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VAIZDELIS IŠ SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
STOVYKLOS. Jaunoji Sara Marko ws ” 
kei sako, kad po alpinistų pratinu! 
stovykloje, jai iš aukščiausio kalno nu
sileisti vieni juokai!., (žiūr. str. šio "M. 
P." nr. 4-me psl.)

Vytauto Didžiojo patranka - 
ežero dugne

Toninės universiteto Rytų Europos 
istorijos katedros profesorius tvirtina, 
kad nedideliame 44 ha Golubskos ežere 
netoli Lenkijos Elko miesto yra nusken
dusi Vytauto Didžiojo patranka. Pasak 
mokslininko, tuo metu tas karvedys, ku
ris turėjo patranką, buvo padėties šei
mininkas. Pirmoji rašytinė žinia apie tai, 
kad Vytauto Didžiojo patranka nuskendo 
ežere pasirodė 1532 metais. Žygimanto I 
laikais, kuomet dėl sienų ginčijosi Ma- 
žovse ir Lietuva su Prūsų kunigaikščiu 
Albrechtu Hohenzollemu, senąja balta
rusių kalba užrašą paliko broliai Ta- 
tarinovai. Patrankos pradėta ieškoti jau 
1994 metais, tačiau ežero dugnas labai 
dumblėtas, o kita vertus, per 600 metų 
ežeras smarkiai sumažėjo. 1997 metais 
buvo aptikta sudūlėjusių medžio liekanų 
netoli kranto. Norint toliau ieškoti pa
trankos, kuri turėtų būti giliai nugrimz
dusi, reikia galingų metalo paieškų prie
taisų. Tad tarptautinės paieškų agentūros 
Toninėje pirmininkas parašė Lietuvos 
ambasadai Lenkijoje laišką, kviesdamas 
prisijungti prie paieškų tuos, kam "bran
gi praeitis ir istorija, nes Vytauto Didžio
jo patranka - milžiniškas lobis".

("Lietuvos rytas")

Lietuvos įvykių kronika
Pasirašyta Partnerystės chartija 

su JAV
Tarptautinėje plotmėje praeitą savaitę 

Baltijos šalys daugiausia dėmesio susilau
kė dėka sausio 16 d. pasirašytos naujos 
sutarties su JAV. Tai Partnerystės charti
ja tarp JAV, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
kurią pasirašė šių keturių šalių preziden
tai Bill Clinton, Lenart Meri, Guntis Ul
manis ir Algirdas Brazauskas.

Nors Lietuvos politikai šią Chartiją 
vadina „vienu reikšmingiausių mūsų 
diplomatijos pasiekimu", užsienio ko
mentatoriai ją vertina gana rezervuotai. Iš 
JAV Valstybės departamento atstovo 
spaudai James Rubin pasisakymo matyti, 
kad JAV administracija šį dokumentą lai
ko tik bendrų niekaip neįpareigojančių 
valstybės intencijų pareiškimu. Kaip teigė 
„Washington Post“, Chartija tėra paguo
dos prizas Baltijos valstybėms už NATO 
narystės paieškas. „Laisvosios Europos“ 
radijo Vašingtono biuro redaktorius Paul 
Goble prognozavo, kad Baltijos valstybės 
bus priimtos į NATO tik trečiajame plėti
mo etape 2002 metais. Panašios nuomo
nės yra ir^.ictuvos prezidentas Algirdas* 
Brazauskas, viename Vašingtone sureng
tų priėmimų teigęs, kad Lietuvai narys
tės NATO dar gali tekti palaukti kokius 5 
metus.

Partnerystės chartijos praktinė reikšmė 
susiveda į trijų dvišalių darbo grupių 
sudarymą, kurioms bendrai pirmininkaus 
JAV viceprezidentas Al Gore ir atitinka
mos Baltijos valstybės prezidentas. Ti
kimasi, kad realiai JAV administracijai 
bendroje J AV ir Baltijos šalių Partnerystės 
komisijoje atstovaus Valstybės depar
tamento sekretorės pavaduotojas Strobe 
Talbott, o ekonominius santykius kuruos 
JAV Valstybės sekretoriausekonominiams 
reikalams pavaduotojas Stuart Eizenstat. 
Komisijos tikslas - plėtoti JAV bendra
darbiavimą su Baltijos šalimis mokslo, 
technologijos, komercijos ir kitose srityse.

Konstitucinio teismo sprendimas
Dar iki Lietuvos prezidento rinkimų 

būta įvairių spekuliacijų dėl Vyriausybės 
likimo išrinkus naują prezidentą. Lietu
vos konstitucija sako, kad tokiu atveju 
Vyriausybė privalo grąžinti savo įga
liojimus prezidentui, bet nieko nesako apie 
Vyriausybės atsistatydinimą. Norėdama 
išsiaiškinti kaip turi būti interpretuojamos 
šios Konstitucijos nuostatos, Seimo dau
guma kreipėsi į Konstitucinį Teismą su 
paklausimu. Paklausimo pretekstu buvo 
Seimo sprendimas priimti G. Vagnoriaus 
Vyriausybės programą keturiems me
tams. Jeigu Vyriausybė privalo atsista
tydinti po eilinių Prezidento rinkimų, tai 
Vyriausybės programos patvirtinimą 4 
metams galima būtų laikyti prasilenkiančiu 
su Konstitucijos nuostatomis.

Konstitucinis Teismas pranešė savo 

sprendimą sausio 10 d. Jis paskelbė, kad 
Vyriausybė privalo grąžinti savo įga
liojimus naujajam prezidentui tą dieną, 
kai jis pradeda eiti pareigas. Po to per 15 
dienų naujasis prezidentas turi teikti Sei
mui paklausimą dėl pasitikėjimo įga
liojimus grąžinusios Vyriausybės vadovu. 
Tuo atveju, jeigu Seimo narių pasitikėji
mas pareiškiamas, dabartinė Vyriausybė 
toliau eina savo pareigas ir vykdo par
lamento patvirtintą programą. Taip pa
reiškiamas pasitikėjimas ne tik jos vado
vu, bet ir visais Vyriausybės nariais, ir 
prezidentas neturi teisės daryti joje kokių 
nors pakeitimų. Vyriausybės įgaliojimų 
grąžinimas po Prezidento rinkimų tėra 
mandagumo žestas.

Pareiškus nepasitikėjimą dabartiniu 
premjeru, Vyriausybė atsistatydina ir 
pradedama naujo ministrų kabineto 
formavimo procedūra.

Ruošiamas Vyriausybės 
atnaujinimas

Nežiūrint dabartinei Vyriausybei 
palankaus Konstitucinio Teismo spren
dimo, premjeras Gediminas Vagnorius jau 
yra pareiškęs, kad tam tikra VyfEGsybė" 
reorganizacija po naujojo prezidento 
prisaikdinimo įvyks. Jis sakė, kad iki 
vasario 20 dienos bus pateikta galutinė 
atnaujintos Vyriausybės sudėtis, taip pat 
bus pranešta apie kai kurių ministerijų ar 
jų struktūrų reorganizavimą. Iki to laiko 
premjeras nekeis jokių ministrų ir nenori 
minėti jokių pavardžių. Tačiau jau dabar 
yra žinoma, kad atnaujintoje Vyriausybė
je nematysime bent dviejų dabartinių 
ministrų: Žemės ir miškų ūkio ministe
rijai vadovaujančio Vytauto Knašio bei 
sveikatos apsaugos ministro Juozo Gal
diko. Pirmasis praeitą savaitę pareiškė 
neketinąs dalyvauti atnaujintoje Vyriau
sybėje, nes jį nuvargino nuolatinė kritika. 
J. Galdiko sprendimą pasitraukti nulėmė 
premjero sudarytos komisijos išvados 
tiriant skandalą dėl Sveikatos apsaugos 
ministerijos vadovų išsimokėtų priedų už 
įstatymų ruošimą. 22 000 litų priedą prie 
atlyginimo J. Galdikas skyrė ir sau, nors 
kaip Seimo narys ir ministerijos vadovas, 
pagal įstatymą, jis negali gauti jokių 
papildomų pajamų, išskyrus honoraras 
už kūrybinį darbą. Įstatymų projektų 
rengimą ministras taip ir įvardijo, tačiau 
Vyriausybės komisija, vadovaujama 
ministro pirmininko aparato kanclerio 
Kęstučio Čilinsko, į šį reikalą pažiūrėjo 
kitaip. Jos išvadose teigiama, kad minis
tras J. Galdikas ir kiti šios ministerijos 
vadovai pažeidė tarnybinės etikos rei
kalavimus. Pats ministras dar prieš 
komisijos tyrimą išsimokėtą priedą yra 
grąžinęs į ministerijos kasą.

Premjero nuomonė apie Lietuvos 
ekonomiką

Ministrą pirmininką Gediminą Vag

norių optimistiškai nuteikia statistiniai 
duomenys apie Lietuvos ekonomikos 
būklę. „Nors nemažai gyventojų kol kas 
negali pasidžiaugti dideliais pasikeiti
mais į gerąją pusę, statistika liudija apie 
sveikstančią Lietuvos ekonomiką ", - sakė 
premjeras spaudos konferencijoje sausio 
14 d.

G. Vagnorius paskelbė keletą esminių 
skaičių apie šalies vystymąsi pernai, 
remdamasis pirminiais statistiniais duo
menimis. Bendras vidaus produktas (B VP) 
išaugo beveik 6%, nors buvo prognozuo
tas 5% augimas. Bendra užsienio skola 
pernai sumažėjo nuo 23.5% iki 21.3% 
BVP. Įstatymu buvo nustatyta, kad 
biudžeto deficitas negalėjo viršyti 1.9% 
BVP, tačiau, pasak ministro pirmininko, 
sugebėta pasiekti, kad deficitas būtų 
1.21% BVP. Per praėjusius metus 32.7%

Premjeras Gediminas Vagnorius.

išaugo vidutinis darbo užmokestis 
(VDU). Įvertinant infliacijos lygį, VDU 
pernai išaugo 18%. Vidutinė senatvės 
pensija pernai išaugo 30.4%, o įvertinant 
infliacijos rodiklį-16%. „Praėjusiųme
tų rezultatai leidžia manyti, kad ir šiemet 
mes sėkmingai vykdysime Vyriausybės 
programą - įsitikinęs G. Vagnorius.

V. Adamkaus pasisakymai dėl 
Karaliaučiaus

Žiniasklaidos atstovai jau bandė su
kelti pirmąją kontraversiją naujai Lie
tuvos prezidentu išrinktam Valdui Adam
kui. ,Ųietuvos rytas“ citavo V. Adamkaus 
pasisakymą dėl Karaliaučiaus krašto iš 
lenkų savaitraščio „Wprost“, bandydamas 
įrodyti, kad ten jis kalbėjo priešingai, ne
gu per Lietuvos televiziją debato su A. 
Paulausku metu. V. Adamkaus atstovas 
spaudai D. Tarasevičius po šio straipsnio 
padarė pareiškimą, kad V. Adamkus 
„Wprost“ jam priskiriamų žodžių nėra 
ištaręs ir iš viso niekada nėra davęs in
terviu šiam leidiniui. Šį teiginį savo 
ruožtu bandė paneigti BBC radijo Len
kijos biuro korespondentė M. Przelomiec. 
Ji teigė, kad po pirmojo rinkimų turo 
kartu su kolegomis iš laikraščių „Wprost“ 
ir „Rzeczpospolita“ Vilniuje, Spaudos 
rūmų koridoriuje, „kalbino tuometinį
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Lietuvos įvykių...
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kandidatą į prezidentui V. Adamkų“. 
Kartu ji „Lietuvos rytui“ perdavė šio 
pokalbio įrašą, kurio ištraukas šis laik
raštis pateikė sausio 16 d. numeryje. Iš jų 
matyti, kad laikraštis „Wprost“ V. Adam-, 
kaus žodžių tiksliai necitavo, o bandė 
juos savaip interpretuoti, sudėliodamas 
akcentus kitaip, negu tai padarė pats V. 
Adamkus. Tuometinis kandidatas į pre
zidentus pabrėžė, kad Karaliaučius - tai 
ne Lietuvos, o pasaulio politikos reikalas. 
Tuo būdu jis aiškiai atsisakė reikšti bet 
kokias Lietuvos pretenzijas dėl šio kraš
to, kas atitiko jo vėlesnį pasisakymą per 
Lietuvos televiziją. Tuo tarpu „Lietuvos 
ryto“ teiginys apie V. Adamkaus „susi
painiojimą tarp žodžių “šiuo atveju skam
ba labai neįtikinamai.

