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Vasario 16 priėmime Sydnėjuje 37 šalių diplomatai
Praėjusį trečiadienį Lietuvos genera

linio konsulo Viktoro Šliterio ir p. Jutos 
Šliterienės rezidencijoje Killaroje įvyko 

tradicinis priėmimas Vasario 16 proga.
Pagerbti 82-ąsias Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimo metines susirinko 
apie pusantro šimto kviestinių svečių, tarp 
jų - Sydnėjuje akredituoti 37 valstybių 
diplomatai, NSW premjero Bob Carr 
atstovas John Johnson,M.L.C., valstijos 
opozicijos vadovės Kerry Chikarovski at
stovas Bany OTFanell, Imigracijos mi
nistro Philip Ruddock atstovas Roger 
Kerr, NSW vyriausybės bei parlamento 
nariai, senas ir nuoširdus Lietuvos drau
gas, buvęs valstijos senatorius Bryan 
Vaughan, taip pat Pasaulio vaikų (Chil
dren of the World) globėjas jo didenybė 
princas Frederick von Saxe Lauenberg. 
Kaip ir kasmet dalyvavo daug Sydnėjaus 
lietuvių.

Tarp diplomatų buvo Airijos, Argen
tinos, Brazilijos, Čekijos, Čilės, Danijos, 

Egipto, Indijos, Indonezijos, Ispanijos, Ita
lijos, Izraelio, JAV, Kinijos, Kroatijos, 
Kubos, Libano, Lenkijos, Meksikos, Nau
josios Zelandijos, Pakistano, Papua Nau
josios Gvinėjos, Rusijos, Šri Lankos, Tai

lando, Turkijos, Vietnamo, Vokietijos ge
neraliniai konsulai; Peru konsulas; Aus
trijos, Estijos, Kosta Rikos, Slovėnijos, 
Švedijos, Trinidado, Tabago generaliniai
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Vasario 16 dešimtaisiais laisvės metais
LR Prezidento Valdo Adamkaus svei

kinimai Vasario 16-osios proga Naciona
liniame operos ir Baleto teatre:

Brangūs lietuviai, piliečiai, mieli Lie
tuvos svečiai,

Švenčiame laisvės dieną dešimtaisiais 

atgautos laisvės metais. Per šį trumpą' 
greitų permainų laiką įgijome naujos 
patirties, naujos išminties. Vadavomės iš 
iliuzijų, betnepraradomepasitikėjimo savi
mi. Nepraradome vilties. Nuolat mokė
mės - klupdami ir keldamiesi. Darėmės 
ištvermingesni ir stiprėjome. Vis aiškiau 
supratome, kad demokratinis tautos gyve
nimas - tai nuolatinis bendrų sprendimų 
ieškojimas, nuolatinė bendros ateities 
kūryba. Kūryba, remiantis bendra garbe ir 
atgaila praeityje, bendra valia dabarty.

Šiandien, kaip ne vienas išjūsų, aš tikiu 

atsinaujinančia Lietuva - jauna, pasauliui 
atvira ir savarankiška mūsų valstybe. 
Dalinkimės šiuo tikėjimu ir stiprinkime jį 
kasdieniais darbais.

Nuoširdžiai sveikinu visus ir kiekvieną 
su Vasario 16-ąja - brangia mūsų laisvės 
diena.

Kai sutarsime, joks liūnas neįsiurbs
Seimo Pirmininko Vytauto Landsber

gio (sutrumpinta) kalba, pasakyta Vasario 
16-osios minėjimo prie Signatarų namų 
metu:
Piliečiai, mieli žmonės, broliai ir seserys! 

garbės konsulai; Dominikos Respublikos 
ir Liuksemburgo garbės konsulai. Daugu
ma atvyko su žmonomis.

Iškilmingame priėmime Lietuvos ne
priklausomybės 82-ųjų metinių proga 
kalbėjo šeimininkas LR generalinis garbės 
konsulas Australijoje Viktoras Šliteris ir 

NSW parlamentaras John Johnson.
Gausiai susirinkusiems lietuviams 

įdomu buvo lietuviškai pasikalbėti su 
Rusijos Federacijos generaliniu konsulu 
Sydnėjuje Vladislovu Jonaičiu, 65 metų 
buvusiu mokytoju iš Panevėžio, rusų dip
lomato karjeros keliu pasukusiu 1956 m.

Mūsų Pastogės paklaustas, kodėl Syd
nėjaus diplomatiniarti korpusui ir sureng
tam Vasario 16 priėmimui šiemet neatsi
liepė Lietuvos ekonomikos pablogėjimas, 
Viktoras Šliteris tik nusijuokė, kad jam 

kaip niekas nemokėjo, taip ir toliau nieko 
nemoka ir pridūrė, kad prisiėmęs LR ge
neralinio garbės konsulo pareigas jis atsi
sakė buvusio pelningo darbo ir dėlto 
visai nepergyvena. Net ir priėmimui iš
leistos sumos vaišingumu garsėjantis 
Viktoras tiksliai nurodyti negalėtų, kadan
gi, pavyzdžiui, vyno važiavo pirkti urmu 
net į Pietų Australiją, bet tas atsargas nau
doja ir savo reikalams ištisus metus.

Toliau MP skaitytojų dėmesiui siūlome 
sutrumpintą Lietuvos ryte (2000.02.18) 
spausdintą straipsnį Lietuvos valstybė su

Smagu girdėti, kaip jūs dainuojat; kur 
žmonės dainuoja, ten gerai. Ten Lietuva, 
ten nepalaužta dvasia, ten esame kartu. 
Susirenkam vėl šioje ypatingoje vietoje. 
Čia verta prisiminti tūkstančius ir šimtus 

tūkstančių likimų. Tie žmonės buvo dar
bininkai, visų sričių, visų Lietuvos laikų 
darbininkai ir gynėjai, kad ši šalis būtų, 
kad ji augtų, stiprėtų, nepasiduotų; o kai 
ją naikina, žlugdo ir klupdo, kad ji vėl 
prisikeltų. Taip jau ne kartą buvo, ir todėl 
mes čia esame.

Esame Lietuvoje ir prie šio pastato, 
kur 1918 m. dirbo Lietuvos politikos dar
bininkai, valstybininkai dar be valstybės, 
tačiau žinantys, ko nori Lietuvos žmonės, 
kentėję priespaudą, spaudos draudimą, 
bažnyčių uždarymus, trėmimus ir prievar
tą. Atėjo tuomet laikas pasakyti, kad Lie
tuva vėl nori būti sau šalis, ji turi būti vėl 
valstybė. Tie žmonės, kurie čia susirinko, 
tai pasakė: sutariam ir drąsiai žengiam 
Lietuvos nepriklausomos valstybės kūri
mo keliu. Ir paskelbė apie tai Lietuvai ir 
pasauliui.

