourne.)

Kartu buvo paskelbta 1993 metų 
Valstybinė Jono Basanavičiaus premija 
už nuopelnus etninei kultūrai. Ji atiteko 
tyrinėtojų grupei už kraštotyros ~ks. 
pedicijas ir vietovių monografijas, ypač 
rytų Lietuvoje ir Punsko apylinkėse. 
Laureatais tapo Rimvydas Kunskas, 
Norbertas Vėlius, Aloyzas Vidugiris ir 
neseniai miręs Česlovas Kudaba.

Visus laureatus pristatė komisijų 
pirmininkai žymūs poetai Marcelijus 
Martinaitis ir Justinas Marcinkevičius, 
o apdovanojimus įteikė Prezidentas 
Brazauskas.

Teisėtvarkos sunkumai

Kovo pradžioje „Baltijos tyrimų“ 
pravesta nuomonių apklausa rodo, jog 
tik 23% apklaustųjų tikisi, kad eko
nominė padėtis pagerės artimoje ateityje. 
Prezidento darbą palankiai vertina 42% 
respondentų, bet Seimą remia tik 27%. 
Pagal kitą apklausą, kurią pravedė radijo 
ir televizijos sociologinių tyrimų skyrius, 
skaičiai yra dar žemesni. Mažiausiai 
pasitikėjimo žmonės rodo savivaldybėms, 
policijai ir teismams.

Nežiūrint Lietuvos platėjančio 
„įsipilietinimo“ tarptautinėje plotmėje, 
valstybę slegia nusikalstamumas, ypač 
korupcija valdžios bei valdininkijos 
sluoksniuose. Gana atvirai ir liūdnai 
padėtį apibūdina generalinis prokuroras 
'Artūras Paulauskas „Respublikos“ nr. 
27.Jispripažįsta,kad„Lietuvojesusidarė 
grėsminga padėtis“, o pastangos nu
statyti sugedusius valdininkus yra „labai 
menkos“. Pavyzdžiui, „šalies muitinėse 
kasdien gali dėl kyšių sodinti mažiausiai 
po vieną pareigūną“, o „aukštesnieji 
valdininkai dar net nepagąsdinti“. Jis 
taip pat pabrėžia, kad valdininkija turėtų 
deklaruoti pajamas (šį įstatymą atmetė 
Prezidentas Brazauskas): „Reikia, kad 
savo turtą ir pajamas deklaruotų visi 

partijų įstatymą, kuriuo remiantis būtų 
įmanomaikismulkmenųišsiaiškinti,kas 
partijas finansuoja, ar kurie nors 
valdininkai nėra skolingi vienam ar 
kitam verslininkui, žmogui, susijusiam' 
sunusikaltėliųpasauliu,irt.t. Korupcija 
turi tūkstantį vardų... Kiekviena byla, 
kurią iškeliame aukštas pareigas 
einančiam pareigūnui, sukelia di
džiausią pasipriešinimą. Atsiranda 
šimtai užtarėjų, kurie nesigėdydami 
patys ar per draugus skambina man 
tiesiog triženkliu telefonu, prašo 
pagalbos“. Bendrai, pasak Paulausko, 
tiesiog vengiama tirti vietinių valdžios 
vyrų bylas, nes jau bijoma iškilsiančio 
konflikto, tiesiog keršto.

Spaudos dėmesį vėl patraukė kelios 
ministerijos. Sausio pabaigoje buvo 
iškelta byla dėl nelegalių transakcijų 
Energetikos ministerijoje, o kaltinimas 
dėl neteisėto valiutinių lėšų naudojimo 
gali būti pateiktas pernai atleistam 
energetikos ministrui Leonui Ašmantui. 
Ašmanto darbu buvo nepatenkintas 
buvęs premjeras Gediminas Vagnorius, 
bet negalėjo jo atleisti, nes ministrą 
Ašmantą rėmė kairysis tuometinės 
Aukščiausios Tarybos sparnas.

Įtariama, kad savo tarnybine padėtimi 
piktnaudžiavo Miškų ūkio ministras 
Kovalčikas. Firmai, kurioje dalyvauja jo 
sūnus, mediena buvo parduodama daug 
žemiau normalios kainos. Perpardavusi 
medieną Švedijoje, ši firma turėjo 
nemažai nelegalaus pelno.

Krašto apsaugos ministerija, anksčiau 
įsivėlusi į didelio masto pirkinius, kur 
pelnėsi nereikalingi tarpininkai, dabar 
plačiai kritikuojama dėl kitų priežasčių. 
Vienuose daliniuose esąs prastas maistas 
(dėl sukčiavimo maisto produktais), 
kituose - sugrįžo sovietinėje armijoje 
įprasta kareivių brutalizacija pagal 
atitarnautą laiką (žinoma kaip 
„nestatutiniai santykiai. Jau yra 
sužalotų, bėglių, net žuvusių.

Prezidentūrai prikišama, kad įsivelta 
į permokėjimą už lėktuvą, numatytą 
prezidento skrydžiams. Tarpininku 
nurodomas lakūnas Bill Walker, vairavęs 
sprausminį lėktuvąiš New Yorko į Vilnių 
minint Dariaus ir Girėno skrydžio 
sukaktį. Šiame kontekste minimas ir to 
sprausminio skrydžio iniciatorius JAV 
komersantas Velonskis, kuris prezidento 
rinkimų metu buvo sukūręs fondą 
Algirdo Brazausko kandidatūrai remti. 
Lėktuvas turėjęs kainuoti 3 mil. dolerių, 
tačiau jo vertė esanti mažesnė.

Atnaujinta tema

Pasak Reuterio, Izraelio teisingumo 
ministras pasakęs, kad į Lietuvą 
netrukus atvyks Izraelio delegacija 
patikrinti, ar į reabilituojamų asmenų 
sąrašą neįtraukiami nacių karo

Jachta „Laisvė* Melburno uoste. Žiūr. plačiau psl. 3 ir 6.
Nuotrauka — V. Vaitkaus.

nusikaltėliai. Šiuomi pratęsiami 
ankstesni žingsniai, kai praeitą birželį, 
Prezidento Brazausko kvietimu, 
Lietuvoje lankėsi Izraelio Knesseto 
(parlamento) narys D. Meridor, o su juo 
Wiesenthal! o centro direktorius E. Zuroff 
bei Jeruzalės universiteto profesorius D. 
Levin. Šį vizitą aprašęs LDDP oficiozas 
„Tiesa“ (nr. 120) nurodė, jog „pagrindinis 
svečių kelionės tikslas - išsiaiškinti, ar 
tarp mūsų šalyje reabilituotų asmenų iš 
tiesų nepateko žydų genocido vykdytojų. 

Wiesenthafio centras teigia tokių žinių 
turįs“.

Tuo metu Prezidento Brazausko svečiai 
susitiko su Seimo pirmininku Česlovu 
Juršėnu, Užsienio bei Saugumo komitetų 
atstovais, Užsienių reikalų ministru 
Povilu Gyliu, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininku Mindaugu Losiu, generaliniu 
prokuroru Artūru Paulausku. Kaip 
pranešė „Tiesa“ (nr. 120), „svečius priėmė 
prezidentas. Pokalbį su juo D. Meridor 
pavadino rezultatyviu bei konstruktyviu. 
Prezidentas pritarė, kad iš Izraelio ir 
Lietuvos ekspertų būtų sudaryta grupė, 
kuri peržiūrėtų reabilituotų asmenų 
bylas (jų yra apie 10 tūkstančių). Jei 
pasirodytų, kad tarp jų yra žmonių, 
nusikaltusių žydų tautai, reabilitacija 

bus atimta. Ekspertai pradės dirbti 
rudenį. Prezidentas pažadėjo asmeninę 
paramą tiriant bylas“.

Lietuvos dešinės orientacijos spaudoje 
tada buvo pareikšta nuomonių, kad 
toksai Prezidento remiamas reabi
litacijos bylų peržiūrėjimas vargins 
niekuo nekaltus politinius kalinius ir 

•Sibiro tremtinius. Pokario metu, kai 
kaliniams ir tremtiniams NKGB su
darydavo bylas ir joms ieškodavo 
formalaus pagrindo, neretai buvo 
įrašoma, kad kaltinamasis „bendra
darbiavo su naciais“. Tad ir dabar, 
kalėjimus ir Sibirą pergyvenę asmenys 
vėl būtų paliečiami vien dėl to, kadNKGB 
tokią ar panašią formuluotę įrašė į 
jų aktus.

Vienas iš šį klausimą pernai nagri
nėjusių buvo komentatorius Egidijus 
Borkys, kuris savo straipsnį „Naujojo 
Dienovidžio“ nr. 31 pavadino „Spekulia
cijos skaudžia tema“. Jis priminė, kad 
bandymai lietuvius vadinti žydšaudžiais 
padažnėjo po Kovo Vienuoliktosios, kai 
buvo visaip mėginama kompromituoti ir 
apšmeižti iš komunizmo besilaisvinančią 
Lietuvą ir ypač jos ryškiau anti
komunistines grupes (tremtinius,

Nukelta į 2 psl.
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politkalinius, pokario partizanus). Tokių 
kaltinimų netrūko užsienio spaudoje, kur 
pvz. nuaidėjo buvusio enkavedisto 
Slavino straipsnis įtakingame Vokietijos 
laikraštyje JDie Zeit“; ten jis rašė, kad 
„savo kankinimo metodais lietuvių 
savanoriai pranoko savo mokytojus iš 
SS“. Atsikuriančiai Lietuvai ir jos 
vadams, pvz. Landsbergiui, teko dar 
viena užduotis tokius kaltinimus atremti. 
Bet stipresni ar silpnesni kaltinimai 
kartojosi ir vietinėje spaudoje, pvz.

16 d., po ilgų svarstymų Seime priimtas |
kompromisas, pagal kurį Centro vadovą I

Politkalinių grupė budi Genocido tyrimų centro vadovo kabinete. 
(Iš „Lietuvos aido“).

Vytauto Petkevičiaus (dabar Seimo 
Saugumo komieteto pirmininkas) 
leidžiamame savaitraštyje „Opozicija“ bei 
kai kuriuose kituose ant senesnio 
pagrindo stovinčiuose laikraščiuose. 
Prieš Kovo Vienuoliktą sovietiniai 
organai tokius kaltinimus mesdavo ir 
išeivijai. Šita tema aštriai ir su nemažai 
pavardžių buvo vystoma dar netgi 
Atgimimo metu, 1988 m. išleistoje ir 
kompartijos aprobuotoje Vytauto 
Žeimanto knygoje „Procesas nesibaigia“.

Praeito birželio vizito Vilniuje metu 
sąrašai ar individualios bylos aptartos 
nebuvo. Kaip tada pranešė „Tiesa“, buvę 
kalbėta tik apie bylų peržiūrėjimo 
principus, bet Wiesenthal‘io centro 
direktorius E. Zuroff pareiškęs, kad 
„šiandien dėl to, atrodo, mums pavyko 
susitarti“. WiesenthaTio centro įkūrimas 
Lietuvoje vėl buvo aptartas sausio 5 d., 
kai Lietuvos ambasadorius Alfonsas
Eidintas susitiko su Centro JAV skyriaus 
vadovu A. Cooper.