Vis dėlto, pati dabar išrinktojo Lietu
vos prezidentu V. Adamkaus pozicija dėl 
Karaliaučiaus krašto priklausomybės 
Lietuvoje kvestionuojama. Sausio 16 d. 
„Kauno diena“ publikavo Seimo nario, 
Lietuvių nacionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva“ vado Stanislovo Buškevičiaus ir 
dar keturių šios partijos narių pasirašytą 
atvirą laišką Valdui Adamkui. Laiške 
keliamas klausimas: „Ar Lietuva gali būti 
tikrai nepriklausoma ir saugi, kol Mažą
ją Lietuvą kontroliuoja Rusija, kol ten 
dislokuota milžiniška kariuomenė, o per 
Lietuvą nuolat juda kilnojamos Rusi
jos karinės bazės?“ Laiško autoriai tei
gia, kad jokie tarptautiniai susitarimai 
neįteisino Rusijos buvimo Mažojoje Lie
tuvoje. V. Adamkus BBC radijo kores
pondentei teigė, kad Rusijai dabar suteik
ta teisė administruoti šį kraštą.

Sausio 13-osios metinių 
paminėjimas

„ Sausio 13-osios naktis liko švieses
nė už dieną bent jau tiems, kurie tada 
budėjo ir veikė, kurie bėgo ne tolyn nuo 
televizijos bokšto ir mirties pavojaus, o 
artyn prie jo“, - pažymėjo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis, kalbė
damas antradienį iškilmingame Seimo 
posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai 
paminėti. Parlamento vadovo teigimu, 
daug Europos valstybių patyrė panašių 
kolizijų, daug sąskaitų su totalitarizmais 
dar nesuvesta. „Bet Lietuvoje nepanašu 
net į valstybinės reikšmės teismą“, - 
pažymėjo Seimo pirmininkas. V. Lands
bergio nuomone, sausio 13-osios proce
sas „nuobodžiai klampoja, daugiau do
mindamas vakarykštės krypties politikus 
vienoje kaimyninėje šalyje negu valsty
bės veikėjus pačioje Lietuvoje". Pasak
kalbėtojo, „kviečiantys pamiršti praeitį 
gal tyčia, gal nesąmoningai siūlo 
piliečiams nebematyti, neprojektuoti nė 
bendros mūsų ateities, gyventi tik 
begalinėje vienadienėje dabartyje. Tąsyk 
ir sausio žudynės, ir jų kaltininkai grimz
ta lyg šimtmečių praeities migloje, o 
nejučiomis toje migloje ima šmėkščioti vėl 
nauji zombiai stiklinėmis akimis, bet 
pasipuošę senais komjaunimo ženkle
liais". Kunigas Robertas Grigas iškil
mingame Seimo posėdyje pastebėjo, kad 
sausio 13-oji tapo mums „valstybinio ir 
pilietinio veikimo atskaitos tašku, kri
terijumi ir matu “.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepri
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klausomybę giminės bei artimieji, tų 
kraupių įvykių liudininkai, išrinktas 
naujasis šalies prezidentas Valdas 
Adamkus, ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, Vyriausybės nariai. Į 
posėdį atvyko Nepriklausomybės Akto 
signatarai, pirmosios atkurtos nepriklau
somos Vyriausybės nariai, Konstitucinio, 
Aukščiausiojo, Apeliacinio Teismų vado
vai, bažnyčios hierarchai, diplomatinių 
misijų atstovai.

Tą pačią dieną Nepriklausomybės 
aikštėje įvyko iškilminga valstybinės 
vėliavos pakėlimo ceremonija. Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
šventos mišios, žuvusiųjų Laisvės gynėjų 
atminimas pagerbtas Vilniaus Antakal
nio kapinių memoriale.

Prie Kryžių kalnelio, esančio šalia 
Nacionalinio radijo ir televizijos rūmų, 
prisimenant kruvinus 1991 metų sausio 
13-osios įvykius, vilniečiai ir sostinės 
svečiai pirmadienį degė žvakes, dėjo gė- . 
lių. Šalia NRTV pastato, kuris prieš 
septynerius metus 222 paras buvo sovie
tinių okupantų rankose, buvo uždegtas 
laužas. Vilniaus Nepriklausomybės aikš
tėje pirmadienio vakare suliepsnojo 
Atminimo laužai.

Pasikeitimai Seimo frakcijose

Dienraščiai informuoja, kad praeitą 
ketvirtadienį Seime prisiekė sausio 4-ąją 
Aukštaitijos rinkimų apygardoje Seimo 
nariu išrinktas Virmantas Velikonis. Jis • 
užėmė mirusio parlamentaro - velionio 
Konservatorių frakcijos nario Raimundo 
Rajecko - vietą. V. Velikonis tapo trylik
tuoju LDDP frakcijos nariu. Dabar ši 
frakciją tapo ketvirtąja pagal dydį Seime. 
Tuo pačiu pranešama, kad Seimo De
mokratų frakcijos narė Jūratė Mateko- 
nienė, nusivylusi Demokratų partija, nu
tarė pasitraukti ir iš partijos, ir iš frakci
jos. Ji perėjo į Centro frakciją. „Res
publikai“ Seimo narė sakė, jog šią frak
ciją pasirinko todėl, kad per Seimo ir 

Prezidento rinkimus artimiausiai ben
dravo būtent su Centro sąjungos nariais. 
„Per parlamento rinkimus mane rėmė 
Valdas Adamkus, o aš, kiek galėjau, jį - 
per Prezidento rinkimus ", - sakė J. Ma- 
tekonienė.

Atidarytas Australijos garbės 
konsulatas Vilniuje

Sausio 16 d., trečiadienį, Vilniuje buvo • 
oficialiai atidarytas Australijos garbės 
konsulatas. Jam vadovauja italų kilmės 
verslininkas Salvatores Antonio Meschi- 

no. Konsulatas Vilniuje neišdavinės Austra
lijos vizų, čia bus teikiama pagalba-vie-
šintiems Australijos piliečiams, taip pat 
konsulato darbuotojai bandys skleisti kuo 
daugiau informacijos apie Australiją. 
Konsulas mano, kad abiejų valstybių 
verslininkai galėtų aktyviau bendra
darbiauti gamindami baldus ir perdirb
dami vilną, taip pat į Lietuvą (veždami 
australišką vyną. Lietuvoje įregistruota 
beveik 20 bendrų Lietuvos ir Australijos 
įmonių, tačiau iš jų tik ketvirtadalis yra 
aktyvios.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota 
ELTOS pranešimais, „Lietuvos rytu“ ir 
Laimos Statulevičienės paruošta savai
tine Lietuvos spaudos apžvalga.

Spaudai parengė Saulius Varnas

Turkijos aukščiausias teismas nele
galia paskelbė didelę ir įtakingą „Ger
būvio“ politinę partiją, buriančią musul
monų aktyvistus. Teismas nusprendė, 
kad ši partija sudaro grėsmę Turkijos 
sekuliarinei valdymo sistemai.

Saddam Hussein, Irako prezidentas, 
kaltina Jungtines Tautas dirbtinai pra
ilginant sankcijas prieš Iraką. Tačiau, 
Saddam parėdymu, nuolat trukdomas 
nusiginklavimo komisijų darbas.

Dabar D. Britanija pasiuntė lėktuv
nešį „Invincible“ į Persų įlanką, kur jau 
randasi dvi JAV karo laivyno kautynių 
grupės su dvejais lėktuvnešiais. Paro
dydami solidarumą su JAV, britai tikisi 
palenkti Iraką leisti nusiginklavimo 
komisijoms tęsti savo darbą.

Rusijos min. pirmininkas Viktor Čer- 
nomirdin vėl apkarpė dviejų savo kabi
neto vicepremjerų galias. Iš Anatolij Ču- 
bais dabar atimta vyriausybės politikos • 
spaudoje ir televizijoje priežiūra. Jam dar 
paliktos gana plačios galios ekonominės 
politikos srityje. Iš Boris Nemcov atimta 
energetikos ir žaliavų sektoriaus priežiū
ra, o paliktos tik pensijų ir būti] reformos 
sritys. Abu „nukentėję“ vicepremjerai yra 
Boris Jelcino šalininkai ir rėmėjai.

Deklasifikuoti KGB dokumentai ro
do, kad Sovietų S-gai atominę bombą 
greit pasigaminti ypač daug padėjo britų 
^Cambridge Šnipų rato“ nario Jdhn Caim- 
cross perduotos britų atominės bombos 
gamybos paslaptys.

Simon Wiesenthal centras Los An-.

Ar jau atėjo nomenklatūros ruduo?
Paskutines kelias savaites dominuoja 

diskusijos apie prezidento rinkimus. Tai 
neišvengiama ir suprantama, nes tai yrą 
didelis valstybinio gyvenimo įvykis. Ra
šydamas „Lietuvos ryte“, berods šio mė-
nesio 12d., Rimvydas Valatka išlieja savo 
nuotaiką prieš Vytautą Landsbergį maž
daug tokia fraze: „Pirmajame rate pralai
mėjo tas, kas turėjo pralaimėti... Gi, an
trajame rate laimėtojų nebuvo“.

— Man atrodo visai kitaip - pirmąjį ratą 
pralaimėjo mano pasirinktas kandidatas 
Vytautas Landsbergis, o antrąjį pralaimė
jo man labai blogai'atrodantis kandidatas
Artūras Paulauskas. O jei buvo pralaimė
tojas, tai buvo ir laimėtojas ir pastarajam 
reikia palinkėti sėkmės, nes prezidento 
gerai atliekamos pareigos yra svarbios 
Lietuvai.

Bet šiandien norėčiau pabandyti į šiuos 
rinkimus pasižiūrėti iš nomenklatūrinin
ko taško. Beje, kaip Paul Goble yra rašęs, 
komunizmas mirė, bet nomenklatūra ir 
toliau bujoja ir gyvuoja. Nomenklatūra - 
kompartijos vardu valdančiųjų sluoksnis. 
Iš tiesų kompartija tik šūkiuose rūpinosi 
darbo žmonių, jų terminologijoje „prole
tariato“, gerove. Iš tiesų ji visad buvo tik 
savo klikos globėja, savo nomenklatūros 
gerbūvionešėja, visiškai abuojidarbo žmo
nių negerovėms ir sunkumams. Nomen
klatūra, būdama geriau informuota, suge-

gėlės vėl užsipuolė Šveicariją. Centro 
paskelbta žydų kilmės amerikiečių isto
riko Alan Morris Shorn studija kaltina 
Šveicariją, kad ji laikė virš 20 000 žydų 
pabėgėlių iš Hitlerio Vokietijos darbo 
stovyklose, kurios faktinai buvę vergų 
stovyklomis.

Šveicarijos vyriausybės atstovė griež
tai atmetė užmetimus. Žydų kilmės pabė
gėliai buvę lygiai traktuojami su kitais 
pabėgėliais. Karo meto sąlygose gyveni
mas darbo stovyklose galėjęs būti 
nelengvas, bet pabėgėliai buvę apgy- 

( vendinti po stogu, pamaitinti ir gaudavę 
kuklų atlyginimą.