Paskelbimas-svarbu, bet yra dar svar
besnių dalykų. To nebūtų buvę, jeigu jie 
nebūtų sutarę. Kai kada lietuviai sutaria, 
susitaria ir tarpusavy, ir su kitų Lietuvos 
tautų gyventojais, norinčiais turėti nepri
klausomą valstybę. Aną Vasario 16-ąją ne 
visi čia buvo absoliučiai vienminčiai. 
Buvo Lietuvos veikėjų, atstovaujančių 

ištiesta ranka, pasakojantį apie Lietuvos 
diplomatinių tarnybų šiemetinius vargus 
ir skundus Vasario 16 proga.

AfjPinf.
Lietuvos valstybė su ištiesta ranka
Ambasadorė Turkijoje Halina Kobec- 

kaitė Lietuvos rytui sakė, kad šiemet dėl 
lėšų stygiaus atsisakyta surengti tradicinį 
priėmimą Vasario 16 proga.

Ankaroje yra apie 100 pasaulio šalių 
ambasadų ir tarptautinių organizacijų 
atstovybių, todėl kartu su vietos valdžios 
ir visuomenės atstovais į pobūvį tektų pa
kviesti apie 400 žmonių.

Valstybės atkūrimo diena paminėta 
vasario 18 simfoninio orkestro koncerte, 
kuriame dirigavo Juozas Domarkas. Lie
tuvos ambasada gavo apie 200 rezervuotų 
vietų. Valstybės šventę priminė speciali 
įžanga koncerto programoje.

Osle Lietuvos ambasadai priėmimo 
išlaidas Nobelio institute padės padengti 
Norvegijos-Lietuvos draugija ir šalies 
garbės gen. konsulas Leonas Boddas.

Paryžiuje Lietuvos ambasada šiemet 
plačiau paminės tik Kovo 11-ąją - nepri
klausomos valstybės atkūrimo dešimt
metį. Tarptautinių konferencijų centre 
pavyko nemokamai gauti salę, į kurią 
valstybinės šventės proga bus pakviesta 
apie300svečių. - — ...

Ambasadorė Asta Skaisgirytė-Liauš- 

skirtingiems luomams, kai kada skirtingų 
pažiūrų, ir nebūtinai asmeniškai labai 
simpatizavo vienas kitam. Tačiau visa tai 
buvo atidėta, įveikta vardan svarbiausio 

susitarimo.
Tokiais lemtingais lūžių momentais 

mes sugebame peržengti savo skirtingu
mus, gal ir antipatijas ar susierzinimus bei 
nuoskaudas, nes mūsų sąmonėje iškyla 
svarbiausi dalykai, svarbiausi tikslai, o 
visa kita tampa antraeiliais reikalais. Taip 
ne vieną kartą yra buvę, kaip tada -1918- 

aisiais vasario 16-ąją, kai Lietuvos Taryba 
atidėjo visa, dėl ko iki tol nesutarė, o pa
liko tik gryną pagrindinį dalyką - vėl 
Lietuvos valstybė! Ir žodis tapo kūnu, 
apgintas savanorių krauju ir visų žmo
nių darbu.

Lietuvos istorijoje tokių lūžio mo
mentų ne vienas. Ką gali žinoti, ar ne dar 
vienas toks lemtingas metas ateina dabar. 
Mes matome, kas vyksta ir aplink, ir pa
čioje Lietuvoje. Turime rasti savyje atsa
komybės, talkos, bendrumo matydami, 
kad Rusijos demokratija baigia išgaruoti 
kaip kamparas prieš saulę, o ir Lietuvoje 
jau nemažai padaryta juodo darbo, kad 
žmonių nepasitenkinimas gyvenimo sun
kumais būtų paverstas pesimizmu, nusi
minimu ir net nusivylimu savo pačių 

valstybe. (...)

Tokių veikėjų tikslas-kiršinti. Mes jų 
matėme jau prieš dvyliką metų, kai kilo 
Lietuvos atgimimas, kai Sąjūdis pakvietė 
žmones vieninga valios ir troškimo banga 

atkurti teisingumą, valstybę, laisvai tvar
kytis savo šalyje. Ir tada buvo visokių 
kiršinimų, provokacijų, ir man tekdavo 
kai kada kalbėti taip kaip šiandien. Lyg ir

Vasario 16 renginiuose Sydnėjuje aktyviai 
dalyvavęs The Hon John Johnson, MJL.C.

A. Kramiliaus nuotr.

kienė sakė, jog šiemet buvo padengtas 
kuklesnis vaišių stalas - tik šaltieji už
kandžiai. Priėmime vaišino vynu ir 
svečių jau pamėgtu lietuvišku alumi, 
sūriu ir duona.

Maskvoje didelis priėmimas buvo 
surengtas Vasario 16 proga, o atgautos 
nepriklausomybės dešimtmetis čia bus 
paminėtas tarptautine konferencija.

Ambasada Maskvoje turi didelę salę, o 
valgius iš atsivežtų lietuviškų produktų 
gamina savos kavinės virėjai. Svečiai 
gyrė lietuvišką alų, greitai suvalgė didelį
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dabar būtų Sąjūdžio mitingas, kur žmones 
reikia perspėti, kad jie nesuklystų, susidur
dami su tokiais dalykais, kuriuos aš pri
miniau ir kuriuos jūs matėte. (...)

Mes visi piliečiai, kad ir kokių tau
tybių būtume, turim suprasti, kad tikslas 
yra mus supykdyti. Jie siekia, kad mes 
pradėtume reikšti blogus jausmus, keikti 
Rusiją ir rusus, net ir tuos rusus, kurie 
gyvena tarp mūsų. Tada vėl kuris nors 
išeitų iš tų pačių, pasivadinusių Piliečių 
aljansu, ir sakytų - žiūrėkit,Lietuvoje 

rusų genocidas! Kuris taip kalbėjo per 
televiziją, juk ne beprotis. Ne tik ne be
protis, onetpolitvadovas. Žinomas tikslas 

- kalbėti įžūliai, kvailai ir tuo iššaukti 
žmonių protestą.

Taigi dar kartą mūsų egzaminas, kaip 
Sąjūdžio laikais. Turime išlikti ramūs, tu
rime pavadinti velnią jo paties vardu ir 
atskirti: jie tiesiog net ne rusai, kurie taip 
daro. Jie ir Rusijai blogo linki, nes linki 
konfliktų. Štai, mano mieli, pasinaudojau 

proga pasakyti tam tikrą perspėjimą.
Ir svarbiausias dalykas, kurį turbūt 

jaučiame, gal pamąstome, o gal ir ne, ko
dėl yra tiek siūlymų, patarimų nedaryti 
skirtumo tarp gėrio ir blogio, neskirti, kur 
tvirta žemė, o kur liūnas, kur mūsų kran
tas, o kur pelkė ir klampynė. Neabejoju, 
kad mes išliksime sugebantys tai atskirti: 
čia yra gėris, o čia - blogis, čia - tiesa, čia 