KGB archyvai

Gerą pusmetį trukęs kartus ginčas dėl 
KGB archyvų (dabar vad. Genocido ir 
rezistencijos tyrimų centras) vadovo 
paskyrimo tebesitęsia. Nors seime LDDP 
frakcijos nutarimu šio Centro vadovu 
buvo paskirtas buvęs politkalinys ir 1987 
m. į JAV išvykęs Vytautas Skuodis, 
politkaliniai ir tremtiniai masiškai 
nepritariajo paskyrimui. V. Skuodis laiko 
save neutraliu, tačiau jo oponentai 
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pabrėžia, kad jau keleri metai jis rašo |
kairiojoje spaudoje palaikydamas LDDP. | 
Yra kilę klausimų ir dėl kai kurių V. I
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Skuodžio biografijos elementų. Pasak jo 
oponentų, Skuodžio paskyrimas KGB 
archyvų direktoriumi yra tolygus jų 
atidavimui LDDP kaip buvusios 
kompartijos kontrolei. O tie archyvai juk 
slepia daug praeities dokumentų, kurie 
dabartinei LDDP yra „nepatogūs“.

Politkaliniai ir tremtiniai taip pat 
kaltina LDDP apgavyste. 1993 m. liepos 

skirs Seimas, prieš tai paskyrimą I 
suderinęssupolitkaliniaisirtremtiniais. I ♦PoderybųSplitmiesteBosnijoskroatų 
bet ilgainiui LDDP atmetė visus ' ir musulmonų karinių pajėgų viršinin- 
politkalinių ir tremtinių siūlomus Į kai susitarė integruoti savo dalinius į 
kandidatus, net neutralius istorikus, ir Į vieną federalinę kariuomenę. Tuo tarpų 
užsispyrė, kad vadovu taptų Vytautas ( serbai nepraleidžia Jungtinių Tautų 
Skuodis. Tuo tikslu Seime daugumą į humanitarinės pagalbos į apsuptą 
turinti LDDP frakcija net pakeitė | Maglaj miestą, paskutinį kartą ap- 
anksčiau minėtą Seimo nutarimą, į rūpintą spalio mėnesį. 19 tūkstančių 
palikdama sau laisvas rankas, ką skirti | gyventojų turintis miestas nuolat serbų 
Centro vadovu. Oponentai čia įmato I apšaudomas tiek snaiperių, tiek 
klastingą žodžio laužymą. • artilerįjos ugnimi.

Politkalinių bei tremtinių ir, bendrai, •
dešiniųjų nuomone, KGB archyvai yra ' ♦Makedoniečių ir graikų bendruomenių 
nepaprastai svarbus dokumentų rin- 1 konfliktas Australijoje dar paaštrėjo, 
kinys, kurio negalima palikti LDDP kaip j Padegami ne tik makedoniečių, bet ir 
buvusios kompartijos kontrolei. Ne- Į graikų pastatai Viktorijoje ir NSW. 
sutikdami su archyvų perdavimu į j Australų politikų pareiškimai daugiau 
„LDDP statytinio“ rankas, politkaliniai 1į palaiko graikus, kurių bendruomenė 
ir tremtiniai surengė simbolišką grįžimą. | Australijoje žymiai didesnė. Makedo- 
ir budėjimą Vilniaus buvusio KGB|| niečiaiypačprotestuojapriešAustralijos 
rūsiuose, o vėliau boikotavo naujojo _ _________ __
vadovo įsikūrimą tų rūmų kabinetuose. 
Ginčas gali nesibaigti. Tėvynės Santara 
ir Seimo opozicija paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad „politinių kalinių 
ir tremtinių organizacijų nušalinimas 
nuo sprendimo įžeidžia šimtų tūkstančių 
aukų ir dešimtmečius trukusių ken
tėjimų atminimą. Nesunku įžvelgti tuose 
veiksmuose ir tyčinę provokaciją, kuri 
gali būti naudinga LDDP represinės 
valdžios įtvirtinimui.“ Seimo narys ir 
buvęs politkalinys Algirdas Endriukaitis 
savaitraštyje „Amžius“ nr. 6 rašo: „Dingo 
bet kokia viltis susitarti ar tikėti jų (t.y. 
LDDP) bet kokiu žodžiu ir atjauta.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Ispanų karinis transporto lėktuvas, 
priklausęs NATO pajėgoms, buvo 
priešlėktuvinėsj-aketos pašautas virš 
Krainos, serby užimtos Kroatijos 
provincijos. Lėktuvui pavyko sėkmingai 
nusileisti vienoje iš Adrijos jūros salų.

♦ Artinantis Pietų Afrikos rinkimams 
(balandžio 26 - 28 d.), skilo rinkimus 
boikotuojanti kraštutinių pažiūrų 
Afrikaniečių Tautos Fronto koalicija. Iš 
koalicijos vado posto pasitraukė ge
nerolas Anstand Viljoen, nusprendęs su 
savo vadovaujamu Laisvės Frontu 
dalyvauti rinkimuose.

Prieš rinkimus nusistatę pusiau 
nepriklausomų genčių valstybėlių 
(tėvonijų) vadai irgi pasidarė labiau 
sukalbami, kai Pietų Afrikos vyriausybė 
pašalino vienųjų iš pareigų dėl riaušių, 
kilusiųjo vadovaujamoje Bophuthatswana 
valstybėlėje (tėvonijoje).

♦ Kovo 12 d. Bristolio katedroje 32 
moterys įšventintos anglikonų bažnyčios 
kunigėmis. Tai pirmas toks atvejis 
Diddžiojoje Britanijoje, nors kitų kraštų 
anglikonų bažnyčios jau yra anksčiau 
šią praktiką įsivedusios.

Budeliai ir jų talkininkai, paprasčiausi 
sukčiai ir mulkintojai užima vis labiau 
atsakingas pareigas valstybėje, kurioje 
viešpatauja chaosas ir anarchija, 
nepasitikėjimas teismais, prokuratūra 
ir policy a“.

Priekaištaujama ir pačiam Skuodžiui, 
kad jis į tokį platų politkalinių ir 
tremtinių protestą neatsižvelgė ir savo 
kandidatūros neatsiėmė.

Olimpiados atgarsiai

Lietuva savo sportininkus į olimpiadą 
išlydėjo iškilmingai ir su šiek tiek vilčių, 
tačiau jų kuklūs rezultatai susilaukė 
kritikos. Viską susumuojant, buvo 
atkreiptas dėmesys ir į išlaidas, kurių 
patiems sportininkams buvo skirta 
mažiau, negu juos lydėjusiai sporto, 
televizijos ir valdžios delegacijai. Šešis 
sportininkus lydėjo keturi treneriai, 
grupė sporto ir TV vadovų ir keturi 
asmenys Prezidento grupėje: patsai 
Prezidentas, jo referentas visuome
niniams ryšiams, vertėjas ir prezidento 
dukra Audronė Usonienė. Aštriai 
pasisakė „Lietuvos ryto“ nr. 32 ve- 

užsienio reikalų ministro jiems taikomą 
„slavų makedoniečių“ etiketę.

♦ Dalai Lama nusiskundė, kad per 15 
metų taikingų derybų su Kinijos 
vyriausybe jis nesugebėjo iškovoti Tibto' 
autonomijos ar nors pasiekti, kad Itų 
sušvelnintas esamas kinų režimas.

Nieko Kinijoje pasiekti nepavyk ir 
JAV valstybės sekretoriui Wann 
Christopher. Kinijos valdžia ėnsi 
priemonių, kad jis nesusitiktipu 
disidentais. JAV ambasada Pekine Ivo 
policijos apsupta. Žinomi disideiai 
areštuoti ar izoliuoti.

♦ Kelių dienų būvyje Airių respublikių 
armijos (IRA) teroristai iš vis kur 
paslėptų minosvaidžių apšaudė tp- 
tautinį Londono Heathrow aeroucą, 
sukeldami paniką ir chaosą. Naų 
gamybos sviediniai pataikė į ketą 
strateginių taikinių, bet nesprogo, id 
materialinės žalos nepadaryta. Priešat 
vieną iš teroristų išpuolių iš vizito Kalbų 
jūroje ir Bahamų salose grįžo karalenė 
Elžbieta II. Ji įsakė savo lėktuvo pikui 
leistis Heathrow aerodrome, nepaisnt 
pavojaus.

♦ Po Hebrono žudynių Izraelio y- 
riausybė paskelbė dvi ekstremistirs 
žydų organizacijas nelegaliomis, ų 
nariai bus traktuojami lygiai r 
palestiniečių teroristais, nuginkluojai, 
vadai suimami. Tiriant Hebrono įvyki, 
paaiškėjo, kad iki šiol Izraelio kariamr 
pasienio policijai buvo uždrausta šauį 
žydų naujakurius, ką jie bedarytų.

♦ Oficialiu tarptautinių stebėtų 
pareiškimu, Kazachstano parlameco 
rinkimai „neatitiko tarptautinių laivų 
ir teisingų rinkimų normų“. Tiesa, ie 
stebėtojai pripažino, kad rinkimai brvo 
žymiai demokratiškesni, negu ancs- 
tesnieji, pravesti dar sovietiniais laikas.

♦ Buvęs JAV prezidentas Ričarcas 
Niksonas, lankydamasis Maskvqe, 
pirmiausia susitiko su opozicionierias: 
iš kalėjimo išleistu Aleksandru Rucko ir 
komunistų partijos lyderiu Genadijun 
Zuganovu. Tuo jis užpykdė Bortą 
Jelciną, pradžioje atsisakiusį iš viso u 
Niksonu kalbėtis, tik vėliau atlyžus).

damasis: „Nenoromis peršasi išvada, hd 
Tautinio olimpinio komiteto vadovais 
prieš Lilehamerį rūpėjo viena - kaipą 
nors pasiųsti į olimpiadą, kad susi dar}) 
proga jiems patiems, šalies Prezidenl 
ir jo kanceliarijos vedėjui iš arti pamati 
olimpiados atidarymą.“ Spaudoje pai- 
girdo klausimas, ar atsiras rėmįų 
sekančios olimpiados dalyviams, jeišj 
kartą daug visuomeninių lėšų - ir aul)l 
- buvo sunaudota, kaip rašom, 
„privačiam turizmui“.

Spekuliacija ginklais

„Respublikos“ nr. 38 pranešama, kd 
Rusijos kontrolieriai rado, jog 5000 aut>- 
matų buvo oficialiai parduoti už mažiai 
negu trečdali tos kainos, kurią Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerija sumokėjo 
„tarpininkams“. Sumokėta buvo grynais, 
nežiūrint, kad pirktieji automatai buvo 
prastesnio tipo negu sutarta. Apskai
čiuojama, kad kažkur nuplaukė virš 100 
milijonų tuometiniųrublių. Lietuvoješiai 
ministerijai yra iškeltai byla, bet įveltie
ji aukšti karininkai dabar valstybės 
lėšomis studijuoja užsienyje.

Paruošė V. Ifoniela
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„LAISVĖ“ JAL SYDNĖJUJE

Dar šeštadienį (12/HI) girdėjome per 
liet, radijo valandėlę, kad sekmadienio 
rytą į Sydnėjų atplauks aplink pasaulį 
keliaujanti antroji Lietuvos jachta - 
.Laisvė“.

Susigundėme ir mes susitikti drą
siuosius Lietuvosjūrininkus... Sydnėjaus 
uosto Rushcutters^Bay prieplaukoje jau 
laukė ir daugiau tautiečių, su - žinoma 
- ALFAS pirmininku Antanu Laukaičiu 
priešaky!..