Sausio 15 d. Izraelio vyriausybė 
paskelbė nutarimą, kad palestiniečiams 
niekada negrąžins viso Jordano „Vakari
nio kranto“. Jie pasilaikys Izraeliui sep
tynias plačias teritorines zonas, kurios yra 
arba būtinos Izraelio bei žydų kolonistų 
išlikimui arba yra svarbios žydų tautai 
istoriniu atžvilgiu.

Nežiūrint ekstremistų pastangų pa
vieniais teroro veiksmais sutrukdyti D. 
Britanijos, Airijos ir IRA pasitarimus dėl 
Ulsterio ateities, derybos stumiasi į prie
kį. Derybų eigoje D. Britanija sutiko 
perkelti ilgai kalinamus IRA narius iš 
Anglijos kalėjimų į Airijos kalėjimus.

JAV senatorius John Glenn, prieš 36 
metus pirmas amerikietis astronautas 
apskriejęs orbitoje Žemę, spalio mėnesį 
vėl išskris į erdvę. Tada jam jau bus suėję

■ 77 metai amžiaus. Jo skrydžio tikslas - 
tyrinėti besvorės aplinkos įtaką į senėjimo 
procesus, paliečiančius žmonių kaulus, 
muskulus ir kraujotakos sistemą.

bėjo sugriebti didžiumą turto ne tik Lie
tuvoje, bet ir Rusijoje bei kitose po 
komunistinėse valstybėse. Lietuvoje ji 
Prezidentūroje turėjo savo užtarėjus, savo 
užuovėją. Tad nenuostabu, kad ji viską 
metė į prezidento rinkimus. Ir iš ties, jų 
kandidatas tik per plauką pralošė antrąjį 
rinkimų ratą. Kaip ši klaida įvyko?

Nomenklatūra tiesiog patalogiškai ne- 
kenčiaLandsbergio. Gal todėl, kad pasta
rasis daug prisidėjo prie Sovietų Sąjungos 
žlugimo ir ypač daug prie sovietinės Lie
tuvos žlugimo ir naujai atgimusios nepri
klausomos Lietuvos atkūrimo. Gi, sovieti
nė sistema buvo jų „auksinis laikotarpis“. 
Kaip gražiai jos pasigesdavo prezidentas 
Algirdas Brazauskas, skelbdamas, kad to
kį aukštą gyvenimo lygį, kokį turėjo 1989 
metais (atseit sovietinėje Lietuvoje), 
Lietuva tepasieks per dešimtį metų. Žino
ma, tas teiginys netinka rinkiminei kam
panijai, tad buvo sugalvotas naujesnis ir 
geresnis: „užsitarnavome gyventi geriau“. 
Užsitarnavome, tiktiedešiniejineduoda...

O gal ta neapykanta remiasi ir tuo, kad 
Landsbergis yra intelektualiai pranašesnis 
už juos - jis kalba apie teisybę ir teisingu
mą, apie pakantumą, apie tai, kad reikia 
siekti gėrio, apie tai, kad reikia geriau 
dirbti, atsikratyti kyšininkavimo sistemos.

Taigi, per pirmąjį rinkimų ratą buvo
Nukelta į 7 psl.
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(BENDRUOMENĖS VEIKLOJE X
Tremtiniai sugrįžo!

„Nesvarbu, kad buvęs Sibiro kalinys 
ar tremtinys sugebėjo sugrįžti prieš 
dvidešimt ar daugiau metų. Jeigu jis savo 
tėvynėje iki šiol neturi sau pastogės, 
pakenčiamų gyvenimo sąlygų, jis nėra 
grįžęs į tėvų žemę dėl kurios laisvės 
kovojo ir kentėjo“, - V. Cinauskas.

į tėvynę Ona Milaknytė. Ji jau yra pensiono gyventoja.
• * •

Vilnius, amžinai žaliuojantys Vala
kampių pušynai. 1997 m. lapkričio 10-oji. 
Simbolinę juostą, laikomą Seimo pir
mininko V. Landsbergio ir Tremtinių 
grįžimo fondo pirmininko V. Cinausko, 
perkerpa socialinės apsaugos. ir darbo 
ministrė Irena Degutienė. Tremtinių na
mai atidaryti.

Pirmoji apgyvendinta Onutė Milak
nytė, 1997 metais parvežta iš Sibiro 1941 
metų tremtinė. Namuose, tarp savųjų po 
56 metų! Patys ją parsivežėme. Atidary
mo dieną Tremtinių namuose jau buvo 
įsikūrę virt 20 tremtinių ir politinių kali
nių, jų tarpe partizanų ryšininkės ir rė
mėjos Genė Akelytė ir Anastazija Tra- 
kimaitė, pati vyriausiojiTremtinių namuo
se -jai jau 90.

„Valstiečių laikraštyje“ apie tą dieną 
rašė: „Šiuose gražiuose, patogiuose 
tremtinių globos namuose jos jau ir gy
vens - mekeno netrukdomos, neužgau- 
liojamos, neujamos. Gyvens kartu su 
keliomis dešimtimis kitų likimo sesių ir 
brolių, įveikusių Sibiro šalčius, tardytojų 
Žiaurumą, alkį, ligas, alinantį darbą 
šachtose bei kasyklose. Po visų nepritek
lių ir suvaržymų jos pagaliau turi tikrą 
stogą virš galvos. Iš čia jų jau niekas 
neheišvys. Pro langą pažvelgusios, jos 
daugiau neregės nei spygliuotos tvoros, 
nei barakų, nei sargybinio bokštelio. Visa 
tai - jau praeityje“.

„Anksčiau ar vėliau, bet gėris, tei
singumas ir meilė turi nugalėti, nors ir po 
50 metų“ - ši mintis nesyk skambėjo 
stidarant Tremtinių globos namus, rašė 
„Lietuvos aidas“. Namuose medžiu ir 
vitražais spindinti koplytėlė, salė, patogūs 
kambariai su balkonais, jaukios virtuvė
lės, butai ir kambariai pritaikyti gyventi 
invalidams., Iš viso įrengti 52 vieno ir 
dviejų kambarių butai, kuriuose įsikurs 
apie 80 žmonių. Namus pašventino 
Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonas Pranas Vaičekonis.

Šių globos narnų širdis, be abejonės, 
yra Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas, 
buvęs tremtinys, Seimo narys Vytautas 
Cinauskas. Savo kalboje jis pasidžiaugė 
tų žmonių geranoriškumu, kurie supran
ta, kad tie namai yra lyg atpildas, atjau
ta, pagarba, skolos atlyginimas ir meilė 

tiems žmonėms, kurie be kaltės kentėjo. 
Rašytojas Kazys Saja priminė, kad visas 
negandas, sunkumus įveikė V. Cinausko 
atsidavimas: „Aš atsisėsiu šventoriuj, 
pasidėsiu kepurę prie savęs, bet aš 
neatsisakysiu “.

Fondo.'valdybos ir negausių darbuo
tojų vardu V. Cinauskas tarė nuoširdžius 
padėkos žodžius Australijos lietuvių 
bendruomenei, „rėmusiai mūsų veiklą 
pačiu sunkiausiu metu“. Iš tikrųjų buvo 
sunku, nes tuometinė (LDDP) Lietuvos 
valdžia-šio sumanymo nerėmė ir su 
entuziazmu pradėti darbai galėjo sustoti 
ir, ko gero, iki 1995 žiemos neatlikus tam 
tikrų darbų, pavasarį jie nebebūtų vėl 
prasidėję. 1995 metų pradžioje V. Ci
nauskas kreipėsi į mane, „su kepure 
šventoriuj“, kaip į iš anksčiau pažįstamą 
asmenį, prašydamas pagalbos iš Austra
lijoje gyvenančių lietuvių. Paprašytas 

"Tremtinių namų” gyventoja Anasta
zija Trakimaitė (sėdi) su savo arti
maisiais.

taip pat atsiuntė planus, sutartis, sąmatas 
ir visus tokiam užsimojimui reikalingus 
dokumentus. V. Cinausku pasitikėjau.

1995 metų gegužės mėnesį Australi
jos lietuvių spaudoje kviečiau, kad už- 
sibrėžtumėm sau uždavinį - ne mažiau 
kaip 100 000! Visai rekonstrukcijai įvyk
dyti tuo metu reikėjo pusantro milijono 
litų. Rašiau: „Klausiu Jūsų, mieli 
Australijos lietuviai, kiek mes prisidė
sime? Kiekvienais metais minėdavome 
tragiškuosius birželio įvykius, verkda
vome, ilgiausius straipsnius rašydavom, 
melsdavomės, prašydami Dievo pagal
bos. Šiandien tremtiniams reikia mūsų 
pagalbos. Ne žodžiais, ne užjautimu, ne 
eilėraščiais, bet labai dalykiškai - 
DOLERIAIS“.

Ne vieną, skeptiškai į visą tai žiūrė
jusį, nustebino nepaprastai greitas ir 
nuoširdus individualių aukotojų, o taip 
pat bendruomenių valdybų ir organiza
cijų reagavimas. Nustebti tačiau nerei
kėjo, žinant Australijos lietuvių jau ne 
pirmą kartą parodytą dosnumą.

Su dideliu pasididžiavimu dabar sa
kau, kad mes, Australijos lietuviai, 
tremtinių neapvylėme. Nors sukelti 
100 000 dolerių tik siūliau ragindamas 
„Suraskime šimtą tūkstančių“, surinko
me daugiau. Sąrašas su 449 aukų 
įrašais iš Australijos šiandien laikomas 
garbės vietoje Tremtinių namuose Vil
niuje. Iš tikrųjų aukojusių yra daugiau, 
nes kai kurios aukos buvo atsiųstos jas 
surinkus iš grupių asmenų įvairiomis 
progomis. Be to, yra visa eilė stambių au
kų iš valdybų ir organizacijų, o tai reiš
kia - iš jų visų narių. Ta prasme laikau, 
kad prisidėjo praktiškai visa Australijos 
lietuvių bendruomenė. Nei Viena' auka
nebuvo permaža, nes visos aukos buvo 
vienodos į jas įdėta širdimi ir pareigos 
jausmu. Iš viso iki šiandien surinkome $ 
104 272 iš kurių $ 84 500 persiųsta 
Tremtinių namams, o likutis laikomas 
Tremtinių grįžimo fondo sąskaitoje 
"Talkoje" tol, kol Tremtinių namams 
prireiks lėšų kokiam ypatingam reikalui. 
Nuo 1998 metų pradžios Tremtinių namų 
išlaikymu rūpinasi valstybė, taigi aukų 
rinkimą šiam fondui laikau sustabdytu,
tačiau jeigu dar ateis kokios aukos, jos Vis0’ nuo 23.4.1995 iki 14.12.1997-$104,272.17

Prezidento rinkimų aptarimas
Sekmadienį, sausio 18 d. Sydnėjaus 

Lietuvių Namuose įvykusioje Tėvynės 
Sąjungos skyriaus diskusinėje popietėje 
įvyko Lietuvos prezidento rinkimų apta
rimas. Popietėje apsilankė keliasdešimt 
tautiečių. Popietę pravedė Tėvynės S-gos 
Sydnėjaus skyriaus vicepirmininkas Vy
tautas Patašius. Prelegentai - dr. Vytautas 
Doniela ir Anskis Reisgys.