-melas, čia-krantas, čia-liūnas. O siū
lymai nematyti skirtumo yra liūno balsas. 
Ir nors pats juodžiausias liūnas gali pasi
vadinti krantu, mes atskirsime, kas kur yra. 
Mus norėtų įsiurbti, norėtų, kad krantas 
susmegtų ir nugarmėtų į tą liūną; tada kas
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♦ Rusų karinės pajėgos tęsia kovas 
prieš čečėnus, įsitvirtinusius kalnuose į 
pietus nuo Grozny. Rusų žiniomis, kal
nuose yra apie 8000 sukilėlių. Vasario 19 
rusai išstūmė čečėnus iš Duba-Jurt kai
mo, dominuojančio priėjimą prie svar
baus Argun tarpeklio.
Rusų kariai sprogdina Grozny mieste 
užsilikusius pastatus, kad į buvusį did
miestį vėl neįsismelktų sukilėliai. Į Groz
ny neleidžiama grįžti pabėgėliams, mies
te išlikę civiliai, daugiausia rusų tauty
bės, bus evakuoti.
♦ Vasario 16 Vokietijos prezidentas 
Johannes Rau pasakė kalbą Izraelio parla
mente (Knesset). Pirmą kartą istorijoje 
Izraelio parlamente pasigirdo vokiečių 
kalba - iki šiol svečiai iš Vokietijos turė
davo kalbėti angliškai. Prezidentas vokie
čių tautos ir savo kartos vardu atsiprašė 
už žydų genocidą nacių valdymo laikais.
♦ Vasario 16 ir 17. Rygoje vyko kon
ferencija, skirta aptarti įrodomąją me
džiagą prieš karo nusikaltimais įtariamą 
Australijos pilietį Konrad Kalejs. Konfe
rencijoje dalyvavo 24 atstovai iš 7 valsty
bių (Latvijos, Australijos, D. Britanijos, 
Izraelio, JĄV, Kanados ir Vokietijos). 
Latvijos prokuratūros pareiškimu, negau
ta naujų kaltės įrodymų. Konferencijai 
pasibaigus atnaujinti pasitarimai tarp Lat
vijos ir Australijos dėl įtariamų asmenų 
ekstradicijos.
♦ Rusija pareiškė Latvijai protestą, kad 
nebuvusi pakviesta į Rygos konferenciją. 
Latvijos atsakyme p^§gB^į“'kad iki šiol 
Rusija nereaguodavo į panašius pakvie
timus. Rusija turi pagrobus iš Latvijos 

KGB archyvus, su karo nusikaltimais 
įtariamųjų bylomis, kuriuos atsisako 
grąžinti.
♦ Vasario 18 į Jungtinių Tautų Orga
nizaciją priimta Tuvalu valstybė Ramia
jame vandenyne (į šiaurę nuo Fidži). 
Didžiosios Britanijos sandraugai pri
klausanti šalis yra vos 26 kv. km. ploto ir 
turi apie 10 600 gyventojų. Tuvalu 
sudarančios salos niekur neiškyla dau
giau kaip 5 metus aukščiau jūros lygio. 
Hd šiol Tuvalu priėmimui į JTO prieši
nosi Kinija, nes ši valstybėlė palaikė politi
nius ir ekonominius ryšius su Taivanu.
♦ Cianidu užnuodytas vanduo Duno
juje pasiekė Bulgariją ir toliau naikina 
žuvis bei augaliją. Ekspertų nuomone, 
padaryta gamtai žala pilnai paaiškės tik 
žiemai pasibaigus, nes dalis nuodų ir 
išnaikintų žuvų dar sušalę upių dugnuose. 
Iš Baia Mare aukso kasyklų atliekų 
baseino išsiliejęs vanduo išsinešė ne tik 
cianido, bet ir švino bei gyvsidabrio, ku
rių tarša turės ilgalaikes pasėkas Duno
jaus upynui.
♦ Vasario 18 įvykusius rinkimus Irane 
laimėjo reformų šalininkai, užsitikrinę 
apie 60% vietų parlamente. Galutinė padė
tis paaiškės tik po keletos savaičių, įvy
kus antrajam rinkimų ratui. Iranas palaips
niui išsilaisvina iš Ugi šiol visas valsty
binio gyvenimo apraiškas aprėpusios mu
sulmonų dvasiškių valdžios.
♦ Australų kariai palaipsniui grįžta iš 
taikos palaikymo pareigų Rytų Timore. Iš 
ten tarnavusių6000kariųpasiliks tik 1600, 
kurie pereis Jungtinių Tautų žinion. Aus
tralų karius pakeičia kitų valstybių kariai.

Tarp dejuojančių yra ir dainuojančių
Trečią Kalėdų dieną Birštono miestelio tremtiniai ir jiems prijaučiantys žmonės 

susirinko į gražų pobūvį. O proga taip pat buvo graži ir to verta-ne tik šventos Ka
lėdos, artėjantys jubiliejiniai metai, bet ir tremtinių ansamblio Pušelė 10 metų veiklos 
sukaktis. Rašiau apie tą ansamblį jau ne kartą, nes jis Prienų rajone vienas toks ir yra. 
Prieš 10 metų, kai vyko "dainuojanti revoliucija", būrėsi ir daugiau tokių kolektyvų, bet 
pamažu jie iširo. O Birštone, tai padidėjantis, tai sumažėjantis dainuojančių žmonių 
būrelis išliko. Daugiausia - ansamblio sielos - tremtinės Onutės Kurapkienės ir dar 
kelių entuziastų dėka. Jie dainuoja nuo pat įsisteigimo.

Dabar ansamblyje jau ir tremtinių nedaug telikę. Juos pakeitė kiti mėgstantys dai
nuoti patriotiškai nusiteikę žmonės. O tremtinių daugelis jau pavargo, nuseno arba 
išėjo amžinybėn. Per koncertą jie buvo pagerbti tylos minute, jiems uždegtos atminimo 
žvakelės. O tokių Onutė Kurapkienė išvardijo 24. Per koncertą buvo pagerbti ir pa
sveikinti jo ilgamečiai dalyviai, vadovas Steponas Dapševičius.

Ir po koncerto užstalėje prie švytinčios eglutės dar ilgai dainavo tremtiniai, ilgai 
kalbėjosi, dalijosi skaudžiais praeities prisiminimais ir nerimu dėl sudėtingos šių 
dienų padėties. Tik nė vieno nebuvo dejuojančio dėl sunkaus gyvenimo ar keikiančio 
valdžią. Dabar, kai daugelis žmonių Lietuvoje surūgę, pikti, irzlūs, čia susirinko kitokie 
žmonės. Jie neįpratę dejuoti ir keikti. Jie ir vežami į Sibirą, palikę savo gimtus namus, 
gyvuliniuose vagonuose dainavo ir meldėsi. Ir taigoj per speigą, ir pūgas kirsdami 
medžius dainavo ir meldėsi. Birutė Jonelienė, Tėviškės Žiburiai

Birštono tremtinių dainos ansamblis, atšventęs koncertu 10 metų veiklos sukaktį. 
Ansamblio vadovas Steponas Dapševičius (viduryje)

Ordinai sukėlė protestą
Lietuvos rytas, Lietuvos aidas
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nors sakytų: štai kaip gražiai mes susi
vienijome. Ne, mums reikia tvirto doro
vinio susivienijimo, pagrįsto vertybėmis, 
idealais. Branginkime Lietuvos idealą,
niekada jo nesupainiokime su kasdienybe, 
su nepasisekimais ar klaidomis,-kurių yra 
mūsų valstybės statybos kelyje. Bet tai 
kam gyvename, kuo gyvename, visada 
yra aukščiau.