Iš pradžių vaikštinėjome, laukdami, o 
po to jau susėdome jachtklubo kieme, 
kalbamės, priešpiečių saulutei maloniai 
kupras bešildant, kai kažkas šūktelėjo: 
rflau jie čia!.. Matau trispalvę!..“ Buvo 
10.55 vai. ryto. Tikrai, pro dešimčių 
prieplaukoje prišvartuotų  jachtų stiebus 
lengvame vėjuje išdidžiai pleveno gražioji 
Lietuvos trispalvė. Neilgai trukus ir 
„Laisvė“ susirado sau vietą - buvo 
pritvirtinta prie krantinės, o mes, vienas 
po kito, susipažinome su jachtos kapitonu 
ir kitais įgulos nariais. O jų visas 
dešimtukas:
1. Jachtos kapitonasIgnasMiniotas(Kaunas)
2. Kapitono sūnus Tadas, 11 metų (Kaunas)
3. Vasilijus Garbunovas (Kaunas)
4. Konradas Zurauskas (Kaunas)
5. Romualdas Gintautas (Kaunas)
6. Martynas Stašaitis, 15 metų (Kaunas)
7. Saulius Budrevičius, studentas (Vilnius)
8. Vytautas Vitkauskas (Vilnius)
9. Jo sūnus irgi Vytautas, 16 metų (Vilnius)
10. Kazys Kundrotas (Kaunas).

Drauge su jais atvyko melbumiškis 
Lukas Zdanius ir adelaidiškis Antanas 
Pocius.

Jachta išplaukė iš Melburno kovo 7 d. 
13.00 vai. Deja, kaip pasakojo įgulos 
nariai, ramiai apiplaukę pusę pasaulio,

Kap. Ignas Miniotas pasakoja Melburno skautams apie kelionę aplink 
pasaulį. Nuotrauka - V. Vaitkaus.

KULTŪRINĖ POPIETĖ SYDNĖJUJE

Kovo 13-ji sydnėjiškiams buvo labai 
gera diena, iš kurios pusės bepažiūrėsi - 
po lietingų dienų, nusigiedrijo, bet 
nekaršta; į Sydnėjaus uostą atplaukė 
aplink pasaulį keliaujanti Lietuvos 
jachta „Laisvė“, o Katalikų kultūros 
draugija suruošė šauniai pavykusią 
kultūrinę popietę, kurios jau senokai 
pasigesta.

Anksčiau tokias - literatūrines, 
kultūrines - popietes rengdavo 
Sydnėjaus Skautų židinys (ir gerai 
suruošdavo), dabar atsirado tinkamas jo 
pakeitėjas - tikėkime, kad ši popietė ne 
paskutinė!...

Popietę (labai punktualiai!) atidarė 
lietuvių katalikų kultūros draugijos 

nepertoliausiai nuo Sydnėjausbuvę labai 
rimtai „pasupti“ virš 5 metrų aukščio 
bangų. Ypač „smagu“ buvę naktį 
iš penktadienio į šeštadienį (11—12/III); 
šiek tiek geresnė buvusi sekanti naktis. 
Plaukta sumažintomis burėmis. Laimei, 
niekas nesugadinta, niekas nesusižeidė.

Žinoma, būti Romoje ir nepamatyti 
popiežiaus būtų neatleidžiama nuo
dėmė. Tad ir mes, talkinami mandagių 
„Laisvės“ jūreivių, sulipome į jachtą ir 
išlandžiojome visus kampus, prisi
žiūrėdami kaip šie pasiryžėliai gyvena. 
O vietos ten tikrai ne taip daug, nors pati 
jachta yra 18.3 m ilgio, 5.3 m pločio 
(statyta 1981 metais Ispanijoje). Jos 
grimzlė - 3.7 m. Turi 14 lovų. Jachta 
aprūpinta visais reikalingais įrengimais. 
• Tarnyba vysktanti 4 valandų pa
mainomis, budintpo2 vyrus kiekvienoje.

Sydnėjuje jachta pabusianti apie 
savaitę laiko. Iš čia bus plaukiama į 
Naująją Zelandiją-Welingtoną, toliau - 

Honolulu - San Francisco ,Los Angeles... 
Klaipėdą numatoma pasiekti 1995 metų 
rugpjūčio mėn.

Sydnėjuje svečių priėmimu ypač 
rūpinosi Australijos laivyno karininkai 
Algis ir Rimas Dičiūnai, ALFAS pir
mininkas Antanas Laukaitis ir kiti 
tautiečiai.

Įgulos vyrus, kiek teko girdėti, 
išsidalino Sydnėjaus lietuvių šeimos...

Su įgulos nariais galima susirišti per 
Valentiną Gulbiną, tel. (02) 546 1947, 
kur apsistojęs kapitonas Ignas Miniotas.

Ateinantį sekmadienį svečiai lankysis 
Lietuvių klube Bankstowne, kur, galimas 
dalykas, bus suruošti susipažinimo 
pietūs (sekite pranešimus per Sydnėjaus 
lietuvių radijo valandėlę).

pirmininkas Albinas Giniūnas, pa
sveikinęs susirinkusius ir pristatęs 
programos pranešėją Danutę Ankienę.

Programą pradėjo Sydnėjaus 
populiarusis moterų ansamblis 
„Sutartinė“. Dainininkės Nijolė 
Jurkšaitienė, Milda Karpavičienė, 
Gražina Černiauskienė, Lilė 
Gaidžionienė, Irena Dudaitienė, Jadvyga 
Burokienė, Margarita Kavaliauskienė, 
Martina Reisgienė, Ida Barilienė ir 
Marina Cox padainavo tris dainas - „Kur 
eisiu, eisiu“, „Kai aš grėbiau“ ir „Lopšinę“.

Savo kūrybą - trumpą ciklą „Tos mūsų 
dienos“ ir „Oracija apie gražias moteris“ 
- skaitė poetas Juozas Almis Jūragis - 
kaip visuomet, originalus ir įdomus.

Ne, ne, ne mūsų gražiosios Sydnėjaus lietuvaitės taikosi į Australįjos parla
mentą!.. Jos tik-kaip mažumų atstovės- dalyvavo p.Bronwyn Bishop, liberalų 
kandidatės į Sydnėjaus Mackelar apylinkės atstovės postą priešrinkiminėje 
kampanijoje, įvykusioje Collaroy kino teatre ir Collaroy paplūdimyje kovo 13 d. 
Rinkimai įvyks kovo 26 d.

Vaizdelyje (iš kairės): Yvonne Stasiūnaitienė, Vilįja Bumeikytė - Genovese, 
' liberalų partįjos kandidatė p. Bronwyn Bishop, Rasa Venclovaitė ir Julįja 
Viržintaitė. Nuotrauka - Algio Burneikio.

Alfa Savickienė ir Jadvyga 
Muščinskienė, pastarajai pritariant 
gitara,duetu padainavo dvi dainas - 
„Puikūs vakarai“ ir „Lietuva“

Du savo lyrinius eilėraščius - apie 
senąją Merkinę ,Artėja senų miestų 
žvilgesys“ ir legendine tema „Aukštas jo 
šuolis“-paskaitė poetė Aldona Veščiūnaitė
- Janavičienė.

Fortepiono muzika klausytojus žavėjo 
dr. Ramutis Zakarevičius, paskambinęs 
A. Bacho „Preliudą“ir Bramso „Intermezzo“.

Su vėliausiais savo eilėraščiais-„Rytas 
Mėlynuosiuose kalnuose“ ir „Malda 
saulei“ - susirinkusius supažindino 
poetas Bronius Žalys.

Sydnėjaus „Ketvertukas“ - Pranas 
Andriukaitis, Vladas Račkauskas, Alfa 
Savickienė ir Jadvyga Muščinskienė, - 
akordeonu palydint Antanui Kramiliui, 
padainavo „Nerymok prie vartų“ ir „Upės 
plauks“.

Savo kūrybos labai mielus eilėraščius
- „Senas namas“, „Jaunystės dovana“ ir 
„Senatvės ašara“ — skaitė poetė Aldona

VASARIO 16 HOBARTE
Tur būt tik Hobarto apylinkėj taip 

atsitinka - kartais atšvenčiame tris 
minėjimus vienu kartu, o Vasario 
Šešioliktąją pernai ir šiemet minėjome 
netpo dukartus. Tikrą sukaktuvių dieną, 
vasario 16, iškilmingai iškėlėme vėliavą 
prie Tarptautinės Draugystės Sienos, o 
minėjimą su pilna programa pravedėme 
artmiausiame savaitgaly.

Nors mūsų čia mažai yra likę, bet į 
visus parengimus susirenkame visi, 
kurie paeiti galime ir pagal mūsų 
menines pajėgas, parengimų programos 
būna įdomios, paskaitos aukšto lygio ir, 
kaip aukščiau minėjau, jei kokia šventė 
lieka nepaminėta reikiamu laiku dėl 
susidėjusių aplinkybių, pravedame du 
ar tris minėjimus iš karto.

šių metų Vasario šešioliktos rytą, 
pirmininkas Ramūnas Tarvydas pa
skaitė trumpą paskaitą prie Tarptau
tinės Draugystės sienos ir jam baigus, 
skambant Lietuvos himno aidams, 
lietuviška trispalvė pakilo į aukšto stiebo 
viršūnę, kur ant šalutinių stiebų jau 
plevėsavo Australijos ir Tasmanijos

Prižgintaitė - Speakers, o Lietuvoje 
gyvenančio rašytojo Vytauto Misevičiaus 
(berods, šiemet švečiančio 80 metų 
amžiaus sukaktį) satyrą „Šunmečio 
pasiguodimai“ įdomiai perdavė Jadvyga 
Masiokienė.

Programos gale „Sutartinė“ padainavo 
dar tris dainas - „Kur sodai žydėjo“, 
„Upelė“ ir „Tremtinių daina“.

Koncertui pasibaigus A. Giniūnas, 
sukvietęs programos dalyvius j sceną“ 
padėkojo už jų įdėtas pastangas, o 
programos dalyviai, drauge su publika 
užbaigė malonią, kultūrinę popietę 
bendra daina „Leiskit į tėvynę“.

Programos atlikėjus labai šiltai priėmė 
gana skaitlinga publika, užėmusi 
Lietuvių namų viršutinės auditorijos 
didžiąją dalį.

Įėjimas buvo be bilietų, bet buvo 
renkamos aukos Lietuvos našlaičiams ir 
tremtiniams bei politiniams kaliniams.

Dėkingi už suruoštą popietę Lietuvių 
katalikų kultūros draugijai. Lauksime 
tokių renginių daugiau.

Vyt. Siaurys

vėliavos. Vėliavai kylant, garbės 
sargyboje stovėjo Ramūnas Tarvydas ir 
tautiniais rūbais pasipuošusios Elena 
Paškevičienė ir Teresėlė Šiaučiūnaitė. 
Himno aidams nutilus lietuviška 
trispalvė didingai plevėsavo tarp mus 
priglaudusio krašto vėliavų.

Vėliavos pakėlimo iškilmių dalyviai 
apžiūrėjo įvairių tautybių į Draugystės 
sieną įmūrytus akmenis, pasikalbėjo ir 
išsiskirstė palikdami trispalvę laisvai 
plevėsuoti visą dieną. Prie sienos 
palikome plakatą, kuriame buvo įrašyta 
svarbesnė informacija apie Lietuvą ir - 
kad tarp australiškų vėliavų matoma 
plevėsuojanti Lietuvos vėliava.