Dr. V. Donielailgiau sustojoprieantro- 
jo rinkimų rato, pateikdamas skaičius, 
kaip balsavo paskiri miestai ir' rajonai. 
Balsų skaičiavimo naktis buvo įtempta, 
nes keletą valandų varžovai vienas kitą 
lenkė, kol galų gale trijų ketvirčiu procen
to persvara laimėjo Valdas Adamkus. 
Prelegentas pabrėžė, kad Adamkų rėmu- 
sios Centro Sąjungos tikslas buvo suma-
žinti kairiųjų - dešiniųjų priešpriešą, bet ji 
visvien išliko, nes antrame rate buvo 
balsuojama arba už dešinėn linkusį 
Adamkų, arba už LDDP remiamą Artūrą 
Paulauską. Pirmą kartą masiškai pasireiš
kė lenkų ir slavų mažumos, pritarusios 
Paulauskui, bet dešinėje turbūt susiklos
tys Adamkaus - Landsbergio - Vagnoriaus

Štai šitaip atrodo "Tremtinių namai" 
Vaiakupių pušynuose.

bus mielai priimtos į sąskaitą Nr. 888 
"Talkoje".

Neįstengiu visiems atskirai pasakyti 
nuoširdų ačiū: aukojusiems, aukas 
rinkusiems, vakarones rengusiems, gėlių 
atsisakiusiems, laikraščių leidėjams 
skelbusiems be atlyginimo, „Talkos“ 
direktoriams ir darbuotojams, nepa- 
ėmusiems nei vieno cento už įvairias 
paslaugas šį uždavinį įgyvendinant, ra
dijo laidų vedėjams, davusiems mums 
mikrofoną, įvairių patalpų šeiminin
kams, suteikusiems pastogę ar tai ren
giniams, ar aukų rinkimui.

Pats svarbiausias "ačiū" yra žinojimas, 
kad prisidėjome prie Vytauto Cinausko 
žodžių: - Ant šių namų durų norėčiau 
užrašyti: - „MES SUGRĮŽOME!“

Gabrielius Žemkalnis

Iki šiol nepaskelbtos aukos Tremtinių 
namams, gautos po 20.4.1997:

A. Ližaitis $ 50.00
R. ir T. Žiukeliai $ 20.00
O. Baužienė (parduo
tos knygos) $ 550.00
V. ir T. Pošiūnų jubi
liejaus progos dovanos $ 575.00-
Apolonia Czema, pali
kimas $ 16823.90

bendradarbiavimas. Naujam prezidentui 
nebus lengva, nes jo oponentas surinko 
beveik tiek pat balsų, be to Adamkui tur
būt neduos ramybės spauda. Šiaip gi, iš 
Adamkaus galima tikėtis pastovios vaka
rietiškos krypties ir pritarimo kovai su 
korupcija bei prastais valdininkais.

Antrasis prelegentas, Anskis Reisgys, 
prognozavo Lietuvos ateitį prie naujojo 
Lietuvos prezidento. Prezidentūroje, grei
čiausia, būsianti įvesta vakarietiško tipo 
administracija. Į naująjį prezidentą būsią 
žiūrima kaip į moralinių standartų nešėją, 
jis remsiąsis jį išstačiusia Centro partija ir 
Seimo dauguma. Ar jis sugebės įtikinti 
Seimą pakeisti įstatymus, sukuriant tei
sinę valstybę, dar nesą aišku. Jo politika 
suks į Vakarus, nors kaip jis to sieks -
neaišku, kaip dar neaiški ir jo komanda.

Diskusijų metu pasisakė visa eilė 
paskaitos klausytojų: V. Šliteris, A. 
Kramilius, K. Ankus, B. Ropienė, A. 
Laukaitis, K. Protas, V. Bakaitis, A. 
Kapočius ir kiti. Į klausimus atsakė abu 
prelegentai, moderuojant V. Patašiui.

B.Ž.
'Mūsų Pastogė" Nr.3 1998.1.26 psl.3
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PĖDSEKYS
"Aušros” tunto vasaros stovykla

Sydnėjaus „Aušros“ tunto vasaros 
stovykla ir šiemet suruošta „Camp 
Coutts“ stovyklavietės, esančios netoli 
Waterfall (NSW) miestelio, rajone 1989 
m. sausio 7 1 dienomis. Stovyklavo apie
40 - 45 tui atų bei skaučių ,

Nuotr. D. Šlitery tėsKai lietus lyja, dirbame pastogėje.

Stovyklai vadovavo jaunoji tunti- 
ninkė v.sl. Daina Šliterytė, talkinama 
energingos adjutantės Dainos Dičiūnai- 
tės. Kiti stovyklos pareigūnai: seserijos 
pastovyklės vadovė - v.sk. Venta Protaitė, 
paukštyčių vadovė - Audrutė Markowskei, 
skaučių vad. - s. Elena Erzikov, egza- 
minatorė - s. Eglė Garrick, laužavedė - 
v.sk.pl. Julija Viržintaitė, ūkio vadovas - 
sk.v.v.sl. Viktoras Šlitėris, talkinamas 
sk.v. Antano Laukaičio.

Išskyras stovyklavusias vyr. skautes ir 
sk. vyčius, daugumos stovyklautojų am
žius buvo labai jaunas. Patys jauniausieji 
įkurdinti stovyklavietėje esančiuose pas
tatuose. Oras pasitaikė nekarštas, su 
trupučiu lietaus, tai stovyklautojai net ga
lėjo kurti vakarinius laužus. Stovyklos 
dienotvarkė pritaikyta sovyklavusių am
žiui: 7.30 - kelintasis, mankšta;

8.00 - rytinis patikrinimas, vėliavų 
pakėlimas;

8.15 - pusryčiai;
10.15 - priešpiečiai;
10.30 - užsiėmimai, žaidimai;
12.30 - pietūs;
13.30 - užsiėmimai, žaidimai;
16.30 - pavakariai;
16.45 - užsiėmimai, žaidimai;
18.00 - vėliavų nuleidimas;
18.30 - vakarienė;

19.30 - laužas;
21.30-tyla.
Stovykloje laikas veltui neleistas - 

užsiėmimų būta visokiausių. Vieni 
įdomiausių buvo pravestieji australų 
instruktorių - alpinizmas (abseiling), 
supažindinimas su Australijos ropliais - 
gyvatėmis, driežais ir t.t. Savieji ins
truktoriai pravedė įvairius darbelius, 
plaukimą, laužų krovimą, dainavimą. 
Ruošė iš patyrimų ir specialybių pro
gramų... Netrūko ir įvairiausių žaidimų - 
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suruošta „laivų regata į Lietuvą1“, kelio
nės ženklais sekimas ir t.t.

Užsiėmimus pravedė instruktorės - 
talkininkės bei talkininkai: ps. Kristina 
Rupšienė, s. Elena Erzikov, p. Kristina 
Dičiūnienė, s. Eglė Garrick, vyr. skautės 
Daina Dičiūnaitė. sk.v.v.sl. Raimondas

Vingilis, sk. v. Raimondas Jurkšaitis, 
Tomas Jablonskis, Virginija Coxaite, 
ps. Marina Coxaite, Raimondas Mali
šauskas, Julija Viržintaitė ir Viktoras 
Šlitėris.

Paskutinę dieną į jaunųjų ruošimąsi 
laužo programai įsijungė ne bet kas, bet du 
scenos mokslų specialistai - buv. aušrietė 
dr. Liuda ir dr. Ron Popenhagen‘ai. Taigi, 
instruktorių tikrai netrūko.

Maistas stovykloje buvo tiesiog ka
rališkas. Ir kaip jis toks nebus, kai jį ga
mino tokie prityrę virėjai, kaip sk.vyčiai 
Viktoras Šlitėris („bosas“) ir Antanas 
Laukaitis - liežuvį galima nuryti!.. Žiūrėk, 
ateina eilutės gale toks pipiro dydžio 
vyras ir komanduoja maistą dalinančius: 

"Man smaugliai visai nebaisūs!.."-sako 
jaun. skautė Nikoleta Braacb - 
Maksvytis . Nuotr. D. Šliterytės.

„Įkreskit papildomai bulvių košėsi“, kai 
aš tik pusę „normos“ tepaėmiau... (Nors 
gal čia kaltas amžius, jį ant greitųjų 
palyginus, santykis buvo toks 7 : 77!.. 
„Nesijuok, - sako virėjas, jis dar ateis 
papildomos porcijos!..“ (Ar atėjo - ne- 
bepastebėjau!..). Gi pietums (10.01) ga
lėjai gauti keptos vištienos, dešrelių ir 
kotletų su bulvėmis ir salotomis, priedo - 
nektarinų, neseniai skintų sode. Virėjams, 
prie jų - ne taip jau -lengvų darbų, 
daugiausia talkino sesė Audrutė Mar
kowskei, vyr. skautės ir sk. vyčiai, kai 
patys jauniausieji dar tik žaidė kaip 
„skusti bulves...“

Tiesa, šeštadienio pietų metu (10/01) 
..pasižymėjo“ ir vienas iš virėjų - brolis 
Antanas Laukaitis - sužinota, kad šiandien 
jo gimimo diena, tad tučtuojau, sustojus 
prie stalų, jam buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų!..“ ir sušukta triskart „valio!“

Kiti du, pasižymėję penktadienio nak
tį, buvo sk. vyči įžodį davęs kand. Vikto
ras Šlitėris ir vyr. skautės rugiagėlinį 
šlipsą gavusi Audrutė Šliterytė - Mar
kowskei. To pasėkoje, kaip vyr. sesės, taip 
broliai vyčiai dienos metu užmerkti akis 
bijojo, kad neužmigtą; viena jauna sesė 
man pasakojo, kad „tu tik gerai pasižiūrėk 
iš arti - jų visų akių vokai paramstyti 
degtukais!..“ Žinoma, iš taip arti žiūrėti į 
brolių - sesių akis buvo nepatogu...

5 vai. (10/01) rinkomės stovyklos atvi
ro oro koplyčioje. Čia sesė s. Elenutė 
duodančius įžodį supažindino su įžodžio 
svarba ir reikšme. Po to trumpom malde
lėm jaunieji išreiškė savo jausmus įžo
džio davimo proga. Susikaupimo valan
dėlė užbaigta skautiška giesme „Kažkas 
verkia, ar girdi...“

Vėliavų nuleidime tą vakarą dalyvavo 
45 skautai(tės). Buvo visa eilė jaunųjų 
brolių - sesių, išlaikiusių patyrimo pro
gramų egzaminus ir davė įžodį.

Jaun. skauto - Harry Levy, Darius 
Popenhagen, Mattias Braacb- Maksvytis^ 
jaun. skautės - Elisa Erzikov, 'Georgia 
Gakaitė, Emilija Rupšytė ir Sara Mar
kowskei. Skautės įžodį davė Kristina 
Erzikov ir Renata Popenhagen.

Visas būrys stovyklautojų pasiruošė 
specialybėms: stovyklautojo - Matthew 
Garrick, Kristina Erzikov ir Renata Po
penhagen; gyvulių stebėtojo - Louis 
Garrick, Nikoleta Braach - Maksvytis, 
Yasmina Gakaitė, Andrius Jurkšaitis, Vi
lija Jurkšaitytė, Sara Markowskei, Mat
tias Braach - Maksvytis , Emilija Rup
šytė, Nerija Rupšytė, Georgia Gakaitė, 
Harry Levy, Elisa Erzikov ir Darius 
Popenhagen.

Du - patys jauniausieji pakviesti į 
gintarėlius - aguonėles: Nerija Rupšytė ir 
Todd Jablonskis.

Pavyzdingiausiais stovyklos skautais

PADĖKA
Sudegus Geelongo Lietuvių Namams, sudegė ir turėta bendruomenės - sa

vaitgalio mokyklos biblioteka. Geraširdžiai tautiečiai iš Tėvynės ir kitur pri
siuntė mokyklai knygų, už kurias nuoširdžiai dėkoja Geelongo lietuvių sa
vaitgalio mokykla. Knygas aukojo: J. Jablonskio gimnazija (Kaunas), Dariaus ir 
Girėno 5-oji vid. mokykla (p. Baltramonaitienė), Marijampolės švietimo ir 
kultūros skyrius (p. Mikulienė), Eglė Beliavičiūtė (Kaunas), J. Grašys (Kau
nas), A. Damauskas (Vilnius), LinaŽalgyritė (Kaunas), V. Mačiulis (Geelong), 
N. Alvikienė, Adelaidės biblioteka.