Kai tą prisimena, tai net lietuviai susi
taria. Sutarsime, ir neįsiurbs mūsų joks 
liūnas. Su Vasario 16-ąją!

Kelyje į Europos Sąjungą
Lietuva turi padaryti daugiau, negu iš 

jos reikalaujama, nes visos narystei ES 
būtinos reformos pirmiausia reikalingos 
Lietuvai ir jos žmonių gerovei. Vakar ir 
šiandien Briuselyje dedami būsimos Eu
ropos Sąjungos pamatai. Derybų dėl 
narystės ES dar nepradėjusios šalys 
kandidatės - Lietuva, Latvija, Slovakija, 
Rumunija, Bulgarija ir Malta - vasario 15 
oficialiai sės prie derybų stalo.

AnnĮja Krąjova teisine
Lenkijos ambasadore Vilniuje E. Teich- 

man vasario 14 buvo atvykusi į Lietuvos 
generalinę prokuratūrą išklausyti paaiški
nimų dėl bylos, kurioje liudytojais apklau
siami lenkų Armijos krajovos veteranai.

Ir Shelf Lietuvoje
Žinoma Didžiosios Britanijos ir Olan- 

d»4 s naftos verslo bendrovė Shell Lietu
voj nradėjo prekiauti benzinu, turinčiu 
"M ų Pastogė" Nr.8 2000.02.28 psl 

naujos kartos multifunkcinį priedą V- 
Power(KD 2/15).

Kandidatų gausu
Vyriausiosios rinkimų komisijos pir

mininkas Zenonas Vaigauskas progno
zuoja šių metų savivaldybių rinkimuose 
dalyvausiant apie 10 000 kandidatų. Tai, 
pasak jo, būtų rekordinis skaičius.

R. Paksas apleidžia Prezidentūrą
Prezidento patarėjas - įgaliotasis ats

tovas specialiems pavedimams Rolandas 
Paksas vasario 19 palieka savo postą Pre
zidentūroje. R. Paksas teigia, kad jis Pre
zidentūros buvo komandiruotas į JAV. Šia 
kelione siekta, kad iki šiol buvęs aktyvus 
JAV kompanijos Williams priešininkas 
pats įsitikintų, kokios svarbios Jungtinės 
Valstijos yra Lietuvai.

Praėjusią savaitę, atsakydamas į vieno 
dienraščio klausimą, Prezidentas Valdas 
Adamkus sakė: Jo į JA V nesiuntėme, ke
lionės nefinansa vome irneorganiza vome. 
Kazimiera Prunskienė nepatenkinta

Buvusios Moterų partijos (dabar Nau
joji demokratija) pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė sakė, kad pinigėliai rinkimų 
kampanijai dar neplaukia. Kaip ir kitos 
nedidelės partijos, Naujoji demokratija 
turėjo sukaupti pakankamai lėšų sumokėti 
Vyriausiajai rinkimų komisijai užstatą - 
džiugiau nei 25 000 Lt. Pasak partijos ly
derės, lėšų savivaldybių rinkimų kampa
nijai bus išleista labai kukliai, nes iš rėmė
jų nesitikima sulaukti šimtų tūkstančių.

Nepriklausomybės šventės proga Pre
zidentūroje aukšti valstybės apdovanoji
mai buvo įteikti ne tik pirmosios Vyriau
sybės nariams, bet ir Aukščiausiosios Ta
rybos - Atkuriamojo Seimo pirmininko 
pavaduotojams, Katalikų bažnyčios, meno 
bei kultūros žmonėms, sportininkams, ne
priklausomos spaudos kūrėjams, ginkluo
to pasipriešinimo dalyviams ir užsienio 
valstybių piliečiams. Iš viso apdovanoti 73 
žmonės. Lietuvos ryto žiniomis, šis ap
dovanojimų siūlymų sąrašas, kaip ir kas
met, buvo apkarpytas. Norint patenkinti 
visus siūlymus, reikėtų nukžddinti tris kar
tus daugiau ir medalių.

Ordinų įteikimo ceremoniją vienu 
metu netikėtai pertraukė buvusi disidente, 
dabar vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Kai 
DLK Gedimino antro laipsnio ordinu 
buvo apdovanojama pirmoji atkurtosios 
Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, prie Prezidento priėjusi Ni
jolė Sadūnaitė garsiai paklausė, už ką 
žmonės sėdėjo kalėjime?

Panašiai atsitiko ir tuo metu, kai DLK 
Gedimino ordinas buvo suteikiamas Ma
rijonui Misiukoniui, kuris K. Prunskienės 
vyriausybėje buvo vidaus reikalų minis
tru. Prie Prezidento vėl skubiai priėjusi N. 
Sadūnaitė M. Misiukonį pavadino KGB 
žvalgybos viršininku ir paklausė, kodėl 
apdovanojami ir budeliai, ir aukos.

Abiem atvejais šiek tiek sutrikęs Pre
zidentas N. Sadūnaitei pasakė, kad jis vis
ką žinąs, ir paprašė netrukdyti.

Po ceremonijos 47 Seimo nariai - dau

giausia konservatoriai ir krikščionys de
mokratai - pasirašė pareiškimą, kuriame 
ordino įteikimas buv. ministrui M. Misiu
koniui, buvo apibūdintas kaip spjūvis į 
veidą tiems, kurie nenulenkė galvos oku
pantui ir bolševikiniam režimui.

Lietuvos aidas išspausdino Nijolės 
Sadūnaitės pasiaiškinimą: Kai išgirdau 
Danutės Prunskienės vardą, pasukau Pre
zidento link. Kai iki jo liko koks pusantro 
metro, sustojau, prisistačiau: "Esu Nijolė 
Sadūnaitė. Vasarą Jūs mane apdovanojote 
Vyčio kryžiaus ordinu. Norėčiau paklaus
ti, už ką šįkart apdovanojate ponią Pruns
kienę, kuri, kaip pripažino teismas, dirbo 
KGB". Pastebėjau, kaip Prezidentas su
mišo, nuraudo. Sušnibždėjo: "Vėliau viską 
paaiškinsiu". (...) Kai ordino atsiimti pak
vietė M. Misiukonį, kojos pačios vėl nu
nešė Prezidento link. Vėl paklausiau, už 
ką. Ir pridūriau: "Jis dirbo KGB žvalgybos 
viršininku. Siuntė čekistą Slaviną pas a.a. 
Stasį Lozoraitį". Prezidentas pasakė viską 
žinąs, vėl pakartojo, kad vėliau asmeniš
kai paaiškins, tada neištvėriau ir pasa
kiau: "Gėda". Apsisukau ir nuėjau į savo 
vietą. (...) Buvo labai skaudu, kad bude
liai prilyginami aukoms.