Šeštadienį, vasario 19 dieną susi
rinkome ponų Šikšnių name plačiau 
paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. vasario 16 dieną.

Minėjimą atidarė apylinkės pirminin
kas Ramūnas Tarvydas paprašydamas 
minutės tyla pagerbti žuvusius kovose 
už laisvę. Po minutės susikaupimo jis ’

Nukelta į 4 psl.
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Atkelta iš 3 psl.

perskaitė trumpą paskaitą apie laisvės 
atgavimą, praradimą ir dabartinį jos 
atstatymą.

Minėjimo pagrindinę paskaitą skaitė 
Jonas Krutulis, atvykęs su ponia 
Krutuliene iš Launcestono pabuvoti šią 
iškilmingą dieną su mumis. Paskaita 
nebuvo perpildyta faktais ir datomis, bet 
perduota jausmingais, gražiais žodžiais. 
Jonas paskaitą paįvairino įterpdamas 
ilgą vyskupo Baranausko eilėraštį ir 
užbaigė perskaitydamas Vytauto 
Landsbergio laišką išeiviams.

Mūsų gabioji muzikantė Elzytė Wilson 
įsijungė į magnetofonu grojamą muziką 
ir išpildė du muzikos kūrinius, grodama 
klarnetu kaip orkestro muzikantė ir 
kartas nuo karto įterpdama savo 
sukurtus variantus. Mes esame labai 
laimingi savo tarpe turėdami tokią 
talentingą jaunuolę.

Po Elzytės Ramūnas Tarvydas jautriai 
padeklamavo EugenijausMatuzevičiaus 
eilėraštį „Tėvynė“.

Minėjimą užbaigėme sugiedodami 
Lietuvos himną. Nors daugumos mūsų 
balso stygos jau gerokai nusidėvėjusios, 
bet himną sugiedoti sugebame gana gerai.

Buvo labai malonu matyti susi
rinkusiųjų tarpe Reginą Krutulytę, 
Audronę Beržanskaitę ir Amandą Banks. 
Regina praleido trejis metus Lietuvoje 
mokydama lietuviukus anglų kalbos 
Čiurlionio gimnazijoje Vilniuj. Ji žada 
grįžti į Lietuvą ir tęsti šį kilnų darbą. 
Dailininkė - skulptorė Audronė irgi ilgą 
laiką praleido Lietuvoje pasirodydama 
ten su savo meno kūriniais. Amanda 
studijavo gamtos užteršimą Lietuvoje. 
Sugrįžusi parašė knygą „Lithuanian. 
Enviromental Problems“. Knygą išleido 
Lietuvių Studijų Draugija Hobarto 
universitete. Būdama Lietuvoje Amanda 
pramoko lietuvių kalbos ir dabar gali 
susikalbėti lietuviškai.

♦ ♦ ♦

Minėjimo programa buvo trumpesnė

GDEXOIVGO ŽIDINIO SI I K.A
Geelongo lietuvių skautų židinio 

metinė sueiga įvyko vasario 27 dieną. 
Susirinko 17 židiniečių, tai yra truputį 
daugiau pusės visų turimų narių. Sueigą 
atidarė Židinio tėvūnas, s. v. Liudas 
Bungarda. Tylos minute pagerbtas 
beveikpriešmetusmiręsŽidinio įkūrėjas 
v. s. Algirdas Karpavičius ir kiti mirusieji 
židiniečiai. Pirmininkauti pakvietė J. 
Gailių, sekretoriauti s. V. Mačiulį. Praeitos 
metinės sueigos protokolą perskaitė 
kancleris V. Bindokas.

Židinio veiklos pranešimą padarė 
tėvūnas: Židinyje šiuo metu yra 31 narys, 
metų būvyje sušauktos 4 sueigos, 
surengtos 4 iškylos į gamtą. Į tris iškylas 
važiuota „Community“ autobusiuku, 
„kuris yra labai pigus, tik 30 dolerių už 
dieną plius benzinas“. Židinio šoferis 
Pranas Saldukas, jam sueigos dalyviai 
plojimu išreiškė padėką. Buvo suruoštas 
labai pavykęs Židinio 10 metų jubiliejus.

Kasos stovį apibūdino kasininkė I. 
Valodkienė. Kasa per metus padidėjo 
daugiau kaip 100 dolerių. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė žid. V. Bindokas. 
Į naują valdybą perrrinkti: tėvūnu s. v. 
L. Bungarda, kancleriu V. Bindokas, 
kasininkei Valodkienė. Kandidatais liko 
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kaip įprasta, nes po minėjimo buvo, 
sušauktas ALB Hobarto apylinkės 
dvimetinis visuotinas susirinkimas.

Apylinkės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas į prezidiumą pakvietė Aleksą 
Kantvilą pirmininku ir Algį Taškūną 
sekretoriumi. Abu turi daugelio metų 
patyrimą bendruomenės reikaluose ir 
susirinkimą pravedė labai tvarkingai.

Algis perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas be 
pakeitimų.

Sekretorius Stepas Augustavičius 
perskaitė valdybos dvejų metų veiklos 
pranešimą.

Iždininkas Juozas Paškevičius su
pažindino mus su liūdnu apylinkės iždo 
stoviu ir atsakė į keletą pateiktų 
klausimų. Po to Aleksandras Kantvilas 
(revizijos komisijos pirmininkas) per
skaitė revizijos komisijos pranešimą, 
kuriame visos pajamos ir išlaidos buvo 
smulkiai sužymėtos. Rasta, kad išlaidos 
viršijo pajamas ir revizijos komisija 
patarė, kad valdyba stengtųsi padidinti 
pajamas arba sumažintų išlaidas.

Ponia Nina Kantvilienė pranešė, kad į 
garbės teismą niekas nesiskundė ir bylų 
nebuvo.

Norinčių stoti į valdybą neatsirado ir 
susirinkimas „įpareigojo“ seną valdybą 
tęsti darbą sekančius dvejis metus. 
Revizijos komisijair garbės teismo nariai 
sutiko pasilikti pareigose sekantiems 
dvejiems metams.

Apsvarstę keletą pasiūlymų susi
rinkimą uždarėme ir kibome į Judy 
Tarvydienės ir Bonifaco Šikšniaus 
pagamintus patiekalus. Vaišių metu 
Juozas Paškevičius, pagelbėjamas 
sesučiųElzytėsirNijolės Wilson, pravedė 
sėkmingą loteriją.

Pasivaišinę skaniais patiekalais, kai 
kas ir pora stikliukų išgėręs, maloniai 
pasikalbėjome ir išsiskirstėme. Ramūnas 
Tarvydas prižadėjo suruošti kokią nors 
pramogą, kad galėtume vėl greitai 
susitikti.

Stepas Augnstavieiiis

ReginaSaldukienėirJuozasManikauskas.
Šiemet Židinio veikla gal kiek sumažės, 

kadangi geras būrelis židiniečių išvažiuos 
į dainų šventę Lietuvoj, tarp jų- ir tėvūnas 
su kasininke. Kai kurie žada grįžti tik po 
trijų mėnesių. Sueiga baigta sudai
nuojant punktelį „Lietuva, brangi“. Po 
sueigos buvo suneštinė kavutė.

židiniu vadovybė

I
1 Ramonos Ratas sukurtu drabužių
* pavyzdys
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Padėka reniiaiiiieius Lietuvą.

Nuotraukoje - ALB „Paramos Lietuvai“ komiteto pirmininkas Juras Kovakis, 
įteikiąs padėkos pažymėjimą Canberros John James Memorial ligoninės vyr. seelės 
pavaduotojai sr. Bette Lloyd, padėkojant šios ligoninės personalui už paramą 
Lietuvos sveikatos sistemai. Šalia jų stovi vyr. seselė - mokytoja sr. Barbara 
Anderson.

John James Memorial ligoninė jau apie metus renka atliekamus medcinos 
reikmenis ir juos dovanoja „Parama Lietuvai“ komitetui, kad juos persiųstų Lietivon. 
Pirma, bandomoji, siunta nusiųsta į Kauno antrąją klinikinę ligoninę pereitais 
metais. Iš šios ligoninės gydytojų gautas padėkos laiškas.

Gegužės mėnesį išsiųsime dar 5 dėžes John James Memorial ligoninės paaukotų 
daiktų.

P. S. Tokie padėkos pažymėjimai yra įteikiami australams, kurie teikia pa-amą 
Lietuvai per „Parama Lietuvai“ komitetą. Lig šiol išduota 10 pažymėjimų Canlrros 
mokykloms, kurios padovanojo Lietuvai daugiau kaip 100 dėžių knygų.

Jaras Kovakis

Lipkiroe greitai pasveikti!
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Dail. Vladas Meškėnas 
ligoninėje

Gauta žinia, kad praeitą savaitę širdies, 
priepuolis ištiko žinomąjį dailininką - 
portretistą Vladą Meškėną. Jis gydosi 
vienoje Sydnėjaus ligoninėje, bet prašo 
draugų ir pažįstamų jo nelankyti - turįs 
pailsėti. Linkime greito pasveikimo.

Tikėkimės, kad visi kiti Sydnėjaus meninin kai sveiki ir linksmi.
led.GRAFIKA ANT KŪNO

I
I JtfP“ redakciją pasiekė iš Lietuvos 
I atkeliavęs madų žurnalas Jeva“ (1993 
1 lapkritis - gruodis). Šioje tikrai buk- 
• susinėję laidoje (64 psl.) aprašyta ir 
! Ramonos Ratas (Rataitės), buvusios 
1 balerinos, posūkis j madų pasaulį.

Straipsnį - interviu pateikiame kiek 
I sutrumpintą - manome, kad jis bus 
. įdomus mūsų skaitytojams.
I Red.
1 Ką šiandien veikia buvusi Australjos 

baleto šokėja ir grafiko duktė? 
Suprantama, ji kuria grafikos darbus, 
skirtus šokėjams.

Lietuvių kilmės Ramona Ratas su 
šeima atvyko į Australiją, kai jai buvo 
vos 3 metai. Profesinę karjerą pradėjo 
dabar jau nebeegzistuojančiame 
Elisabethan Theatre Trust Opera Ballet 
Company. Vėliau, kurį laiką padirbėjusi 
televizijoje ir vaidinusi muzikiniuose 
filmuose, ji 1959 m. pakviečiama į 
Borovanskio trupę, o iširus ir šiai, 1962 
m. tapo viena iš Australijos baleto trupės 
steigėjų. Trupėje Ramona dirbo pen
kerius metus, dalyvavo pirmosiose 
tarptautinėse gastrolėse, kurioms 
vadovavo Nureyev ir Fonteyn.

„Aš išaugau namuose, kur virtuvės 
stalas buvo skirtas ne vien maistui, bet 
iratspaudams gaminti,- pasakoja Ratas.

Dail. Jurgis Janavičių; 
jau namie

Savaitę praleidęs ligoninėj po 
sėkmingos operacijos namo suįžo 
dailininkas Jurgis Janavičius.

Linkime jam kuo greičiausiai atuti 
jėgas!