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly,
Geelongo bendruomenės savaitgalio mokyklos vedėja

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE "?

Vyriausias maitinimo vadovas Viktoras 
Šlitėris darbe. Nuotr. D. Šliterytės. 

pripažinti Matthew Garrick ir Darius 
Popenhagen, pavyzdingiausia skaute - 
Renata Popenhagen.

Į vyr. skiltininkės laipsnį pakelta v.sk. 
Virginija Coxaite, į paskiltininkės - v.sk. 
Julytė Viržintaitė.

Švaros ir tvarkos konkursą laimėjo 
„Kregždučių“ skiltis (Kristina, Renata, 
Vilija).

Sekė padėkos stovyklos darbuotojams 
ir ypatingai virtuvės personalui (A. 
Markowskei, V. Šlitėris ir A. Laukaitis). 
Visiems ir visoms įteiktos kuklios do
vanėlės, jie pagerbti skautiškais valia
vimais. Rajono vadijos vardu v.s. B. Ža
lys tarė trumpą padėkos žodį jos orga
nizatoriams, darbuotojams ir vadovams.

Paskutinį, užbaigiamąjį laužą prave
dė v.sk. pi. Julytė Viržintaitė, talkinama 
v.sk.v.sl. Virginijos Coxaites. Laužą, 
sukrautą sk. vyčių upelio sietuvėlėje, 
uždegė iš „dangaus atskriejusi ugnies 
strėlė...“ O prie to laužo jaunieji akto- 
riai(rės), dainininkai(kės) dainavo, vaidi
no, „mandravo“, stengdamiesi iš žiūrovų 
„ištraukti“ plačiausias šypsenas ir jiems 
tai, daugumoje, pavyko. Juokėmės s. 
Elenutei Erzikov skaitant Tetos Rūtos 
patarimus stovyklos įsimylėjusiems, 
nepatenkintiems, mamų pasiilgusiems ir 
t.t. O po to į didelį, platų ratą atsisveiki
nimo giesmei, kuri, cikadų muzikai 
pritariant, skambėjo intin žaviai.

Vėliau dar virėjai visus pakvietė 
naktipiečių - išgerti karšto šokolado, bet 
mes su bičiuliu jau išskubėjome namo.

Stovykla, kiek girdėjome, užsibaigė 
sekmadienį (11/01), bet tai jau buvo 
pionierių darbas - stovyklavietės tvarky
mas ir t.t.

Šeštadienio (sausio 10 d.) stovyklos 
iškilmių dieną į videojuostą įrašė brolis 
j.v.s.ftl. V. Vaitkus. v s B Ž
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
"Neprašyk auksines 

žuveles plauti

Knyga apie dukters — motinos meilę

Akvilė Zavišaitė gimė 1962 m. Lie
tuvoje, mirė 1991 m. Australijoje. Svajo
nės. Klajonės. Nebaigti paveikslai. Ir net 
neįpusėtas gyvenimas.

Daug kas iš jos bendraamžių, ypač 
Vilniuje ir Nidoje, prisimena Akvilę - 
nutrūktgalvę paauglę, vėliau - Vilniaus 
pedagoginio instituto studentę (kad jos, 
bandžiusios stoti į Dailės institutą, doku
mentus iškart atmetė mandatų komisija, 
rodo sovietinės santvarkos idėjinį tvir
tumą - nors ir Baltušio anūkė, bet kadan
gi ne komjaunuolė, tai visai nesvarbu, 
kad gal netyčia turi talentą dailei! Beje, 
išvykusi į Australiją, Akvilė ne tik įstojo, 
bet ir baigė dailės studijas, o po to ir as
pirantūrą).

Kiek Lietuvoje gyveno, jai tikrąja to 
žodžio prasme trūko oro, tiesiog laimės 
pajusti - kaip kad rašė ji viename iš studi
jinių darbų, -jog nesi dalyvis to, „kas šiuo 
metu yra partijos dienotvarkėje". Tačiau 
nepaisant sovietinio slogučio, į Austra
liją ji atvyko būdama tikra europietė, 
lietuvė, kuri ne tik neslėpė savo kilmės, o 
ir plačiai pasakojo visiems „ apie Lietuvą, 
nuostabiai gražią šalį, istorijos būvyje 
visuomet buvusią mažytę žuvelę tarp 
ryklių“.

Australijoje ji buvo užsienietė, angliš
kai kalbanti su žavingu europietiškų 
akcentu. Bijau, kad ten ji irgi greitai pa
juto laisvės reliatyvumą. Daug mąstė apie 
tai ir suvokė žmogų turint tik vidinę lais
vę, jei stengiesi ir moki ją apginti.

Bene tiksliausiai jos kūrybos inten
cijas yra apibūdinęs Frankas Celtlanas, 
pedagogas ir dailininkas: „ Vos juntama 
Europos dekadanso dvasia ir ryškus ori
ginalumas Akvilės paveikslus daro iš
skirtinius ir jaudinančius, ypač dauge
lyje iš jų šiurpiai susipina siautulingas 
šokis ir stingdanti mirtis“ .Baisiausia, kad 
tai ne fantazija ir ne vertintojo minties 
žaismas. Akvilė dvejus metus atkakliai 
grūmėsi su mirtinu virusu savo kraujyje, ir 
paveiksluose atsiveriančias gąsdinančios 
būties prarajas ji suvokė ir jautė giliau nei 
kas kitas, drįsęs apie tai kalbėti. Tačiau nė 
kiek neabejoju, kad Akvilė buvo iš tų, 
kurie priima gyvenimą kaip malonę, kaip 
tobulą išsipildymą, kaip idealią lemtį. 
Esu kiek prisidėjusi prie Tyto albos iš
leistos knygos „Akvilė“. Turėjau laimės 
skaityti jos laiškus (daug daug laiškų, ji 
mėgo juos rašyti ir juos gauti - visai ne 
kompiuterizuoto pasaulio žmogus! - gal
būt todėl, kad pagrindinis jos pakeleivis 
visąlaik buvo egzistencinis ilgesys. Ji 
nuolat rašė tiems, kurių ilgėjosi, 1990- 
aisiais ji svajojo atšvęsti paskutines Kalė
das - jos iš tikrųjų buvo paskutinės - su 
mama, kuri tuo metu gyveno Amerikoje, 
ir tėčiu, kuris gyveno Lietuvoje, o ji pati - 
Australijoje). Iš laiškų, iš paveikslų 
supratau, kad ir jos - paauglės, ir jos - 
originaliai mąstančios dailininkės bei 
fatališkos moters žvilgsnis į pasaulį liko 
koks buvęs - skvarbus, smalsus, tiriantis, 
tačiau neteisiantis, neieškantis kaltų, 
sklidinas užuojautos ir švelnumo, nors 
sykiu kiek ironiškas ir pašaipus. Matyt, 
australai jąpraminė „Newcastle Toulouse-

Akvilė Zavišaitė
Lautrecu“ ne vien todėl, kad ji vakarų 
vakarus piešė Bellevue užeigos šokėjas ir 
Newcastle girtuoklius, bet ir todėl, kad

A. Zavišaitė "EINANTI NAMO", 1987.

visais atvejais ji pati irgi mieliau dėvėtų 
šokėjos triko negu teisėjos togą.

Akvilė Zavišaitė parašė puikų kursinį 
darbą apie skulptorių Teodorą Kazimierą 
Valaitį. Įdomu, kad 1988-aisiais keliau
dama po Australiją ir pamačiusi labai 
įspūdingas kapines Akvilė anglim nupiešė 
paveikslą „Kapinės naktį“ ir tose kapinė
se „pastatė“ antkapinį paminklų T. K. 
Valaičiui. Nežinau, kokią sentenciją ji 
įrašė antkapyje.

Akvilei Zavišaitei atminti parinkčiau 
sentenciją išjos laiško mamai: „Neprašyk 
auksinės žuvelės plauti indų “, todėl, kad 
čia ypač gerai atsiskleidžia jos ironiška, 
paradoksali ir vaikiškai jautri natūra. Joje 
buvo tiek daug šviesos ir tyrumo - to, ko 
dažnam mirtingajam atseikėta su saiku, o 
kai kam iš viso neduota.

Laima Kanopkicnė
(„Kultūros barai“ Nr.10,1997)

AKVILĖ. Paveikslai, laiškai, atsi
minimai. Sudarė Rita Baltušytė, spec, 
redaktorė Laima Kanopkicnė, meninis 
redaktorius Daumantas Každailis, ma
ketuotoja Ilona Kukenytė. 128 psl. Ti
ražas: 1000 egz. Išleido "Tyto alba", 
Vilnius, 1997. • • «

knyga apie jauną, anksti mirusią 
. >- 62- 1991) dailininkę Akvilę Zavišaitę, 

. ji.stės Ritos Baltušytės - Ormsby 
dukrą, kelerius metus gyvenusią Austra
lijoje, studijavusią meną Newcastle 
universitete. Tai buvo labai gabi, nors gal 
dar ir nespėjusi galutinai subręsti, 
dailininkė, palikusi apie 50 paveikslų 
(daugiausia pastelių drobėje), daugybę 
piešinių, eskizų, keramikos darbų.

Knygą sudarė dailininkės motina - 
žurnalistė Rita Baltušytė. Leidinio pus
lapiuose daugiausia kalba pati dailininkė - 
savo paveikslais, laiškais, atsiminimais. 
Nestora knyga paruošta ir išleista labai 
meniškai. Jos turinys - odė dukters - moti
nos meilei ir gražiausias paminklas anks
ti mirusiai dailininkei.

„Akvilė gyveno trumpai, bet ir per tą 
trumpą laiką ji pajėgė sukoncentruoti 
savo kūrybos palikime esminius gyvenimo 
eigos bruožus. Jienemirtingi, atspindintys 
tarsi veidrodyje kiekvienos jaunystės ir 
jos pabaigos susijungimo paveikslą“. 
(Algimantas Kezys).

„Man labiau patinka piešti moterų 
figūras negu vyrų. Kažkodėl man atro
do, kad moteriškoje figūroje daugiau 
jautrumo, juslumo ir seksualumo. Man 
taip pat patinka baro atmosfera, mu
zika, žmonės. Kai turiu laiko ir noriu kur 
nors nueiti atsipalaiduoti su draugais, 
einu į barą. (...) Mano tapybos moterys 
nėra autoportretai. Tačiau, kadangi la
bai giliai išgyvenu vaizduojamą situa
ciją, tie portretai gali priminti mane.

Aš tikiu, kad tikras dailininkas pie
šia, kad įtiktų sau, ne kitiems. Jo 
pasididžiavimas ir tikslas turi būti 
stebuklas, vadinamaspaveikslu“.(Akvilė 
Zavišaitė).

Iš laiško motinai į Australiją: „Labas,

Žmonės! Bėkit, skubėkit!
Dar jums liko laiko iki vasario 15 die

nos pamatyti vieną iš aukščiausių žmo
nijos meninių pasiekimų - tai originalųjį 
Rembrandtą Canberros valstybinėje gale
rijoje. Daug yra pasaulyje gerų įspūdingų 
dailės darbų: tapybos, skulptūros bei 
grafikos, tačiau genialių, triuškinančių 
darbų - mažai. Ir štai jums atvežti tokie 
genialūs darbai ir padėti prie jūsų slenks
čio -jums tereikia tik jį peržengti. '

Rembrandtas yra toks tapytojas, kurio 
darbai reprodukcijose praranda savo ma
giją, praranda tą galingą jausminį povei
kį, kurio vis dėlto niekas kitas taip įkū
nyti drobėje dar nesugebėjo. Kaip jis to 
pasiekė? Galbūt vienas iš atsakymų, ma
no supratimu, būtų jo nepaprasta vidinė 
disciplina.