Prezidentūroje įvykęs incidentas sukė
lė skirtingų reakcijų. Po ceremonijos kai 
kurie asmenys, tarp jų ir keli pasipriešini
mo dalyviai, Prezidento atsiprašė. Tačiau 
vienas iš protestuojančio pereiškimo ini
ciatorių, Seimo narys Petras Šakalinis, sakė, 
kad tikisi, jog bus išsiaiškinta, kas yra šių 
apdovanojimų iniciatorius.
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sūrį su kmynais ir česnakine duona.
Prieš priėmimą prestižinėje Maskvos 

konservatorijos Didžiojoje salėje įvyko 
Valstybės atkūrimo dienai skirtas Lietu
vos ir Rusijos solistų, valstybinio P. Čai
kovskio simfoninio orkestro koncertas, 
kurį parėmė Rusijos operos primadonos 
Irinos Archipoivos bei Almos Adamkie
nės fondai. Koncerte skambino žinomas 
pianistas Petras Geniušas.

Briuselyje reziduojantis ambasado
rius NATO Linas Linkevičius teigė, kad 
taip pat ieško rėmėjų Kovo 11 paminėti. 
Pasak jo, tokia paramos forma Vakarų 
šalyse nėra naujas ar ydingu laikomas 
dalykas.

Nepriklausomybės dešimtmečiu nori
ma pasidžiaugti kartu su tautiečiais, gy
venančiais Belgijoje ir kaimyninėse ša
lyse - Liuksemburge, Olandijoje ir Vo
kietijoje. Jiems bus sudaryta atskira vieš
nagės programa; surengta meno kūrinių 
ir lietuviškų gaminių paroda.

Lietuvos ambasados jau nuo praėjusių 
metų rudens patiria finansinį sunkmetį. 
Nors Lietuvos rytui Užsienio reikalų mi
nisterijoje tvirtino, kad nėra sutrikimų 
pervedant lėšas, ne vienos ambasados 
atstovas pripažino, kad vėluojama ne tik 
išmokėti algas, bet ir pervesti pinigus už 
patalpų nuomą, ryšių ir komunalines 
paslaugas. Neretai lėšos gaunamos pasku
tinę atsiskaitymo dieną arba tenka atsi
prašinėti už pavėlavimą. Daugelyje val
stybių Lietuvos diplomatai iš savų san
taupų sumoka už ambasados telefonus, 
nes telefonai išjungiami pirmąją skolos 
dieną.

Rita Grumadaitė (Lietuvos rytas)

Tautos Šventė Adelaidėte
vos istoriją, kaip lietuviai šimtmečių bė-Adelaidės lietuviai Vasario 16 šventė 

kiek anksčiau - vasario 12 ir 13 dienomis. 
Vasario 12 per mūsų radijo valandą 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Liucija Vaičiulevičitis pasveikino ben
druomenę šventės proga, o radijo darbuo
toja J. Vabolienė perskaitė pluoštą pri
siminimų iš Juozo Audėno (buv. žemės 
ūkio ministro) knygos Paskutinis posėdis.
L. Gerulaitis paskaitė B. Brazdžionio 
eilėraštį Lietuvos laukai. Programą 
paįvairino progai pritaikyta muzika.

Vasario 13 po ramovėnų organizuoto 
vėliavų pakėlimo prie šv. Kazimiero 
bažnyčios, atlaikytos šv. Mišios už Lietu
vą, ypač už karius ir partizanus, žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Tą pačią dieną po pietų 
Lietuvių Namuose vyko minėjimas.

Apylinkės Valdybos pirmininkė L. 
Vaičiulevičius jautriu žodžiu pasveikino 
susirinkusius. Baigdama savo kalbą pir
mininkė publikai pristatė prelegentą Vai
dotą Januškevičių, apie kurį verta truputį 
plačiau papasakoti.

Vaidotas sujauna šeima atvyko į Aus
traliją prieš 7 metus. Iš profesijos jis vete
rinarijos gydytojas, Kretingos veter. ligo
ninėje ėjo vadovaujančio daktaro parei
gas. Dabar užsiima eksporto-importo 
bizniu, tačiau randa laiko darbuotis ir 
mūsų bendruomenėje. Kurį laiką mokyto
javo liet, savaitgalio mokykloje; jau ket- 
veri metai yra ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyboje; o pernai Vaidotas tapo jau ir 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybos 
nariu. Jis taip pat ir Lietuvių Namų baro 
vedėjas. Per palyginus trumpą laiką V. 
Januškevičius tapo vertingu bendruome
nės nariu. Ir štai, pirmą kartą Adelaidėje 
skaitė paskaitą.

Paskaita buvo trumpa ir gana vykusiai 
kondensuota. Kalbėtojas apžvelgė Lietu-

Vasario 16 Syclnėjųje
Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo šventė - Vasario 16 - Sydnėjuje pra
dėta pamaldomis šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe. Dienai skirtas Mišias 
laikė australas kun. Roger Belmore, SM; 
jų metu giedojo Dainos choras, vadovau
jamas Birutės Aleknaitės ir Justino Au
kaus. Pamaldose organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Gera buvo matyti nešant 
tautinę vėliavą buv. ilgametį ALB Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdybos pirmininką 
Albiną Giniūną, ligi šiol vis spaustą sun
kios ligos... Šįkart labai gausiai pamal
dose dalyvavo Aušros tunto sesės ir bro
liai, vadovaujami psL Dainos Šliterytės.

14 vai. minėjimas tęstas Sydnėjaus Lie
tuvių Klube, Bankstowne. Didžioji Klubo 
salė buvo beveik pilnutėlė į šventę susirin
kusių tautiečių.

Minėjimą atidarė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirm. Antanas Kra- 
milius, pristatydamas tautiečiams garbės 
svečius - LR generalinį garbės konsulą 
Viktorą Šliterį su ponia ir NSW valstijos 
premjerą atstovavusį parlamento narį p. 
John Johnson, M.L.C.
•„ Apylinkės Valdybos pirm. A. Krami- 

lius paskaitė ir dienai skirtą invokaciją - 
maldą: Aš, Juozas, aš Petras, aš Antanas - 
Lietuvos partizanai, iki neatpažinimo 
iškankinti, mirėme Dzūkijos miške. Virš 

gyje kovojo už laisvę. Gal kiek ilgiau 
buvo sustota prie antrosios (1990) nepri
klausomybės atgavimo raidos - tačiau tai 
suprantama, kadangi Vaidotas tuo metu 
buvo tiesioginis ar netiesioginis įvykių 
Lietuvoje liudininkas. Gausiai susirinku
siems tautiečiams paskaita tikrai patiko.