- Ten dirbdavo mano tėvas grafikas 
Vaclovas Ratas („Ievos“ red. pastaba: 
Australijoje Vaclovas Ratas tapo vienu 
iš Sidnio grafikų asociacijos steigėjų). 
Todėl aš ėmiau mokytis nuo pat 
jaunumės, padėdavau jam, stebėdavau
- mane su tėčiu siejo didėlė kūrybinė 
draugystė.“

„Jaučiau, kad grafika Australijoje per 
mažai vertinama. Australams atrodo, 
kad aliejinė tapyba ir akvarelėsyra dideli 
dalykai, irtokiemskūriniamsnumatoma 
didelė kaina, o grafikos darbus jie laiko 
savotiškomis reprodukcijomis. Paži
nodama savo tėvą, žinodama, kiek laiko 
ir atkaklumojam reikėjo darbui, aš noriu 
ištaisyti tokį požiūrį.“

Ramona dvejus metus puoselėjo idėją 
apie grafiką ant šokėjų triko, ypač po

Nukelta į 7 psl.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE
Agnės Lukšytės „Baltoji chrizantema“

Juozas Alinis Jiiragis
' Lietuvai išėjus į laisvę, atsivėrė keliai 
Australijos lietuvių literatūros kūrėjams 
savo kūrybos knygas išleisti tėvynėje. 
Nevienastaipirpadarė. Gėri buvo pernai 
metai mūsų rašytojai Agnei Lukšytei.

^Lietuvoje ji išleido dvi savo kūrybos 
knygas ir bu vo priimta j Lietuvos rašytojų 
sąjungą. Tačiaukolji gyvena Australijoje, 
jąiaikomeAustralijos lietuvių literatūros 
autore, tą literatūrą vis papildančią 
naujais savo kūrybos darbais.

Aš tikiu, kad šiame krašte mūsų 
rašytojų kuriama literatūra, liudydama 
savo laiką, yra unikali ir nepamainoma 
išeivijoje ilgus dešimtmečius praleidusių 
lietuvių gyvenimo, jų darbų, jų lie- 
tuviškojobūdoapsireiškimųir kultūrinių 
atsiekimų patikimiausioji liudininkė. Ji 
pamažu įtekės į didžiąją mūsų tautos 
literatūros srovę ir toliau gyvens 
lietuviškoje kultūroje, kada mūsų genties 
grynieji kraujo upeliai Australijoje bus 
jau įsilieję į kitų tautų, čia gyvenančių,, 
kraujo upes, visiškai išsisklaidę ir išnykę. 
Ji primins mus, Australijos lietuvius, ir 
tada, kada mūsų kalbos skambėjimas 
šiame tolimiausiame nuo Lietuvos krašte 
us nutilęs...
Yra svarbu, kad Australijos lietuvių 
teratūra būtų stipri, sukurta talentingų 
išytojų. Dėl to yra malonu pasveikinti 
lūsų rašytoją Agnę Lukšytę, išleidusią 
avelių rinkinį „Baltoji chrizantema“, 
oris yra kaip tik aukštos kūrybinės

Trumpame knygoje įrašytame su- 
ražindinime sakoma: ,A- Lukšytė šiame 
lovelių rinkinyje atskleidžia vidinį 
noterų pasaulį, kuriame dominuoja 
neilė vyrui. Rašoma apie moters 
ausmus: ilgesį, meilę, nusivylimą, 
kovelės moteriškos mąstysenos.“ Mo- 
eriška mąstysena nepaneigiama. Bet 
apie ją ten per mažai pasakyta. 
Tikrumoje- tai išmintimi, giliugyvenimo 
pažinimu ir psichologine žmonių elgesio 
ir mąstysenos analize pagrįsta būties 

. NevienmoteryskaraliaujaA.Lukšytės 
novelėse. Knygos personažų tarpe yra ir 
vyrų. Vieni epizodiniai, bet verti 
paminėjimo dėl nekasdieninių veiksmo 
aplinkybių, kitų likimai plačiau at
skleisti. Kelis jų paminėsiu: žiaurus 
japonas kareivis belaisvių stovyklos 
sargybinis, švelnus, humaniškas dak
taras korėjietis, australas Mikis, vedęs 
iegražią korėjietę ir atsivežęs ją į 
Australiją (Baltoji chrizantema); pa
sipūtėlis įstaigos viršininkas ponas 
Taylor (Balandžių agonija); anglas karo 
veteranas Artūras Bušas, karo metu 
žvalgyboje nušovęs beginklį vokiečių 
kareivį ir dabar jaučiantis 
Jenuraminamą sąžinės graužimą 
mūras Bušas ir Rudolfas); lietuvis, 
'buvęs didelio ūkio savininkas Kazys 
Karečka, kuris dabar susimąstymo 
Balandėlėmis „savo sielos akimis mato 
^ibuojančius prinokusių javų laukus“ 
■^Pekino veislės šuniukas), Amerikos 
lietuvis žvalgybos valdininkas Donaldas 
■Raulinaitis, pasinėręs į pavojingą savo 
tarnybą ir privertęs sužadėtinę laukti jo 

-dvylika metų (ZeSrantės). Vyrų skaičių 
papildo ryškiai pabrėžti portretai 
mažesnio rango asmenų. Jie paplavūnai,

Agnė Lukšytė - Meiliūnienė

girtuokliai, azartiniai lošėjai arklių 
lenktynėse ar prie pokerio mašinų 
prašvilpiantys paskutinį centą, žmonoms 
neištikimi tuščiaširdžiai. Bet kur 
novelėse sutinkamelietuvį,jisyra šeimos 
žmogus, rimto vyro pavyzdys. Įdo
miausias lietuvis yra Jonas Stukas, dabar 
besivadinąs Džon van Stuk, Olandijoje 
išmokęs sodininkystės. Jam ir jo 
mokytojui vizijoje pasirodo iš kito 
pasaulio nužengusi Esybė - Didžioji 
Sėjėja, kurios pareiga sėti gėles mūsų 
Žemėje. „Gėlės siunčiamos iš aukštesnių 
sferų tam, kad žmonės, žiūrėdamiį gėles, 
pamirštų klaikumą, kuriuo yra per
sisunkusi ši planeta.“ Stukas jaučia, kad 
mirdamasjo mokytojas Liudvikas perėjo 
į jo kūną ir dabar valdo jo mintis, o 
kartais jam net padeda pasiekti norimų 
dalykų. Dvi asmenybės viename kūne. 
Džon van Stuk apdovanotas aukštesnio 
laipsnio įžvalgom: stipriai jaučia kitų 
žmonių dvasines nuotaikas, girdi gėlių 
kalbą net jų nematydamas, moka sukurti 
gražiausius gėlynus. Ir kaip tokių 
gabumų vyras gyvena beprotnamyje. 
(Šizofrenikas).

Vyrų prisėtas pasaulis - netobulas 
pasaulis. Bet kito pasaulio nėra, ir 
moterys turi jame gyventi, vykdyti savo 
moteriškumo užduotis. „Baltosios 
chrizantemos“ moterys atstovauja plačią 
visuomeninės padėties sklaidą. Skirtingi 
jų būdai, luomai ir tikėjimai, bet visos jos 
įdomios, vertos mūsų dėmesingo žvilgs
nio. Autorė pristato skaitytojui ir 
ištikimybės gėlių zefirančių augintoją, 
ilgus metus grįžtančio sužadėtinio 
laukiančią penelopę, ir laisvo gyvenimo 
heteras, ir šeimos bitelę — darbščią 
fabriko darbininkę, irįstaigos tarnautoją, 
maištingą dvasią nuolankumu pri
dengiančią darbo pelytę, ir neiš/tikimas 
savo vyrus apgaudinėjančias ir iš
naudojančias raganas, ir kerštingąją 
medėją. Taupiais bet talpiais sakiniais 
Lukšytė kuria novelių veikėjas. Kurią 
tik paimsi - ar patogiai gyvenančią seną 
turtuolę, rūpestingai aptarnaujamą, 
praleidžiančią nunokusio amžiaus die
nas ištaigingoje rezidencijoje; ar aristo
kratiškos puikybės apsėstą se namadišką 
senę, niekam nereikalingą, pinigus 
slepiančią sudvisusiame čiužinyje, 
pusbadžiu gyvenančią ir varguomenės

priemiesčio apleistame name, skur- I 
džiame kambaryje laukiančią mirties; j 
ar savo meilužį seseriai išpiršusią, o i 
vėliau iš pavydo vaiko sveikatai Į 
kenkiančiu maistu nužudžiusią sesers I 
kūdikį psichopatę; ar savyje užsi- j 
sklendusiązenbudistę,arkuriąnorskitą l 
novelės veikėją - visos jos yra gyvos, { 
įvairios pilno gyvenimo atstovės. Ne I 
išgalvotos šaltos lėlės, bet tikros moterys, j 
valdomos moteriškosios logikos ir i 
gudrumo, kūno ir kraujo pažadintų j 
impulsų, jautraus jausmingumo ir l 
kartais apvaldomų, o kartais Į 
neapvaldomų aistrų. i

Reikia paminėti kaip vieną iš knygos j 
teigiamybių tai, kad joje ryškiai ir i 
tikroviškai aprašomas australų nacijos 1 
susidūrimas su imigrantais, svetim- i 
šaliais. Australai nemokėjo apseiti su j 
žmonėmis, atkeltais į Australiją po i 
antrojo pasaulinio karo, ir elgėsi su jais j 
kaip kieti, gėdos neturintys rasistai. Savo i 
knygoje „Benomisė“, išleistoje 1954 m. j 
Argentinoje, J. Mikelionis surašė i 
australų ateiviams darytų skriaudų j 
gausius pavyzdžius. Bet ne viską jis i 
pastebėjo. Lukšytė pažvelgia į padėtį j 
giliau, su širdyje tildoma nuoskauda, i 
Subtilesnės už Mikelionio pastebėtus ■ 
reiškinius ateivių asmenybės nuver- i 
tinimo scenos išplaukia į paviršių, 1 
primindamos grubius praeities laikus, i 
kada diskriminaciją draudžiančių 1 
įstatymų dar nebuvo.

A. Lukšytės novelių lietuviai - 1 
kultūringų, gerai išauklėtų europiečių | 
pavyzdžiai. Jie darbštūs, taikūs, visiems l 
geri žmonės. Ypatingu gerumu pasižymi Į 
lietuvės moterys. Jos yra gailestingos l 
širdies, nesavanaudiškos australių Į 
kaimynės ir draugės. Prižiūri silpnas i 
senutes, joms patarnauja, mirusias ' 
palydi į kapus, pasiima globoti be I 
šeimininkės likusįšunelį,globojabenamį | 
katiną apinkumoje, kur kates laikyti i 
draudžiama, saugo jį nuo kačių ne- , 
kenčiančio žmogaus, parūpinajam gerus i 
šeimininkus. Geros lietuvės moterys | 
nepraleidžia progos padaryti gerą darbą, ' 
Vienoje novelėje turtinga australe j 
pasiima globoti jauną lietuvių porą 1 
Vytą ir Stefą Momkus, turinčius du | 
mažamečius berniukus. Apgyvendina Į 
juos savo sodybos atskirame namelyje, i-
Stefa, buvusi mokytoja, pasidaro jos 
tarnaite, o laikui bėgant tampa ar
timiausiu ir svarbiausiu jos gyvenimo 
ramsčiu. Tos novelės vedamoji mintis 
yra ta, kad geras darbas susilaukia 
tinkamo atlyginimo.