Jis gyveno baroko laikotarpiu, kai 
mene jausmai veržėsi per kraštus, kai žiū
rovai kentėjo su šventaisiais jų skausmus 
ir pergyveno jų ekstazes. Katalikų bažny
čios prisipildė šventųjų paveikslais, kurie 
virkdė tikinčiuosius, rodydami šventųjų 
žaizdas arba keldavo jų tikėjimą, rodyda

mano miela mylima mamyte, ačiū tau 
labai už tą atsiuntimą dar kartą. Tu tik
ras stebuklas. Mes su Viliute pamažu 
darome machinacijas. Ir mūsų laiškus 
prašau teisingai suprast. Tik, va Moni- 
kutė keistoką laišką gavo! Ką tu sau gal
voji, atvažiuoti?! Tu žinai, kad pats tavo 
tėtušis sakė, jei tu atvažiuosi dabar, tu 
niekaip niekados neišvažiuosi. Ir pats 
diedukas pasakė, kad kol jis gyvas, aš 
niekur neišvažiuosiu. Na, mes dar 
pažiūrėsim, bet tvarkomis kol kas be jo 
pagalbos. Taip kad tu nesugalvok nieko 
jam sakyti. Tave užstojo Leonardas 
(vienintelis), tai dabar truputį aprimo. Ir, 
mamyte, jei eisi kur nors dirbti, tai jau 
geriau indus plauk, kad netyčia „tavo 
balselio neišgirstume“. Ne taip čia 
paprasta viskas. (...) Labai tave myliu, 
pasiilgau be galo, bet tu vistiek sėdėk ten. 
Bučiuoju. Tavo Akvilia.

PS Rašyk man, mamuli“.
Paėmus šią knygą į rankas, jos pa

leisti nebegalima. Mažas kiekis šios kny
gos yra atvežtas į Sydnėjų. Norintieji ją 
gauti gali skambinti į „Mūsų Pastogės“ 
redakciją tel. (02) 9790 3233 (pirmad. - 
trečiad. iki 15 vai.) Knygos kaina $ 20 + 
persiuntimas. B. Ž.

mi palaiminimus bei apsireiškimus. Šį 
jausminį aspektą mokėjo išnaudoti ir 
žemiški valdovai, užsakydami savo ir savo 
dvariškių portretus bei žanrinius darbus, 
kurie visi kėlė valdovų esamas ir nesamas 
dorybes, jų dvasinį kilnumą, jų tariamai

nukelta į 6 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.3 1998.1.26 psl.5
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SPORTAS
47-jiAustraIijoslietuviųsportošventė

Lietuviai 5-me kontinente

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
14-tą valandą Auburn krepšinio sta

dione prasidėjo oficialusis šventės ati
darymas ir pačios žaidynės. Gana gausiai 
susirinkę žiūrovai, savo atsistojimu ir 
plojimais, grojant lietuviškų maršų gar
sams, sutiko į aikštę įžygiuojančius 
sportininkus. Priekyje nešant Australi
jos, Lietuvos ir Sporto švenčių vėliavas, 
žygiavo „Kovo“ valdyba, juos sekė ALFAS 
garbės nariai ir po jų, nešdami savųjų 
klubų vėliavas, žygiavo Adelaidės „Vy
čio“, Brisbanės „Baltijos“, Canberros 
„Vilko“, Geelongo „Vyčio“, Hobarto 
.Perkūno“, Melbourne „Varpo“ ir Syd- 
nėjaus „Kovo“ sportininkai. Pats savo 
skaičiumi didžiausias ir vieningai žalio
mis ir gražiomis uniformomis pasipuošęs 
buvo šeimininkų „Kovo“ klubas.

Pirmą pasveikinimo žodį tarė „Kovo“ 
pirmininkė N. Wallis, pabrėždama, kad 
nesvarbu, jog daug jaunų mūsų sportinin
kų nekalba arba mažai kalba lietuviškai, 
tačiau jų dvasia yra lietuviška ir jie yra 
išdidūs, gindami savo klubų lietuviškas 
spalvas ir dalyvaudami mūsų lietuviškoje 
sporto šventėje. Ji palinkėjo dar daug kartų 
susitikti mūsų sporto šventėse.

Po pirmininkėskalbos žodį tarė ALFAS 
pirmininkas S. Šutas, pabrėždamas, kad 
mes jau 47-tą kartą, neskaitant 1988 m. 
Adelaidėje buvusių Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidyn ių, švenčiame savo tradicinę 
sporto šventę. Jis paminėjo eilę žinomų 
dar gyvų ir jau mirusių mūsų sportininkų, 
taip gražiai dirbusių mūsų sportinį darbą 
ir kėlusių lietuvio sportininko vardą. Jų 
pavyzdžiu turi sekti ir dabartiniai spor
tininkai, vėliau tapdami klubų vadovais 
ir jaunųjų treneriais. Visiems šventės 
dalyviams jis palinkėjo geros sportinės 
sėkmės.

Lietuvos olimpinio komiteto atstovas 
Australijai J. Jonavičius iš Adelaidės 
atsiuntė sveikinimą visiems šventės da
lyviams, kuris buvo perskaitytas. Šventės 
sportinę priesaiką perskaitė V. Šliteris jun. 
- lietuviškai ir K. Erzikov - angliškai.

Šią sporto šventę oficialiai atidarė 
Lietuvos generalinis garbės konsulas V. 
Šliteris, pasakydamas, kad anksčiau nie
kas negalvojo, kad po tiek daug metų dar 
mes galėsime surengti jau 47-ją sporto 
šventę. Šio jaunimo tėvai, atvykę iš Lie
tuvos, sugebėjo įdiegti jam tą sportišką 
Lietuvos meilę. Jis priminė Lietuvos 
buvusios olimpiados priesaikos žodžius, 
kad visą laiką mes būsime lietuviais, 
taip pat palinkėjo sportinės sėkmės var
žybose ir pakvietė kuo daugiau Austra
lijos lietuvių sportininkų dalyvauti 
būsimoje Il-je Lietuvos tautinėje olun- 
piadoje ii- Vl-se Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse šių metų birželio mėnesį 
Lietuvoje.

Oficialioji dalis buvo baigta Australi
jos ir Lietuvos himnais, kuriuos, pade
dant „Dainos“ chorai, sugiedojo visi sa
lėje buvę žmonės. Po oficialiosios dalies 
labai gražiai ir gyvai keturis šokius pašo
ko Sydnėjaus „Sūkurio“ grupės šokėjai.

'Mūsų Pastogė" Nr.3
jaunių. (Bus daugiau)

1998.1.26 nsl 6---- —

Sportinės žaidynės
Pačias pirmąsias parodomąsias krep

šinio rungtynes, prie nužemintų krepšių, 
sužaidė dvi „Kovo“ iki 10 metų vaikų 
komandos. Tai buvo labai įdomios vaikų 
rungtynės ir per jas gal daugiau jaudinosi 
šių vaikų tėvai, negu patys žaidėjai. Tikrai 
džiugu, kad Sydnėjuje atsirado tiek jaunų 
ir būsimų krepšininkų, kuriuos Lietuvių 
Klubo salėje moko ir treniruoja Rita 
Kasperaitytė. Vietos dar yra ir kitiems 
vaikams.

Kitos varžybos
Techninius rezultatus paskelbėme 

praeitame „M.P.“ numeryje, o dabar tik 
bendrai apžvelgsiu atskiras sporto šakas.

Džiugu, kad šioje šventėje taip gražiai 
ir gausingai krepšinio varžybose pasirodė 
Sydnėjaus koviečiai, išstatydami dvi vyrų 
komandas, kurios ir užėmė abi pirmąsias 
vietas ir merginų net tris komandas, kai jų 
pirmoji komanda jau 15 metų neturi sau 
lygaus priešo mūsų švenčių metu.

Kitų miestų komandos, pasistiprinę ir 
keliais svetimtaučiais, pasirodė neblogai. 
Adelaidės sportininkai žaidė gana kovin
gai, tik trūko didesnio tarpusavio susi-, 
žaidimo. Geelongo sportininkai, kaip ir 
visuomet, buvo labai kieti ir kovingi, tik 
visa bėda, dar nespėjo prisiauginti vete
ranams pakaitalų. Stebint jų jaunuosius 
krepšininkus manau, kad dar po kelių metų 
Geelongo sportininkai vėl bus labai geri ir 
stiprūs. Brisbaniečiai, vadovaujant dar ge
rai žaidžiančiam A. Milvydui, nors ir su 
skoliniais, sužaidė gerai. Didžiausią 
nusivylimą sukėlė Melbourne sportinin
kai - buvę praeitų metų čempionai ir pas 
save turėję net Uis geras vyrų komandas. Į 
Sydnėjų sugebėjo atsiųsti tik vieną ir tai 
ne stipriausią savo komandą, kuri, žino
ma, jiems pelnė tik 4-tą vietą. Moterų ir 
jaunimo komandų jie visai neatsiuntė, 
pasiaiškindami jau labai silpnais ir skys
tokais savo motyvais. Kaip vienai iš ■ 
didžiausių mūsų bendruomenių ir sporto 
klubų, toks negausus dalyvavimas meti
nėje mūsų sporto šventėje, turėtų būti 
tikrai didelė gėda.

„Kovo“ merginos, neturėdamos sau 
priešininkių, sužaidė tarpusavyje ir pasi
rodė tikrai gražiai.

Jaunių tarpe, įvairių metų krepšinyje, 
reikia sveikinti Geelongo jaunius, kurie, 
treniruojami J. Obeliūno ir A. Wiasek (gal 
ir kitų), pasirodė labai gražiai ir gali būti 
pavyzdžiu kitiems. Labai džiugu, kad ir 
Sydnėjaus jauniai per paskutiniuosius 
metus padarė labai didelę pažangą ir 
aikštėje matėsi jų gražus žaidimas. Gal 
buvę „Kovo“ veteranai krepšininkai ga
lėtų daugiau prisidėti prie jaunių tre
niravimo, nes dabar vaikų yra, bet trūksta 
mokomojo personalo - trenerių. Malonu 
per žaidynes buvo matyti buvusį iškilų
jį Western Suburbs Rugby league žai
dėją Liubinską, žaidusį už „Kovą“ ir 
krepšinį, kuris vadovavo jauniems krep
šininkams, kur labai gerai žaidė ir jo sū
nus. Tikėkimės, kad ir vėliau jis nepaliks

Ant. L-tis

Helmutas Bakaitis - naujas akademikas
Pagarsėjęs scenos, televizijos ir filmų 

aktorius, režisierius, dramaturgas ir teatrų 
administratorius Helmutas Bakaitis pa
skirtas University of New South Wales - 
Valstybinio Dramos Instituto (NIDA) 
lektorium.

Jo specialybė - režisūra ir drama. Per
nai Helmutas lankėsi Shanghajaus Dra
mos Akademijoje, kur užmezgė glaudžius 
ryšius su akademijos vadovybe.

Lapkričio mėn. jam buvo paskirta 
Gloria Pay ton ir Gloria Dawn Foundations 
premija (Grant) vertės $ 15 000, grįžti į 
Kiniją ir ten sukurti bei pastatyti spektak
lį, tinkantį ir australų scenai. Helmutas 
žada ta premija pasinaudoti šiais metais 
akademinių atostogų metu.

Sveikinam naują akademiką ir linkime 
jam daug laimės ir pasisekimo universitete 
,ir Shanghajaus Dramos Akademijoje.