MeninėjedalyjeLietuviųMoten/ Okte
tas, vadovaujamas G. Vasiliauskienės, 
padainavo Brangiausia žemė (muzika A. 
Bražinsko), Nemunas( V. Paltanavičiaus) 
ir Einu per žemę ( A. Bražinsko). Kaip 
visuomet, Oktetas klausytojų neapvylė. 
Po to AL teatras Vaidila parodė savo nau-
jausią pastatymą Žąsino taukai. Tai Jono 
Rūtenio dviejų veiksmų komedija; reži
savo Vyt. Opulskis, vaidino penki aktoriai:
M. Pečiulienė, V. Vencius, A. Dainienė,
N. Nekrošius ir Vyt. S traukas. Ši komedija 
tiko Vasario 16. Scenoje matėme dvi vy
resnio amžiaus poras. Vyrai ir žmonos 
ginčijasi, plepa ir gurkšnoja, kol jau per 
vėlu vykti į minėjimą Lietuvių Namuose... 
Tėvų apgailėtas, kaip niekur lietuviškuo
se renginiuose nedalyvaująs, sūnus stu
dentas staiga atvyksta ieškoti tėvų. Mat, 
jis buvęs minėjime, tėvų nepamatęs, 
susirūpino, kur jie?.. Vaidinimas sukėlė 
daug juoko savo gy venimiškumu, šmaikš
čiais dialogais. O Žąsino taukai, pasirodo, 
pasak vieno veikėjų bobutės, reiškią nie
kus ir plepalus“. Publika entuziastingai 
įvertino spektaklį nepagailėdama aplodis
mentų. Vienintelis menkas minusas buvo 
tai, kad dialoguose pastebėjome trumpų, 
nereikalingi} pauzių, kartais sukliudančių 
natūralią pasikalbėjimų tėkmę. Bet tai 
smulkmena. Nekantriai lauksime dau
giau Vaidilos pastatymų su Vyt. Opulskiu 
„prie vairo“.

Minėjimo meninę dalį baigė Lituania 

mūsų kaulų auga skursni žolelė. Niekas 
nežino, kurioje vietoje mes užkasti. (...)

Aš, vyskupas Vincentas Borisevičius, 
nukankintas Vilniuje ir užkastas Tusku
lėnų parke... Aš, vyskupas Mečislovas 
Reinys, tarp tūkstančių sr^udytų mūsų 
tautos sūnų ir dukrų guliu masiniame kape, 
kažkur Sibire...

Mes, Vaclovas Balsys, Justinas Dabri- 
la ir Jonas Petriką, kunigai iš Lankeliškių 
žiauriausiu būdu nužudyti Būdavonės 
miške Suvalkijoje... (...)

... Lietuvos karininkas, mano numeris 
1523, Lietuvos mokytojas, mano numeris 
1620, mirę nuo bado ir šalčio Sibire; mūsų 
lavonai buvo išmesti vilkams į mišką... (...)

Po maldos tarti žodį pakviestas LR 
generalinis garbės konsulas Viktoras Šli- 
teris. Jis priminė, kad ši diena esanti kiek
vienam lietuviui šventa ir ji yra didesnė 
už kiekvieną kitą šventę... Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui reikėję apie pusės 
milijono žmonių aukų - partizanų, tremti
nių, kalinių. Šiuo metu Lietuvoje gyveni
mas esąs sunkus - to negalima paneigti. 
Bet esanti ir antra pusė - padaryta didelė 
pažanga, nėra sovietinės kariuomenės, įves
ta sava valiuta, 3.75 mln. Lietuvos žmonių 
turi daugiau kaip milijoną automobilių, 
krašte pilna didžiulių par-duotuvių, kuri
ose netrūksta pirkėjų, Lietuva kandida

Vaidotas Januškevičius skaito paskaitą

Visi aktoriai komedijoje Žąsino taukai

choras trimis žmonių mėgstamomis dai
nomis: Kur lygūs laukai, Kur giria žaliuo
ja ir Atsisveikinimas su giria. Dirigavo 
Jonas Pocius, akompanavo Romas Dai
nius. Nors scenoje pastebėjom vyrų trū
kumą, dainos skambėjo labai darniai. Gal 
tai dirigento ir choristų šventinės nuotai
kos nuopelnas.

tuoja į Europos Sąjungą. Konsulas ragi
no, ypač jaunimą, įsigyti Lietuvos pasus.

NSW premjero p. Bob Carr linkėjimus 
susirinkusiems perdavė jį pavaduojantis 
valstijos parlamento narys p. John John
son, M.L.C., tardamas ilgesnį žodį ir per
duodamas linkėjimus lietuvių tautai.

Tolimesnės minėjimo programos da
lies vedimą perėmė Danutė Ankienė. Ji į 
sceną pakvietė aktorių Viktorą Ratkevi
čių, kuris su įsijautimu deklamavo poeto 
B. Brazdžionio Paskutinį pasmerktojo 
myriop žodį, aktoriaus lūpose nuskam
bėjusį lyg priminimą visiems: ... bet sąžinės 
nenunešiau į turgų parduoti už grašius...

Sekė pusvalandinė dr. Alfonso Viliūno 
paskaita, nagrinėjusi lietuviškąsias neto
limos praeities problemas.

Jono Aisčio eilėraštį Vaidilai vėl dek
lamavo akt. V. Ratkevičius. O po jo - 
Dainos choras, vadovaujamas Birutės 
Aleknaitės ir Justino Ankaus padainavo 
Graži mūsų žemė (ž. S. Žlibino, muz. V. 
Juozapaičio),, Maironio Lietuva brangi... 
(melodijai. Naujalio, komp. J. Juzeliūno), 
Neturėk kitos žemės (ž. J. Marcinkevi
čiaus, muz. L. Vilkončiaus) ir Jūra(ž. Vyt. 
Bložės, muz. A. Raudonikio).

Po Sydnėjaus ALB Apylinkės Valdy
bos pirm, padėkos programos išpildyto- 
jams, iškilmingas Vasario 16 minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Bronius Žalys

Ramovėnams nuleidžiant trispalvę 
Lietuvių Namų sodelyje, susirinkusieji 
sugiedojo Tautos Himną ir Marija, Mari
ja... Vasario 16 minėjimą laikome gerai 
pavykusiu ir liekame dėkingi ALB Ade
laidės Apylinkės Valdybai už įdėtą darbą 
šventę organizuojant.

Viktorija Vitkūnienė

... .  .. "Mūsų Pastogė" Nr. 8 2000.2.28 i
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Portretiste Josonia Mills - Palaitis
Ištekėjusi už lietu vio, pasižymėjusi aus

tralų portretiste Josonia Mills-Palaitis 
(BA Art Ed.) yra Lietuvių Menininkų 
Draugijos narė, dalyvauja lietuvių ben
druomenės meninėje veikloje, mokėsi 
lietuvių kalbos ir lankėsi Lietuvoje. Jo
sonia Palaitis gimė 1949 m. Sydnėjuje 
dailininkų-iliustratorių šeimoje. Jos vy
resnioji sesuo yra meno mokytoja, o bro
lis keramikas. Nors tėvai pageidavo, kad 
Josonia pakreiptų savo karjerą akademi
ne linkme, pastaroji vis dėlto negalėjo at
sispirti meno traukai. Nutraukusi huma
nitarinių mokslų studijas universitete, įsto
jo į National Art School, baigė studijas dar 
keliose kitose meno institucijose ir įsi
gijo meno bakalauro laipsnį.