Beveik visos novelės pasakojamos 
pirmuoju asmeniu, lyg viskas, apie ką 
kalbama, būtų pačios autorės patirta, 
išgyventa ar girdėta. Novelių pradžios 
vieta - Sidnio miestas, kuriame autorė 
gyvena. Novelių temos A. Lukšytei 
pasisiūlo kiekviename beveik žingsnyje: 
išėjus iš savo buto į daugiabučio namo 
kiemą, stotelėje belaukiant autobuso, 
traukinių stotyje, darbovietėje, kur 
sutinkami paprasti irnepaprastižmonės. 
Viena istorija gimdo kitą, ir taip vis 
aiškiau, ryškiau, įspūdingiau atsklei
džiami veikėjųlikimai, novelių veiksmas 
persikelia į kitus Australijos miestus, į 
Londoną, Paryžių, Lietuvą, Olandiją, 
Korėją. A. Lukšytės novelės labai savitos, 
autentiškos, tikros ir nepakartojamos, 
kaip nepakartojamas yra novelėse 
vaizduojamų personažų vidinis pasaulis, 
kaip nepakartojami yra autorės plunks
na nupiešti australiškosios aplinkos 
vaizdai. Nėra juose nieko tyčiomis 
sugalvoto, tik iki visų kūrybinių

Aldona Veščiūnaitė

ARTĖJA SENŲJŲ MIESTŲ 
ŽVILGESYS

Artėja senųjų miestų žvilgesys 
išlaikęs tūkstančius puolimų. 
Trankiai prabėga žirgai 

kalnagūbriais, 
prunkščiančios jų galvos 
tarp šakų prasimato.

Žirgai sustoja
apžvelgia plačiai: 

Pagoniškai gumbėti šimtamečiai 
ąžuolai, 

tolyn vingiuojanti su salom Neris, 
Pajautos slėnis ir-

piliakalniai.

Esi ten,
kur viskas prasidėjo: 

Senosios Lietuvos valstybė. 
Viduramžiai. Miestas Traidenio 

valdomas. 
Seniai užpiltas žemėm - jis. 
O buvo grįstos gatvės akmenim, 

mediniais rąstais, 
Didžiausioji plati - beveik trijų metrų 

pločio gatvė.
Ji leidosi žemyn - ten upės link, 
kur vaikščiojo karingi jotvingiai, 

lietuviai, žiemgaliai.
Gausios gyvenvietės kalvas nusagstė. 
Pilių prieglobstyje gausiausiai kūrėsi 

amatininkai:
Odininkai, puodžiai, kalviai, audėjai ir 

staliai.
Senovės Kernavė turėjo būti sunkiai 

užkariaujama vieta.

Žirgai įsibėgėję vienas kitą vejasi, 
pasklinda - dingsta išstumiami toli už 

/laiko rėmų už-ribų.

galimybių ribos sunaudota gausi 
gyvenimo patirties medžiaga, nušviesta 
tikro talento šviesa, kuri kasdieninę 
tikrovę paverčia mintį sužavinčiu menu, 
nustebina netikėtu pramatymu, sukelia 
pasigėrėjimą ir graudulį.

Novelėse lietuviai ateiviai vis turi 
progos papasakoti australams apie savo 
tėvynę, jos vietą Europoje ir jos politinę 
padėtį - okupacijas, rusų lietuviams 
daromas skriaudas, išvežimus, perse
kiojimus, ir kaip, karui baigiantis ir 
rusams vėl užimant kraštą, kas galėjo, 
viską palikę bėgo, rusų baimės vejami, į 
Vakarus, kad išgelbėtų savo gyvybes. 
Nors dabar, atėjus Lietuvos laisvės 
metui, pavergimo kančios yra pasi
baigusios, bet jų atsiminimai dar tebėra 
gyvi. Tuo būdu 
Agnės Luk - 
šytes novelės 
yra šiuolaiki
nės, bet kartu 
turinčios ne 
tik litera - 
tūrinę, bet 
ir istorinę 
išliekančiąją 
vertę.
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

„Laisvė“ nugali audras
Lietuvos jachta „Laisvė“ po labai 

audringos kelionės išMelbumo, į Sydnėjų 
atplaukė kovo 13 d. Australijos karo 
laivyno komandėlių brolių Rimo ir Algio 
Dičiūnų pastangomis ji buvo priimta 
Sydnėjaus Jachtklubo prieplaukoje. 
„Laisvė“ ir jos įgula Sydnėjuje svečiuosis 
apie savaitę. Iš Sydnėjaus jachta plauks 
įN. Zelandiją - Wellingtoną ir Aucklandą, 
vėliau Fiji ir Tahiti salas, Honolulu, 
Ameriką ir pro Pietų Ameriką, Europą. 
Į Klaipėdą grįžti numato 1995 metų 
rugpjūčio mėnesį. Jachtos įgulą, kuriai 
vadovauja kapitonas Ignas Miniotas, 
sudaro 8 nuolatiniai nariai, nors pakeliui 
per tokią ilgą kelionę, jie keičiasi. Jachta 
yra pastatyta 1981 metais, jos ilgis 18.3 
metrai, plotis 5.3 m, grimzlė 3.7 m, svoris 
30 tonų.

iki pasimatymo kovo 27 dieną „Kovo“ 
metiniame susirinkime ir vėliau 
sportininkų pagerbime.

Viršuje: „Laisvė“ skrodžia pasaulio 
jūrų pločius.

Žemiau: „Laisvės“ maršrutas.

PATIKSLINIMAS
Melburno sporto šventės aprašymuo

se „MP“Nr. 1-2 lauko teniso laimėtojas 
buvo ne Karvelis, bet Ričardas 
Sparvelis.

Nuoširdžiai atsiprašau.
Autorius

„Mūsų Pastogė“ Nr. 111994.3.21. psl.6

„Laisvė“, priešingai anksčiau čia 
buvusiai „Lietuvos“ jachtai, kelionę 
Australijoje pradėjo nuo Perth'o. Čia jie 
turėjo nemalonumų su uosto vadovybe, 
nes nepranešė apie savo atvykimą, ir su 
muitine, tačiau vietinių lietuvių jie buvo 
vaišingai priimti ir pasitaikę nema
lonumai buvo greit pamiršti. Viešnagė 
Adelaidėje užsitęsė ilgiau, negu buvo 
numatyta, nes čia reikėjo taisyti apgedusį 
motorą. Vietos lietuviai taip pat parodė 
savo vaišingumą ir dalinai padengė 
turėtas išlaidas. Melburne svečiai buvo 
gražiai priimti. Jais daugiausia rūpinosi 
sporto klubo „Varpas“ vadovybė ir 
sportininkai.Televizijoskomentatoriaus 
Jono Mašanausko pastangomis buvo 
padarytas daugiau nei 5 minutes tęsęsis 
SBS žinių laidoje vaizdas ir pasi
kalbėjimas su kapitonu ir kitais 
lietuviais. Tolimesni įspūdžiai bus duoti 
pasikalbėjime su kapitonu.

Paremkime „Kovą“
Kovo 27 dieną (sekmadienį) 2 vai. 

popiet Sydnėjaus lietuvių klube įvyks 
metinis sporto klubo „Kovas“ narių ir 
rėmėjų susirinkimas ir po jo ten pat vyks 
koviečių sportininkų pagerbimas, 
iešminė ir draugiškas visų sportą 
mėgstančių pabendravimas.

Šis metinis susirinkimas yra ypač 
svarbus, nes jo metu bus renkama nauja 
„Kovo“ valdyba. Šiai nauj ai valdybai teks 
gana sunkus ir atsakingas darbas. Reikės 
parengti koviečius sekančių metų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, 
kurios vyks Lietuvoje. Reikės gauti 
finansinės paramos savo sportininkų 
parėmimui ir jų aprangos įsigijimui. 
Todėl į šį susirinkimą kviečiami buvę 
koviečiai, sportininkai, veteranai, sporto 
rėmėjai ir ypač dabartinių jaunų 
'sportininkų tėvai. Tik bendrai dirbdami 
ir išrinkę naują darbščią valdybą, mes 
tinkamai galėsime pasiruošti atei
nančioms žaidynėms ir tuo pačiu gražiai 
reprezentuoti Australijos lietuvius. Tad,

Maratoninis plaukimas
Jeigu neseniai Lietuvoje buvo pasiek-; 

tas nuo žemės atsispaudimo rekordas,! 
tai nuo jo neatsiliko ir pasaulio 
ultratriatlono vicečempionas Vidmantas 
Urbonas, per plaukimo maratoną, kuris 
užsitęsė 17 vai. 6 min. ir 27 sek. Iš 
baseino, kuriame jis plaukė visą naktį ir 
iš jo išlipo tik kitą dieną, nuplaukdamas

Dalis „Laisvės “jachtos įgulos su Melburno sportininkų atstovais - Judita ir I 
Romu Dagiais. Nuotrauka V. Vaitkau;

_______________________ j

50 kilometrų, baseiną perplaukė 2 
tūkstančius kartų. Tai Lietuvos rekordas. 
Per šį plaukimą jis nustojo 5 kilogramų 
svorio. Jis plaukė Panevėžyje. Jo trenerė 
yra Rita Kondrotaitė.

Puikus teniso kompleksas
Neseniai Vilniuje atsidarė puikus ir 

didelis teniso aikštynas Karolinoje. Čia 
sąlygos yra tiesiog fantastinės, kaip 
pasakė šios teniso mokyklos direktorius 
Mindaugas Dagys. Puiki danga, labai 
geras apšvietimas ir daug erdvės. Be 
suaugusių ir gerųjų Lietuvos tenisininkų 
čia treniruojasi ir apie 200 vaikų. Jie per 
mėnesį moka po 10 litų. Mėgėjų terasas 
Lietuvoje labai populiarėja ir gerieji, 
žaidėjai jau yra siunčiami treniruotis ir 
žaisti ir į kitas valstybes. Ypatingas 
dėmesys yra skiriamas vaikams, tačiau 
norint išugdyti gerus žaidėjus, reikalinga 
daugpinigų, reikiarastirėmėjų, o doleriai 
ir litai gatvėj nesimėto.

Ukrainietė |>asaiilio čempionė
Lietuvos slidininkai ir žiemos sporto 

atstovai buvusioje Lillehammer 
olimpiadoje geresnių vietų nelaimėjo. 
Geriausiai pasisekė ledo šokių porai 
PoviluiVanaguiirMargaritaiDrobiazko,
laimint 12 vietą, kai kiti Lietuvos atstovai 
pasirodė gana silpnai, dviems iš jų net 
nebaigus savo distancijos. Lietuvos 
spaudoje buvo gana aštriai kritikuojami 
šie žiemos sporto atstovai ir net sakoma, 
ar iš viso yra verta siųsti sportininkus, 
kurių rezultatai kasmet silpnėja ir kurie 

1993 m. įkopusį į aukščiausią pasaulio viršukalnę - Everestą. Tai pirm 
lietuvis, nugalėjęs Everestą. Nuotrauka E. Onaiii

prieš startą nesigėdindami aiškina, jf 
gali prastai startuoti.

Daug geriau pasisekė 16-metg 
ukrainietei dailiojo čiuožimo čempioiif 
Oksanai Bajul. Ji Kijeve buvo sutikiu 
tikrai karališkai. Vyriausybė jai paskjėįj 
15 tūkstančių dolerių premiją. Jsf 
treneris amerikietis M. Rozenbergą 
pasakė, kad dabar jis galės uždirbto'1’ 
milijonus dolerių. Ji greitai išvyk/’ 
Ameriką. Jos problema yra nemokėj iro11’ 
anglų kalbos, tačiau tai greit b 
pašalinta.