• • *
1965 m. H. Bakaitis baigė NIDA ak

torių mokyklą. Sėkmingai dirbo teatre ne 
vien kaip aktorius (gal labiausiai pasi
žymėjo George Ogilvie „Karaliaus Lyro“ 
pastatyme), bet ir kaip direktorius, rašyto
jas ir administratorius. Buvo teatro di
rektoriaus pavaduotoju Pietų Australijos 
Valst. teatre, Šv. Martyno jaunimo teatro 
direktorium Melbourne ir meniniu direk-

I
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torium dviejų teatro kompanijų: „New 
.Moon“, Šiaurės Queenslande ir „The Q“ - 
Penrithe. Vaidino ir režisavo daugumoje 
didžiųjų teatro kompanijų Australijoje. 
Prie jo veikalų priklauso „Shadows and 
Blood“ (režisavo, dabar miręs, Rex 
•Cramphorn - NIDA's Jane Street teatre ir 
vėliau Nimrod teatre) ir vaikų vaidinima0 
„Carlotta and Maximilian“. Helmutas 
domisi Australijos dramaturgija ir kinie
čių teatru. Gautoji premija leis jam grįžti į 
Kiniją, kur Shanghajaus Dramos teatre 
jis sujungs abu interesus, sukurdamas 
vertingą pastatymą.

„M.P.“ inf.

Smuiko stygoms skambant!..

Praeitų metų lapkričio 30 dieną Laun- 
ceston'o (Tas) laikraštyje "Examiner" ra
šoma apie 13-metį Šv. Cecilijos muzikos

mokyklos mokinį Edvardą Grant, pasie
kusį 92% smuiko klasės egzaminuose. 
Tai aukščiausias pažymys, pasiektas 1997 
m. visoje Tasmanijoje.

Edvardas taip pat laimėjo vieną iš 
penkių nacionalinių premijų už savo ra
šinį CSIRO's Double Helix Science Club 
konkurse apie bakterijas, kurios daro 
skyles olandiškame sūryje!.. Launceston'o 
Church Grammar mokyklos 8-jo sky
riaus egzaminuose jo pasiektas rezultatas 
yra 97%.

Edvardas dabar galvoja, kad jis stu
dijuos kurią nors iš fizikos sričių, gal 
kosmologiją. "Bet aš manau, kad aš visą 
laiką mokinsiuos ir muzikos", - sakė jis.

Edvardas Grant yra ypač sydnėjiš- 
kiams gerai pažįstamos jaunos muzikės 
Irenos Vilnonytės sūnus. Irenos tėvas, 
Edvardo senelis, buvo dainininkas. Abu, 
gyvendami Sydnėjuje, dažnai pasirody
davo lietuviškuose renginiuose.

Jaunajam muzikui linkime šviesios 
ateities ir tikime, kad vieną kartą jį pa
matysime jei ne vienose, tai kitose Lie
tuvių Dienose (pvz. 2000-aisiais metais, 
kai jos vyks Sydnėjuje?). B. Ž.

Svečias iš Tėvynės Perth'e
Prieš kiek laiko Perth'e suruoštame 

■pasauliniame aerobikos čempionate da
lyvavo ir iš Tėvynės atvykę lietuvaičiai. 
Vienas jų, Vaidas Stalioraitis, pasinau
dodamas proga, užmezgė tyšius su vietos 
sporto klubu ir dabar yra atvykęs į Perth'ą 
baigti fizioterapijos magistratūros, prak
tiškai dirbant su žmonėmis, turinčiais 
viršsvorį.

Vaidas savo profesiją įsigijo Kauno 
Kūno kultūros instituto Fizioterapijos 
fakultete, kurį jis baigė bakalauro laipsniu.

Kalėdų - N. metų atostogų metu Vai
das bandė kiek galint daugiau susipažinti

Nukelta į 7 psl.
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Žmonės! Bėkit, skubėkit! Ar jau atėjo nomenklatūros ruduo?
Atkelta iš 5 psl.

Rembrandtas, AUTOPORTRETAS 
BŪNANT 34 METŲ, aliejus, 1640.

paties Dievo priskirtas garbingas savybes. 
Visa tai dailininkai išreiškė banguojan- 
čiom, jausmingom formom, stipriom 
spalvom, dažnai tuos kenčiančius dorybės 
įsikūnijimus perkeldami antšviesių debesų.

Tačiau Rembrandtas visų tų išviršinių 
elementų atsisakė. Jis mokėjo sudisci- 
plinuoti save ir taupiai bet efektingai 
panaudoti tik dalį tų elementų, visų pir
miausia - šviesą. Gal niekas neišvystė to 
šviesos - tamsos žaismo (chiaros euro) 
taip aukštai, kaip Rembrandtas. Jis savo 
geriausiuose darbuose neapšviečia viso 
veido, o tik jo dalį, niekad pilnai neparo
do kambario, salės, kalėjimo ar sodo, o 
tik dalį to fono. Visa kita jis palieka pa
slaptinguose šešėliuose ir taip sukuria di
delę draminę įtampą. Tiesa, jis mėgsta 
teatrališkumą. Pats niekad neišvažiavęs iš 
Olandijos (išskyrus patį gyvenimo galą), 
jis ieškojo varžytinėse ir senienų krau
tuvėse įvairiausių egzotiškų daiktų: tur
banų, skydų, šalmų, šarvų, iečių, brangių 
brokatinių audinių, neregėtų papuošalų, 
tropinių paukščių plunksnų. Visa tai jis 
panaudoja savo tapyboje, tačiau pabrėž
damas tik mažą dalį tų egzotiškų atribu
tų, atsispirdamas barokiškai tradicijai 
plačiai puikuotis turtais ir brangenybė
mis. Bet ką jis pabrėžia, pabrėžia užbu
riančiai. Rembrandtui užtenka parodyti 
tik kraštelį prabangaus turbano ar šalmo, 
bet tas kraštelis žėrėte žėri ir aplinkiniai 
šešėliai ne tik akcentuoja jo spindesį, bet 
dar suteikia žiūrovui galimybę išvystyti 
savo vaizduotę.

Aišku, ne dėl tų vienų tapybinių efek
tų jo paveikslai yra šedevrai. Portretuose 
vyrauja dvasingi žmonės ir tą dvasią jis 
stačiai traukte ištraukia iš savo modelių. 
Jis turi galią ne tik atkurti žmogaus pa-

Atkelta iš 6 psl.
su Australija. Jau svečiavosi Perth‘o mies
te, Melbourne, lankėsi Sydnėjuje..

Perth’e jį nuoširdžiai globojo ALB 
Perth ‘o Apylinkės Valdybos pirm. kun. dr. 
Alfonsas Savickis, Melbourne - Stefanija 
Žilinskienė, atsirado tautiečių, globojusių 
jį ir Sydnėjuje.

Vaidas yra jaunas vyras (gimęs 1974 
m), norėtų užmegsti galimai platesnius 
ryšius su Australijos lietuvių jaunimu, o 
taip pat su savo srities specialistais - fizio
terapeutais ir aerobikos instruktoriais.

į darbą- ęašyti magistratūros tezės - grįš 
sausio pabaigoje. Į Kauną grįš gruodžio 
mėn. Perth'e su juo galima susisiekti p. 
Stefanijos Žilinskienės telefonu: (08) 
93812366. B.Ž. 

našumą, bet irsuteiktijiems gyvybę. Rem
brandtas mėgsta senus žmones, kurių vei
dai jau pavirto į istorines knygas. Jo dar
bai visiškai priešingi tiems neišraiškin
giems, savimi • patenkintiems barokiškiems 
veidams, apsuptiems debesų ir spindulių. 
Nors tai nereiškia, kad jo kūryboje trūktų 
religinių temų. Pakankamai daug ir dra
matiškų scenų iš žydų šventraščio: sūnaus 
aukojimas, brolio pardavimas, galvos 
nukirtimas, aklo mirštančio tėvo apgau
dinėjimas, brolžudystė.

Kaip spalvose, taip ir kompozicijose 
Rembrandtas yra nuostabiai nuosaikus, 
taupus, sugebantis genialiai sujungti ma
sines scenas į geometrinius vienetus. Pas 
jį niekas nepasiklysta, niekas neišeina iš 
tų įsivaizduojamų kompozicinių trikam- 
,pių ar apskritimų. Galbūt žiūrovas, spe
cialiai nenagrinėjantis kompozicinės pa
veikslo sandaros to neišsiaiškina, bet kiek
vienas pajunta tos kompozicijos pasėkas, 
nes sako „paveikslas harmoningas“.

Taip pat parodos lankytojai turi puikią 
progą pamatyti Rembrandto grafikos 
darbus, kuriuose ir šviesokaita ir kom
pozicija dar aiškesnė.

Parodoje tėra tik apie 30 tikrų Rem
brandto tapybos darbų, kiti - jo bendra- 
laikių, mokinių bei pasekėjų. Ir kaip ge
rai! Kiekvienas turi progą palyginti ant 
tos pačios sienos pakabintus gerus, labai 
geras tapybos darbus ir genialius darbus. 
Nors pasekėjai dažnai naudoja rembrand- 
tiškas pozas, kolaratūrą, net ir Rembrand
to mėgiamą atributiką, paveikslai, lyginant 
su Rembrandto originalais, neturi jėgos, 
yra lėkšti, pasimetę, jų personažai be 
dvasios, crįpačioje- tapyboje jie'daugiau 
dažytojai negu tapytojai.

Rembrandtas dirbo labai iš lėto, mo-
deltai privalėjo pozuoti mėnesiais ne tik 
tapybai bet ir škicams. Ir priedo - jis rei
kalavo fantastiško užmokesčio. Jis žinojo 
savo vertę ir pats save įkainuodavo. Labai 
mėgo prabangą, ištaigingą gyvenimą, 
tačiau mirti teko beveik skurde.

Kai apžiūrėsite parodą, ypač atkreip
kite dėmesį į „Autoportretus būnant 34 
metų“, pažymėtas Nr 20, „Šarvuotas 
vyras“- Nr. 52, ir „Seno vyro portretas“ - 
Nr. 67. Jie yra iš įvairių laikotarpių ir 
atskleidžia kitokias dvasines situacijas 
bei tapybos techniką.

Visa paroda pakelia dvasią ir dar kar
tą įtikina, kad žmogus gali ne tik naikinti, 
bet ir kurti. Kurti giliai humaniškus dailės 
darbusateinančiomkartom,kurios,nežiū- ■ 
rintkokie nauji stiliai įsiviešpatautų, visa
da galėtų ieškoti dvasinės bei estetinės 
atramos genialiuose praeities darbuose.

Genovaitė Kazokienė

Gera pradžia 
naujuose namuose

Praeitų metų gruodžio viduryje Ge- 
elongo lietuviai susirinko į talką prie sa
vo naujų namų. Atėjo gausus būrys tau
tiečių. Buvo sutvarkyta namų aplinka, 
išvalyti langai, sutvarkyta virtuvė ir atlikta 
daugybė kitų darbų. Po visų darbų ben
druomenės valdyba visiems padėkojo ir 
surengė iešminę.

Pamažu priprantame prie savo naujų 
namų. Namus supa gražus parkas, pro 
namų langus matosi gražūs miesto vaizdai. 
Juose jau atšventėme Birutės Šutienės

Atkelta iš 2 psl.
išvystytas nepaprastas Landsbergio puo
limas. Tėvynės Sąjunga pasirodė nepajė
gi jo atremti. Nemokėta rasti populistinės 
kalbos. Jau vien Vytauto Landsbergio nuo
lat kartojamas profesoriaus titulas buvo ir 
lieka politine klaida. Niekas nenori, kad jų 
vadovais būtų profesoriai. Jau geriau kino 
aktorius, bet tik ne profesorius. Be to, pro
fesoriaus titulą daug kas^turi, o Seimo 
pirmininkas yra tik vienas. Tad būtų 
buvę tiksliau jį taip ir vadinti.