Meno mokykloje Josonia pasirinko ta
pybą. Pasirinkimas nebuvo sunkus - buvo 
pripratusi matyti tėvo akvareles, puošian
čias gimtųjų namų sienas. Jos nedidelėms 
rankoms ir dailiems pirštams nelabai se
kėsi tinkamai naudoti įrankius, reika
lingus skulptūrų kūrybai. Teptukus jai 
lengviau sekasi apvaldyti. Todėl ir pa
mėgo tapyti akvareliniais ir aliejiniais 
dažais. Bandė tapyti ir akryliniais dažais, 
bet jie nesuviliojo jaunosios menininkės. 
Akvarelės ir aliejiniai paveikslai yra kon
trastingi: pirmuose ji leidžia teptukui 
impresionistiškai diktuoti tematiką, nors 
ir jie visada, nes ir akvareles kartais tapo 
realistiniai pasikliaudama aliejinės tapy
bos technika; o antruose labai kruopščiai, 
tiesiog pedantiškai braukia potėpius. 
Akvarelės ir aliejaus technikos yra labai 
skirtingos. Pamaina^ tapyboje jai yra 
svarbi ir fėikžiihga. ’^Tydama aliejiniais 

dažais menininkė sukaupia visą savo ener
giją į tematiką ir užsibrėžtą tikslą. O 
sukauptos energijos atsipalaidavimui ji 
tapo akvareles. Tačiau akvarelinių dažų 
efektus ne visada galima numatyti, o 
klaidingi potėpiai yra neatlaidūs. Betgi 
nepraeina nė vienos dienos, kad ji nebū
tų savo studijoje prie molberto.

Kas liečia menininkės stilių, tai tarp 
1970-ųjų ir 1980-ųjų metų perėjo įvairių 
stiliaus bandymų laikotarpį. Toje deka
doje Australijoje vyravo abstraktusis eks
presionizmas ir ramesnė spalvinių plotų 
abstrakcija. Šitai meno krypčiai atstova
vo nemažai amerikiečių dailininkų, kaip 
pavyzdį norėtųsi paminėti Marc Rothko 
kūrinį „Oranžinis geltonas oranžinis“, 1969 
m. Abstraktusis ekspresionizmas padarė 
menininkei įspūdį. Jo atgarsių pėdsakus 
aptiksime jos akvarelinėje tapyboje. O 

realistinis menas nebuvo populiams. Ta
čiau 1977 metais Australijos valstijų ga
lerijose eksponuojama amerikiečių foto- 
realistų paroda, jų tarpe ir Chuck Close 
autoportretas „Self-Portrait“, 1968 m. ir 
Richard Estes kūryba, pvz. „Stationary“, 
1976 m. jai padarė didelį įspūdį ir paska
tino realistinės kūrybos linkme. Tada Jo
sonia pradėjo gilintis į realizmo sampratą 
ir išraišką įvairiais Europos meno isto
rijos laikotarpiais. Tad jos pagrindinis sti
lius portretų tapyboje yra foto-realistinis, 
bet skirtingas nuo aukščiau paminėtų, 
amerikiečių dailininkų meno krypties. 
Jos foto-realizme yra daugiau huma
niškumo, betarpiškumo.

Josonia Palaitis pagarsėjo kaip portre
tiste. Ji laimėjo prestižinį Archibald portre
tų parodos lankytojų prizą 1995 metais, 
Salon des Refuses lankytojų prizus 1992 
ir 1998 metais ir 100 000 Australijos do
lerių vertės Doug Moran National Portrait 
Prize premiją 1994 metais. Labai buvo 
įdomu sužinoti, kaip dailininkė santy
kiauja su savo modeliu? Cituoju:

P ries pradėdama tapyti  portretą, su
renku kiek galima daugiau duomenų apie 
savo modelį. Kokia toji informacija ? Nuo
traukos, kurias pati darau, niekuomet ne
naudoju kitų asmenų darbų, škicai, akva
relės, net ir muzika, jeigu tapau muziko 
portretą. Aišku, kad susitikimas su mo
deliu man yra nepaprastai svarbus mo
mentas. Grįžusi iš sesijos su juo, pasida
rau kruopščius užrašus apie jį ir apie tai, 
kas man padarė didžiausią įspūdį jo iš- 
vaizdoje. būde ir 1.1. Tada, sukaupusi visas 
turimas žinias, iš škicų nutapau kokias 
keturias akvareles, prieš tai smulkiai iš
studijavusi kiekvieną modelio bruožą iš 
savo padarytų nuotraukų. Man būtina 
prieš tapant patį portretą ant drobės pama
tyti jo vaizdinį išraišką akvarelėje. Toks 
priėjimas padeda ir modeliui pasirinkti 
norimą pozą. Po pasirinkimo užsidarau 
savo studijoje. Anglimi arba pieštuku 
lengvai ir tik kur ne kur pabrėžiu ant dro
bės modelio kontūrus ir susikaupusi 
bandau atkurti teptuko potėpiais ir dažais 
tai, ką regėjau ir ką man modelis leido 
pamatyti. Jau nuo mažumės turiu įgūdį 
labai tiksliai atkurti žmogaus veido bruo
žus. Tai gal mano talentas. Perduoti 
Žmogaus vidinį pasaulį yra daug sunkiau. 
Be to, man atrodo, kad perdaug svarbu
mo teikiama taip vadinamam sielos ir 
būdo vaizdavimui, Į žmogaus sielą neįsi
skverbsi. Jautrus menininkas tik tiek gali

Dailininkė savo studijoje prie jos tapyto Josonia Palaitis. Patrick Dodson, 
Sydnėjaus arkivyskupo Edward Clancy Yawuru Man. Aliejus drobėje, 1998. 
oficialaus portreto. Fragmentas
pamatyti, kiek jo modelis leidžia pama
tyti. Aišku, pagyvenusių asmenų veido 
išraiškos daug įdomesnės. Jose daugiau 
savitų bruožų, tačiau ir šiuo atveju rei
kia pripažinti, kad žmogaus veidas nėra 
jo sielos veidrodis. Kai jau esu įpusėjusi 
portreto realizavime, man būtina paly
ginti jį su gyvu modeliu. Pakoregavimas 
kartais yra reikalingas. Tik tada galiu 
galutinai baigti portreto tapybą, kai iš
sprendžia jo fono problemą. Turiu prisi
pažinti, kad neturiu kokios nors formu
lės fonų vaizdavimui. Kiekvienas atvejis 
vis kitoks, nes fonas ir modelis yra neat
skiriama jungtis. Štai Patrick (Pat) 
Dodson fonui pasirinkau tipingą Austra
lijos gamtovaizdį su eukalipto medžiu. 
Man nebuvo tiek svarbu atkurti Pat 
Dodson kaip asmenį, bet daug svarbiau jį 
pavaizduoti kaip aborigenų seniūną, ku
ris diplomatiškai ir tolerantiškai išdėstė 
Australijos čiabuvių kultūrą, religiją, mi
tologiją, buitinio ir socialinio gyvenimo 
apraiškas ir jų stiprų ryšį su savo krašto 
Žeme Australijos federaliniame seime. 
Todėl ir Pat Dodson portreto fonas labai 
įvairus ir jame galima pastebėti įvairius 
orientyrus, kaip pvz. seimo rūmų kontū
rus tolimiausiame plane, stambų euka
lipto kamieną, kuris savo senumu pri
mena mums pirmykščius šio žemyno gy
ventojus. Aborigenų seniūno įžvalgus, 
rimtas, susikaupęs žvilgsnis, bylojantis 
apie patirtas skriaudas, ir veido išraiška 
yra tipingi daugumai aborigenų. Jo portre
tas atstovauja aborigenų gentims.