Olimpiados metu nors oficialaus lošto 
kazino ir nebuvo, tačiau veikė pogrindžf 
kazino, turėjęs didelį pasisekimą, mtj 
vokiečių sportininkai buvo aprūpimi 
diplomatiniu būdu atsiųstu geto 
Vokietijos alumi, kuriuo vaišino ir saw. 
svečius.

Paruošė 4. Laukaiitl

MII.UIRVO „VARPAS“ PRANEŠ/“

• „Varpo“ jauniai krepšininkai paslil 
tinęs rungtynes prieš Altanos koman: 
laimėjo 61 - 32 taškų skirtumu. Task 
pelnė: M. Zdanius -17, S. Levickis - 5 
P. Oželis - 9, Lr Skimbirauskas - 4,1 
Mačiulaitis - 4 ir A. Kristens - 2.

• MLSK „Varpas“ nuoširdžiai dėką 
visiems prisidėjusiems prie 43-sios Ars 
tralijos sporto šventės surengimo.

Padėka už aukas p. Grikšeliui - $1( i 
G. Žvynakiui - $5.

M
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4 GRAFIKA ANT...
J Atkelta iš 4 psl.

motinos mirties, kai paveldėjo visą tėvo 
sukauptą medžiagą. Ji nusprendė kurti 
grafikos darbus, kuriuos žmonės dėvėtų 
ant kūno, o ne kabintų ant sienų. Ji tiki, 

‘jog dar niekas iki jos to nedarė, ir viliasi, 
jogjos darbas paskatins madų industriją 
imtis „autentiškesnio“ grafikos meno.

Jos firma, pavadinta „Bodywear by 
Ramona“ gamina laisvalaikiodrabužius, 
drabužius šokėjams, aerobikai, 

(plaukikams naudodama švelnius 
Australijos gėlių motyvus, taip pat 
drąsius spalvų ir figūrų derinius. „Aš 
ąmoningai nesistengiau kurti aki

vaizdaus „australietiško stiliaus“, bet 
dariau tai, kas man buvo labiausiai prie 
(širdies, ir viskas gan keistu būdu baigėsi 
(tuo, kad pamačiau, jog galiu užganėdinti 
įvairių žmonių skonį.“

J Johnas Scrivenas, Nacionalinio meno 
bnakyklos prie East Sidney Technikos 
koledžo direktorius, pakvietė Ratas, dar 
tebekuriančią drabužius vykti į užsienio 
gastroles kartu su absolventais — 
irabužių modeliuotojais. Jos kolekcija 
auvo rodoma Atėnuose, Stambule, 
Jeruzalėje, Paryžiuje, San Franciske ir 

'Niujorke. Pasak Ratas, jos darbai 
usilaukė susidomėjimo, o ypač Amerikos 
riestuose. Iš modeliuotojų ją vienintelę 
Iškvietė dar vienoms gastrolėms kitais 
Retais.
i Didelės paramos ji sulaukė iš 
profesionalių šokėjų, ypač iš savo 
kaugės, buvusios balerinos Marilyn 
Jones. „Marilyn buvo bandomasis triušis 
pano pirmajam sukurtam triko, - sako 
ratas. - Aš liepiau jai nešioti jį, skalbti, 
fel nešioti, vėl skalbti.“ Jones dalyvavo 
t kuriant modelius ir vienam modeliui 
įivo suteikti jos inicialai - MJ. Be to 

. įmes išpuošė kamščiamedžiu ir emu 
Junksnomis vieną Australijos baleto 
^dovanotą balerinos sijonėlį, su kuriuo 
pksmai buvo pradedama rodyti Ratas 
lolekcija. “Salvios Dancing Shoes“ 
tompanija parėmė tiekiant avalynę 
podėliams, o Joan Barrie, pati drabužių 
J avalynės gamintoja, su dideliu 
Jiiaugsmu sutiko siūti drabužius su 
jamonos firmos etikete.
„Pati aš visko nepadarysiu, - pasakoja 
itas.-Juknegaliupervieneriusmetus 

Jyti 40-ties metų patirtį. Todėl man 
* paprastai džiugu pasitelkti Joan 
, manymą. Ji turi gerą vardą tarp

kėjų.“
Be to Ramona tikisi pardavinėti savo 
abužius kaip autralietiškus suvenyrus. 
Nors ir vėlyva paukštė madų kūrimo 
šaulyje, Ratas jaučia, kad tam tikra 
įsme jos vėlyvas atėjimas gali tapti 
ivalumu. Jos darbams netrūksta 
ivumo, kuris galbūt radosi iš patyrimo 
įgiaus - ji nejučia apėjo įsisenėjusius 
adų kanonus, nes net neįtarė juos 
nstuojant. Ji įsitikinusi, kad jos, kaip 
lėto šokėjos, patirtis puikiai ją paruošė 
jartiniam užsiėmimui: „Jei gali būti 
įfesionalia šokėja, vadinasi gali būti 
kuo. Atkaklumas, mokėjimas įžvelgti 
Šleinių esmę, jausti atsakomybę už 

krieną smulkmeną gali būti puikiai 
irkeliama į kitas sritis.“

• Miela Ramona, ir vis dėlto, - kaip 
’arsi balerina tapo garsia 
nodeliuotoja?
- Viskas prasidėjo 1989 metų 

ųbaigoje, prie kapucino kavos puodelio, 
iaugiškai šnekučiuojantis apie šį bei tą 
i draugu ir buvusiu šokėju Jeanu 

Lauisu Buhagiaru, dabar sukirpėjų ir 
siuvėju. „Kaip laikaisi?“ - paklausiau, o 
jis atsakė: „Puikiai, bet man nuobodu!“ 
Aš pasiūliau jam nukabinti grafiką nuo 
sienų ir uždėti ant kūno.

Jis pasakė, kad nieko iš to neišeis... 
Tos pačios dienos popietę jis paskambinu 
man ir tarė: „Ramona, aš pamąsčiau ir 
supratau, kad tai puiki mintis - kurk 
piešinius, o aš padėsiu siūti drabužius“.

1989 metų pradžioje parengiau 40 
minučių videopaskaitą „Kas yra 
originalus grafikos darbas?“ Ji buvo 
pirmąkart demonstruota 1989 metų 
liepos 28 dieną per pirmąją tarptautinę 
grafikos darbų mugę „Inter - 
Continental“ viešbutyje Sidnyje.
- Kaip vaikai, draugai reagavo į tokį 
Jūsų amplua pasikeitimą? O 
įdomiausia, kaip Jūs pati save 
pradėjote naujai suvokti, naujai 
identifikuoti pasikeitus specialybei?
- Mano vaikai, 23 metų Kristina u- 21 

metų Benas, būdami labai kūrybingi, 
yra pratę prie mano neprognozuojamų 
kūrybinių protrūkių tiek namuose, tiek 
kitur. Dar vienas nukrypimas jiems 
nebuvo „didelis daiktas“.

Buvę baleto kolegos iš pradžių kreivai 
žiūrėjo, tačiau dabar geriau mane 
supranta, padeda man ir prisideda prie 
darbo.

Kai kurie seni „bičiuliai“ užtrenkė man 
priešnosį duris,užtai aibėnaujųpažinčių 
padėjo įgyvendinti mano sumanymus.

Man patinka spręsti biznio ir su juo 
susijusias problemas, savo kasdienio 
darbo problemas, nes taip mokausi naujai 
žvelgti į daiktus ir reiškinius.

-Kur galima įsigyti Jūsų modeliuotų 
drabužių - Jūsų pačios salone? 
Kituose salonuose? Pagal privatų 
užsakymą? Kokia vidutiniška Jūsų 
modelių kaina? Į kokią moterį 
orientuojatės kurdama savo 
modelius?
-„Bodywear by Ramona“ yra sukurtas, 

norint patenkinti tam tikrų klijentų 
poreikius: aktyvaus sporto apranga ir 
uniformos, šokių kostiumai ir plaukikų 
triko siuvami konkrečiai parduotuvei, 
klubui, asociacijai, mokykloms, su 
atitinkamomis spalvomis ir simboliais. 
Produkciją tiekiama tik sporto 
akademijoms,mokykloms,madųsalonams.

Mažiausias užsakymas - 15 
komplektų, o vidutinė kiekvieno kaina 
siekia 55 Australijos dolerius.

Plaukikų ir kitų sportininkų apranga 
įsigyjama Sidnio aerouosto “G‘Day 
Sydney“ parduotuvėje, Haymano salos 
kurorte Kvynslende, prie Didžiojo 
barjerinio rifo, ,Rondi Beach Pavillion“ 
parduotuvėje Sidnyje ir specializuotose 
baleto reikmenų parduotuvėse visoje 
Australijoje.

Kuriantmodelį, atsižvelgiama į kliento 
pageidavimus: temą, stilių, spalvą, 
medžiagą ir kt.
. - Ar neketinate ateityje aplankyti 

Lietuvą ir čia surengti savo salono 
prezentaciją? „Ievos“ redakcija 
mielai panaudotų visus savo ryšius, 
padėdama Jums surengti tokią 
prezentaciją.
- Taip, aš, be abejonės, ruošiuosi 

aplankyti Lietuvą ir mielai surengčiau 
savo darbų prezentaciją padedama 
„Ievos“. GalbūtreikėtųpervežtiįLietuvos 
meno muziejų Vilniuje mano mirusio 
tėvelio darbus. (Ponas Romualdas 
Budrys maloniai išsiuntė man iškvietimą 
dar 1991 metais, ir man sutrukdė tik 
transportavimo problemos bei draudimo 
mokesčiai.)

MUSŲ MIRUSIEJI—------------------

Buvusiam ALFAS ir „Varpo“ klubo pirmininkui, 
ilgamečiam Australijos lietuvių sporto veikėjui

A. y A. ALBERTUI BLADZEV lCll I 
mirus, nuoširdžią užuojautą Velionio žmonai ir visai šeimai bei

giminėms reiškia
ALFAS valdyba

ir Australuos lietuviai sportininkai

A. f A. Albertui Bladzevičiui
mirus, jo žmonai Valei, dukroms Gražinai ir Jūratei su šeima bei 
Alberto sesutei reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

MLSK „Varpas“

Pagerbdama
A. f A. prelato Petro Butkaus 

atminimą, jo mirties metiniu proga „Mūsų pastogei“ $40 aukoja
Ona Liverienė

- Ramona, Jūs tiek metų nebuvote 
Lietuvoje... Kaip manote, ar 
egzistuoja nostalgija kraštui, 
kuriame gimei? O gal Jūs pernelyg 
maža palikote Lietuvą, kad šiandien 
galėtumėte save tapatinti su ja?
- Kadangi buvau tik trejų metų, kai 

palikau Lietuva, nieko neprisimenu iš 
ankstyvos vaikystės. Lietuvai širdingai 
norėčiau palinkėti suvokti tą didelę

LENGVIAU DUOTI NEGU IMTI...
Bet jeigu gyvenimas mūsų atvedė iki 

to, kad mes negalime išsiversti be 
labdaros ir kitos paramos iš išsivysčiusių 
kraštų, mes privalome GRAŽIAI IR 
TEISINGAI priimti labdarą. Jeigu apie 
tai rašo ir kalba tie geros valios žmonės, 

Prieš Kalėdas Vilniuje buvo surengtas vaikų su negale kermošius. Nuotrau
koje - dalis kermošiaus rengėjų su seneliu Šalčiu, iš kairės: A. Baltutytė, J. 
Butkuvienė (Bendrija „Viltis“) ir A. Vilūnienė (Judėjimas už integraciją). 
Nuotrauka Vladimiro Gulevičiaus (ELTA).

kurie mums padeda, vadinasi reikia ir 
mums Lietuvoje apie tai pagalvoti ir 
priimti atitinkamus sprendimus.