Nuklystu nuo savo temos - žiūrėti iš 
nomenklatūrinio taško. Taigi, pirmajame 
rate jie nieko kito nepuolė kaip Landsbergį. 
Tartum nebūtų buvę kitų kandidatų. Gi 
negatyvus kampanijos būdas visur dažnai 

būna sėkmingas. Sėkmingas buvo ir Lie
tuvoje. Bet kiekviena propaganda turi 
silpnybių. Ypač sovietinio stiliaus įkyriai 
kalama propaganda. Berėkdami, koks 
garbėtroška esąs Landsbergis, koks jis 
diktatūrininkas, jie patys tuo teiginiu įti
kėjo. Ir įsivaizdavo, kad išstūmus Lands
bergį iš varžybų, pastarasis ir visi jo rėmė
jai nuleis rankas ir antrajame rate greičiau
siai nedalyvaus. Ir čia jie skaudžiai apsi
gavo. Jau prieš pirmąjį rinkimų ratą 
Vytautas Landsbergis aiškiai ir nedvi
prasmiškai pareiškė, kad jei jis į antrąjį 
rinkimų ratą neįeis, balsuos ir savo rėmėjus 
ragins balsuoti už savo varžovą Valdą 
Adamkų. Ir tai jis ištęsėjo. Ir antrajame 
rinkimų rate dalyvavo net daugiau rinkėjų 
negu pirmajame. Taip Adamkus, surinkęs 
28% balsų pirmajame rinkimų rate, gavo 
virš 50% antrajame ir buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentu.

Galite įsivaizduoti koks rankų laužy
mas vyksta nomenklatūrinėje stovykloje.

A. f A. Ernestui Matulioniui
staiga miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marcelei bei visiems 
kitiems artimiesiems.

Geelongo liet, skautų Židinio vadovybė ir židiniečiai

A. f A. Agotai Stepanienei
miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui dr. Antanui Stepanui ir anūkams 
Pauliui ir Kaziui.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

A. f A. Eugenijui Baueriui
miras, jo žmonai Natalijai, sūnui Viktorai, dukrai Ingridai su šeimomis nuošir
džią užuojautą reiškia

Rasa Patašienė

Aukos "Mūsų Pastogei”
Mrs. J. Goodsall
A. Malinauskas
S. Varnas
A. Milašas
V. Patašius
A. Grikepelis
L. Venslovas
V. Koženiauskienė
J. Rapševičius

Dėkojame už aukas.

Vic $ 10.00 
WA $10.00 
SA $ 10.00 
NSW $ 20.00 
NSW $ 10.00 
Vic $ 50.00 
ACT $10.00

Vic $ 20.00 
SA $ 5.00

Admin.

jubiliejinį gimtadienį ir linksmai suti
kome Naujuosius metus.

Irta Valodkienė 

Jie stačiai apsirovė, visas savo energijas 
sudėję į Landsbergio puolimą. Ypač kad 
antrasis ratas buvo labai greitai, už dviejų 
savaičių. O be to, tų dviejų savaičių laike 
buvo ir Kalėdų šventės ir Naujų metų 
sutikimas. Tad naujos propagandos kam
panijos išvystymui paprasčiausiai nebe
buvo laiko. Landsbergio kandidatūrą pa
laikę balsuotojai pasekė savo pasirinkto 
kandidato raginimu ir atatinkamai balsa
vo antrajame rate. Beje, reikia pastebėti, 
kad V. Andriukaičio apsisprendimas 
neremti nomenklatūrinio kandidato, gal 
buvo tas šiaudas, nusvėręs vežimą nuo 
kairiosios pusės.

Taip, nomenklatūrinėje stovykloje daug 
dantimis griežimo ir neapykantos. Neap
sieinama ir be užsienio lietuvių užgau
liojimo, juos pavadinant „ateiviais“. Ne, 
mielieji, mes nei ateiviai, nei išeiviai, o tik 
užsienyje gyveną lietuviai! Daugumas 
mūsų ir mūsų tėvų nukentėjome nuo 
komunizmo, turėjome pasitraukti iš 
gimtojo krašto, kad išvengti komunistinio 
persekiojimo.

Antrasis prezidento rinkimų ratas 
nomenklatūrai nepavyko. Bet nereikia 
galvoti, kad ji nugalėta. Jos rankose dau
guma turto ir kitų kapitalistinio gyvenimo 
svertų. Jie bandys grįžti į tiesioginį valsty
bės valdymą maždaug už trijų metų per 
sekančius Seimo rinkimus. Jie dar kartą 
bandys grįžti ir už penkių metų per 
prezidento rinkimus. Nomenklatūra Lie
tuvoje sužeista, bet dar gyva, h- dar daug 
metų jos šešėlis, kaip ir šešėlinė mafijos 
ekonomika, tamsins Lietuvos padangę. Tik 
nepailstamai kovojant su tuo blogiu, 
Lietuvai pavyks išeiti į šviesesnę ateitį.

Dr. Algimantas Kabaila, 1998.01.16.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

L1EIUVIE 
tw®ui

$ 20 - A. Gudelis (475) SA.
A.a. Ernesto Matulionio atmin
imui, vietoje gėlių aukojo: 
$ 50 - Z. Poškaitis (390), 
$ 20 - Z. Augaitis (325), 
$ 10 - E. Margan-Marganavičius (245).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas
AL fondo iždininkas
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INFORMACIJA
DLMESIO-BENDRADARBIAI IR SKAITYTOJAI!

Naujas "Mūsų Pastogės” telefono numeris:
(02) 97902319

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

fakso numeris (02) 9790 3233
(skambinti redakcijai, kad įjungtų)

Red. ir admin. t

"Pynimėlio" tvarkaraštis Australijoje
Vasario 3 d. (antrad.)

Vasario S d. (ketv.)
Vasario 6 d. (penkt.)

Vasario 8 d. (sekm.)
Vasario 9 d. (pirm.)

Vasario 14 d. (šešt.)

Vasario 15 d. (sekm.)
Vasario 22 d. (sekm.)

9.10 vai.vakare atskrenda į Sydnėjų "Gulf Air" skry
džiu GF 148.
7 vai. vak. koncertas Sydnėjaus Lietuvių Namuose.
3 vai. po pietų McCafferty autobusu iš Eddy Ave. (ne
toli Central Station) į Canberrą.
7.40 vai. vakare. Canberroje Jolimont Centre.
2.45 vai. po pietų koncertas Canberros Lietuvių Klube.
12.15 vai. autobusu į Melboumą (iš Jolimont Centre).
8.35 vai. vak. Melbourne Spencer St stoty.
2 vai. p.p. koncertas Geelonge Pettit Park Hall, Beau- 
ford Ave., Bell Post Hill. (Melways ref. 225,-E-3). 
dalyvauja Vasario 16-tos minėjime Melbourne.
2 vai. po pietų koncertas Melboumo Liet. Namuose. 
11 vai. vakare turi rinktis i aerodromą skrydžiui į Lie
tuvą. Rengėjai

Nepriklausomybės šventė
Vasario 15 d., sekmadienį 1.30 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose įvyks

80 metų jubiliejinis Vasario 16 minėjimas.
Paskaitą skaitys Lietuvos garbės konsulas Andrius Žilinskas. Po to seks meninė 
dalis, kartu su "Dainos Sambūriu", "Gintaru" ir Panevėžio folkloriniu ansambliu 
"Pynimėlis". Visi kviečiami dalyvauti.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Kviečiame Canberros lietuvius
Šiemet Nepriklausomybės šventė bus švenčiama vasario 8 d., sekmadienį, sekančia 

tvarka: minėjimas prasidės paskaita Lietuvių Klube 2 vai. po pietų - paskaitą skaitys dr. 
Vytautas Doniela, ALB Krašto Valdybos pirmininkas; 2.45 vai. seks koncertas, kurį 
išpildys Panevėžio tautinių šokių grupė "Pynimėlis" - įėjimas į koncertą: suaugusiems 
- $ 10, vaikams iki 12 metų - S 5; po koncerto seks kavutė su užkandžiais - prašome 
atsinešti po lėkštę užkandžių; popietė užsibaigs dr. V. Donielos antra paskaita, tema "Kas 
ir kokiu pagrindu kaltino lietuvius Australijoje karo nusikaltimais". Seks diskusijos šia 
tema, o taip pat ir apie kitus reikalus, kurie liečia Australijos lietuvius.

Kviečiame visus Canberros ir apylinkės lietuvius atšvęsti Nepriklausomybės šventę 
lietuvių tarpe vasario 8 d. ir kartu pakviesti gimines, draugus bei pažįstamus į "Pynimėlio" 
koncertą. Canberros Liet. Bendruomenės S-gos Valsdyba

Klubas atidalytas
Pirmadieniais 5 v.v. * 1030 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 5 v.v. -1030 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 

Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.
•H)-*

Klubo valgykla veikia: 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
ismorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vaL popiet • 7 vai. vakaro.

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canter

bury municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia 
patys save prižiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti 
asmeninę higieną, nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., 
dėl pagalbos ir palamavimo gali kreiptis į Multicultural Aged & Disabi
lity Support Services Inc. (CMADSS). Kreiptis reikia pas Niną Tsako- 
mas, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 97186199 arbaį Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos moterų draugijos pirmininkę Juliją 
Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus šiuos 
klausimus galima išspręsti.

Ši pabėgusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tau
tinių bendruomenių žiūrinėms, taigi, mieli lauliečiai, nesidrovėkite pra
šyti šios paramos, tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.

Giminės arba kaimynai, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, gali 
šiuos žmones rekomenduoti.

Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietu
viškai ir angliškai.

Prašykite, jūs esate užsitarnavę- tokią pagalbą.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos moterų draugija

"Pynimėlio" koncertas Sydnėjuje
Vasario 3 dieną į Sydnėjų atvyksta Panevėžio ansamblis "Pynimėlis", sudarytas iš 

labai jaunų, bet jau išgarsėjusių Europoje., ansambliečių, kurie vasario 5 d. (ketvirtadie
nį) 7 vai. vakaro Lietuvių Namuose, Bankstowne, mus linksmins DAINŲ-MUZIKOS • 
- ŠOKIŲ KONCERTO metu . Bilietų kaina suaugusiems - $ 10, jaunuoliams nuo 12 
metų ir studentams - $ 5. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

NUO 1998 M., ESANT DIDESNIAM ORO LINIJŲ 
PASIRINKIMUI, JŪS GALITE SKRISTI Į VILNIŲ "LAUDA AIR“, 

"LUFTHANSA", "LOT' LENKU LINIJOM, "FINNAIR" IR 
SKANDINAVU ORO UNIJOM.

Jūs galite atsigabenti savo gimines, draugus į Australiją. Mes galime 
padėti su bilietais ir Lt

Papigintos oro kelionės j JAV, Kanadą, Londoną, Europą, aplink 
pasaulį ir Lt

Mes taip pat galime padėti su kelionėmis (tours) Europoje, JAV ir Lt 
Susisiekite su ekspertais

(Established 1972)

48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
lac. 2 T AOOO 888 ACS 001 344 323 
Email: gatrav@magna,com.au 
Web Address: http:/ www.magna,cotnran,/~ gatrav
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Vasario 16-sios minėjimas Sydnėjuje
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks š.m. vasario 15 d„ sekmadienį.
Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. 

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.
Po pamaldų, 14 vai. Lietuvių Namuose įvyks šventės minėjimas. Paskaitą skaitys 

jaunosios kartos atstovas Andrius Lašaitis. Meninę programą išpildys choras "Daina” ir 
kitos meninės jėgos. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nori susirašinėti
Noriu susirašinėti su 75 m. amžiaus lietuviu, gyvenančiu Australijoje. Pageidauju 

susirašinėti lietuvių kalba. Rašyti: Inesse Gytautė, Kalantos 97 - 4, Kaunas, Lietuva.
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