Noriu pakalbėti apie „Negalės 
informacijos ir konsultavimo biurą“ 
(toliau vadinsiu tik biuru). Jau seniai 
reikėjo įkurti tokią instituciją, į kurią 
galėtų kreiptis visi tie, kuriems reikia ir 
informacijos ir paramos ir kurie gali tą 
informaciją suteikti. Juk šiandien vienos 
visuomeninės organizacijos turi daug 

laisvę, kurią patyriau gyvendama 
Australijoje, žmogui čia atsiveriančias 
galimybes, taip pat gerą maistą, 
tinkamą gyvenimo stilių - visa tai, ką 
Lietuva turi jėgų įgyvendinti.

Kitaip sakant, ateities Lietuvą 
norėčiau matyti kaip išsivysčiusio 
turizmo, klestinčio biznio ir kultūros šalį, 
prie kurios gerovės ir aš norėčiau prisidėti 
savo darbu.

ryšių, turi daug rėmėjų ir jų vardu ateina 
didelė parama humanitarinė pagalba. 
Kartais-į.‘Vilties“ bendrijos būstinę 
gauname daug chirurgams ir ligoninėms 
reikalingų daiktų, be kurių sunku 
išsiversti, ir mes ieškome, kam juos 

atiduoti. Tai ne vienintelis pavyzdys. 
Tarkimorganizacija,kurilabiaurūpinasi 
žmogaus teisių gynimu gali labai ieškoti 
įvairių teisinių aktų ar šiaip patarimų, 
kaip panaudoti įstatymą, o šie leidiniai 
guli ir juokiasi“ šalimai esančioje 
organizacijoje, kur žmonės labiau 
rūpinasi tiesiogine pagalba šeimai ar 
žmogumi su negale, stengiasi organizuoti 
poilsį, reabilitaciją, steigti ugdymo 
įstaigas. Šiandien Lietuvoje labai trūksta ■

Nukelta į 8 psl.
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Informacija
KELIONĖS į DAINŲ ŠVENTĘ REIKALE

Šiais metais 
J* Vilnius \ Lietuvoje įvyks 
■? 1994 JUBILIEJINĖ
•J l/>< w
□ a. < dainų Šventė, 

A/\A kurioje dalyvaus
v rz$<5\ Lietuvos ir išeivi-

A A A A A J°s chorai bei tau
tinių šokių šokėjai.

Iš Australijos į 
Lietuvą vyks daugiau kaip 60 choristų ir 
apie 30 šokėjų, kurie liepos mėn. 2-3 
dieną koncertuos Trakuose, Kaune ir 
Vilniuje, kaip atskiras Australijos lietu
vių vienetas. Liepos 4 d. įsijungs į PA

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBAS 
1994 m. balandžio 9d. 

ruošia
ATVELYKIO VAKARONĘ

Savi užkandžiai (gėrimus atsinešti draudžiama) 
Kavutė. Loterija. Muzika. Šokiai.

Prašome atsinešti margučius parodai ir premijavimui. 
Turėsime svečių iš Sydney, Adelaidės ir Geelongo. 

Pradžia 6.30 v. v. 
Įėjimas aukomis

Klubo valdyba.

IINGVIAIIILOII-.
Atkelta iš 7 psl.

veiksmų koordinacijos, nors visos 
visuomeninės organizacijos turi vieną 
tikslą - padėti žmogui su negale.

Biuras ir bus ta institucija, kur 
kiekviena oranizacija pateiks duomenis 
apie savo veiklą, tikslus, negalės rūšį, 
narių skaičių ir tai, ko jiems labiausiai 
reikia. Tie žmonės fondai ar 
organizacijos, kurie pasiruošę visada 
padėti, kreipsis į biurą pranešdami kaip, 
kuo, kam ir kada suteiks paramą.

, Į biuro informacinį banką pateks 
duomenys ne tik iš visuomeninių 
labdaros organizacijų, bet būtinai ir iš 
įvairių socialinės apsaugos įsteigtų 
įstaigų, švietimo sistemos bei sveikatos 
apsaugos įstaigų kaip senelių namai, 
vaikų pensionatai, specialios mokyklos, 
įkalinimo įstaigos, ligoninės, manau, net 
pramonės įmonės, kurios gamina 
specialią produkciją. Šiandien atėjo 
laikas susisteminti darbą, dalintis 
informacija ir patirtimi, padėti vieni 
kitiems.

Jeigu biuras bus nepriklausomas, 
nepavaldus jokiai ministerijai - 
nuostabu. Ministerijose pakankamai 
kitų irgi labai svarbių darbų. Žmonės 
mieliau naudojasi teikiama parama ir 
informacija iš nevalstybinių struktūrų. 
Aiškubusnumatytairkontrolėssistema.

Įsteigti biurą padiktavo šiandieninis 
gyvenimas ir situacija. Reikia tik skatinti 
ir padėti tiems žmonėms, kurie ėmėsi šio 
sunkaus darbo, tai D. Baltutytė ir G. 
Muceniekaitė iš Australijos. Prie jų 
prisideda ir žmonės iš įvairių Lietuvos 
organizacijų bei judėjimų.

Kuo daugiau žinosime vienas apie kitą, 
tuo pačiu apie mus žinos pasaulis, tuo 
greičiau įveiksime sunkumus, su kuriais 
susiduriame šiandien.

Bendrijos „Viltis“ Vilniaus 
Skyriaus pirmininkė

D. Iliįalmva
„Mūsų Pastogė“ Nr. 111994.3.21. psl.8

SAULIO LIETUVIŲ DAINŲ šventės 
repeticijasbei dainų šventę, kuri užtruks 
iki liepos 10 d.

Adelaidės ir Sydnėjaus chorai išskren
da birželio 23 d. Qantas Airways iki 
Singapore ir Lufthansa Airways per 
Frankfurtą į Vilnių.

Kaina $2,260.00.
Jeigu prie šios kelionės nori kas prisi

jungti,prašome susisiekti su V. Strauku, 
skambinant (08) 373 4976 iki balandžio 
10 d.

V. Opulskis 
Admin, vadovas Australuos rajonui

AUKOS
Sydney lietuvių katalikų kultūros 

draugijai, gautos Kaziuko mugės metu:
Po $10 - J. Grybas, E. Lašaitis, V. 

Stasiūnaitis, Z. A Storpirščiai.
Po $5 -. P. Andriukaičiai, V. Barkus, D. 

Bartkevičienė, A Brunkienė, V. Burokas, 
P. Donielienė, A Giniūnas, A Jokantas, J. 
Kušleika, O. Lėverienė, R Lekienė, Dr. A 
Mauragis, A Rupšys, P. Sakalauskas, G. 

Stefanovic, J. Venclovienė,Dr. R. Zakare
vičius, J. Žukauskas.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Didelis ačiū R. Lokienei už meniškai 

nuspalvintas ir paaukotas atvirutes.
Sydnėjaus lietuvių kataliką 
kultūros draugijos valdyba 

AUKOS
Lietuvos buvusių politinių kalinių 

ir tremtinių šeimoms sušelpti aukojo:
Po $20 - V. Augustinavičius, V. 

Patašius;
po $10 - L. Cox, A. Dudaitis, A. 

Giniūnas, A. Griškauskas, J. Grybas, I & 
E. Jonaičiai, O. Lėverienė, J. Masio kienė, 
V. Narušienė, A. Savickienė, A. Stasiu- 
naitienė, Z. Storpirštis, V. B. Vaitkai, J. 
Venclovienė, M & J. Zinkai, P. & B. 
Žaliai;

po $5 - Z. P. Andriukaičiai, K. Bačiu- 
lienė, E. Badauskienė, B. Barkus, D. 
Bieri, A. Brunkienė, P. Donielienė, V. 
Doniela, A. Jūragis, M. Kemežienė, L. G. 
Kiacevičiūtė, L. Kramilienė, M. Migevi- 
čienė, P & E. Nagys, S. Pačėsa, P. Saka
lauskas, J. J. Skuodai, V. Šliogeris, G. 
Umbražiūnas, Dr. A. Viliūnas, R Za
karevičius, P. Žitkauskas.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. 
Sytfaėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

AUKOS „MtJSĘ PASTOGEI“
1. Ina Simaitis Vic. $ 5
2. L. Misevičius ACT $ 5
3. A. ir O. Kapočiai NSW $15

Už aukas nuoširdžiai dėkojame!
Red.

[ SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

! NAMUOSE
j 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

I
I ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE

Gegužės 22 d. vyks Madų paradas.
Bus modeliuojami „Mellioi*1 firmos (savininkai - Alma Kav

aliauskaitė Rowntree ir David Rowntree) drabužiai.

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. vyks kultūrinis savaitgalis - Mugė. 
* * *

I Spalio 1 d. ruošiamas Klubo metinis balius.
I
I
I

Didįjį Penktadienį (Good Friday), 1/4/94, klubas uždarytas.
I
I Pirmadienį, 4/4/94, klubas atidarytas nuo 12 valandos.
I

HOBARTE 
PRANEŠIMAS

Visų ALB Apylinkių valdybų ir 
Krašto valdybos dėmesiui

ALB Hobarto apylinkės valdybos 
sąstatas yra: pirmininkas-Ram ūnas 
Tarvydas,vicepirmininkas - sekreto
rius - Stepas Augustavičius, 
iždininkas- Juozas Paškevičius, narė 
jaunimo reikalams - Teresėlė 
Siaučiūnaitė.,
Korespondenciją adresuoti: Austral
ian Lithuanian Community in Ho
bart, 59 Illawarra Road, Blackmans 
Bay- 7052, Tasmania

BASTKRN EI I1OPET1UVJX lie. 2TA 002531

. - 'Skambinkite Bob: (07) 229 9716 
BRISBANE. 131 Elizabeth Street, City.

inkite Elenai Zolotorenko, tol (02) 262 1144) 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.)

SYDNEY: 75 King Street (City).

♦ VILNIUS - AUSTKA1.UA • 
Pasikvieskite savo giminaičius vizitui - bilietų kainos: 

$ 1780 į ten ir atgal, $ 980 - į vieną pusę.

ūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
Lietuvos kelionių specialistai -

* Viešbučiai Vilniuje, Kaune; Klaipėdoje
* Vietinis gelžkelis * Pagalba vizų gavimo reikalu.

* VILNIAUS SKRYDŽIAI *
Specialiai LUFTHANSA Sydnėjus -Vilnius $ 2115 (ten ir atgal).

Skambinkite Vicki arba Luba (03) 600 0299 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.) 

MELBOURNE: 343 Little Collins Street .

NORI SILSI RASINEI
Aš labai norėčiau susirašinėti s 

Australijos lietuviais nežiūrint į j 
amžių ir lytį. Susirašinėti galiu ti 
lietuvių kalba.

Man 33 metai. Netekėjusi, gyver 
viena.

Iš anksto Jums dėkoju.
Su pagarba Irena Kraupytė
Algirdo 8-44, Rokiškis, Lathuaiia

Prašome nepamirš, 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės” 
prenumeratų.

8

AUSTKA1.UA
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