Tačiau kartais manau, kad modelio 
apranga ir portreto fonas turi atspindėti 

modelio vidinius bruožus. O gal tiksliau, 
ką modelis man leidžia pamatyti ir su
vokti. Kaip pavyzdį galėčiau pacituoti 
„ Jaunos motersportretą “. Pirmameplane 
nutapiau orchidėjų žiedų puokštę, o fone 
jaunąją moterį. Tuo norėjau simboliniai 
išreikšti šio jauno žmogaus potencialą. 
(Orchidėjos, kaip žinia, yra neeilinės ir 
branginamos gėlės, ) Royal Austra
lasian College of Physicians pirmininko 
portretą nutapiau be akademiko togos, jo 
einamųjų aukštų pareigų simbolio. As
muo man buvo įdomesnis uš prabangią 
aprangą, kurią diskrečiai padėjome ant 
stalelio šalia jo. O jį patį tapiau vilkintį 
baltą gydytojo chalatą ant neutralaus 
fono. Savo asmenišką skonį turiu sude
rinti su modelio pageidavimais. laimei, 
kol kas aš tik tapiau tai, kas man buvo 
įdomu, nes giliai giliai savyje jaučiau 
trauką išreikšti ant drobės ar ant popie
riaus savo vaizduotės įvaizdžius arba 
savo modelį taip, kaip jį suvokiau.

Užbaigdama dar norėčiau pastebėti, 
kad tapau savo studijoje kiekvieną dieną. 
Man dabar lengviau, nes prie studijos 
įsitaisiau meno galeriją, kurioje galiu 
eksponuoti savo kūrybą ir geriau ap
žvelgti jos visumą Aišku, gyvenu ne vien 
tik menu. Esu dailininkė, kuri bando 
prasiskinti kelią be meno galerijų ir jų 
savininkų pagalbos. Tai nėra lengva. Bū
na nemažai nusivylimų. Tačiau turiu 
pakankamai jėgos kliūtis nugalėti, nes 
esu antros kartos dailininkė ir su menu 
susijusios problemos man nesvetimos.

Kalbėjosi Isolda Poželaitė Davis AM

Menininkų plenerai Lietuvoje
Lietuva pasižymi savo meniškais ta

lentais. Nors pasaulio populiarios žinia- 
sklaidos dėka Lietuvos vardą plačiausiai 
garsina mūsų sportininkai, kultūriniuose 
sluoksniuose jos dailininkai susilaukia 
didžiausios pagarbos ir aukščiausių įverti
nimų bei premijų. Net ir čia, Australijoje, 
kur praeityje Rato, Šalkausko, Jomanto, o 
dabar Kubbos, Meškėno, Palaitis, Anta
naitienės tapę žymūs vardai sukelia susi
domėjimą už mūsų „etninių“ ribų.

Gal mažiau čia, Australijoje, mūsų 
visuomenės, net ir menininkų tarpe yra 
žinoma, kad Lietuvos menininkai jau eilę 
metų rengia pienėms (Workshops), į ku
riuos kviečiami pagrinde tapytojai, bet 
kartu ir grafikai, skulptoriai, fotografai iš 
plataus pasaulio. Ir ne vien tik lietuviškos
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kilmės ar lietuviškai kalbantys. Į šiuos 
kvietimus yra atsiliepę Europos ir JAV 
menininkai, bet dalyvių laukiama ir iš to
liau - ypač iš Australijos.

Plenerai rengiami įvairiose Lietuvos 
vietose (kurių esminė ypatybė - kūrybą 
žadinantis aplinkos grožis) vasarą ir ru
denį. Jų trukmė - dažniausiai dvi savaitės. 
Apgyvendinimo sąlygos bei darbui ap
rūpinimas medžiagomis skiriasi pagal 
plenerų rengėjus, bet iš esmės sąlygos 
palankios. Dalyvių atsiliepimai, kiek man 
teko girdėti, teigiami - net labai pozityvūs.

Dviejų šitokių, jau virtusių tradici
niais, plenerų rengėjai:

Saulius Kruopis, kuris organizuoja 
plenerus Nidoje, stengdamas tęsti H. Blodes 
namuose, Nidoje, kadaise išgarsėjusią 

--------------

ekspresionistų Bru'cke grupės kūrybinį 
darbą. Jo adresas:

Saulius Kruopis,
P.O. Box 528, LT-2300 Vilnius 

ARP-3, Lithuania;
tel.: 370 2 251520.
Arvydas Švirmickas, kurio rengiami 

plenerai vyksta prie ežerų, netoli jo 
gyvenvietės, Alytaus. Jo adresas:

Arvydas Š virmickas,
Ežerėlio 24, LT- 4580 Alytus, 

Lithuania;
tel.: 370 35 51039.
Abu rengėjai nuoširdžiai kviečia Aus

tralijos menininkus dalyvauti jų plene
ruose ir, atsižvelgiant į tolimos kelionės 
išlaidas, gal dalyvavimą įterpti ilgesnės 
asmeninės viešnagės Lietuvoje rėmuose.

Dr. A. V. Stepanas AM
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Hamletas: Žodžius, žodžius, žodžius...

Aliutės kanąpelis Vasario 16 Perth e
Pertho lietuvių bendruomenės vai- Jai baigus Valė Repševičienė skaitė 

dyba Vasario 16 minėjimą surengė va- Balio Steckio paruoštą paskaitą apie 
sario 13. Minėjimas prasidėjo bažny
čioje 11 vai. ryto. Šv. Mišias atnašavo 
kun. P. Pitzen.

Po pamaldų dauguma nuvyko į Lie
tuvių Namus bendriems pietums ir mi
nėjimo tąsai. Į salę susirinko 50 asmenų. 
Tai šeimininkėms buvo netikėta ir joms 
pačioms pritrūko pietų. Sunku joms, ne
žinant, kiek žmonių susirinks valgyti.

Po pietų pirmininkė Eglė Kairienė 
padėkojo šeimininkėms už paruoštus 
valgius, paprašė visus atsistoti ir sugie
doti Tautos Himną. Po to ji paskaitė 
straipsnį iš Vytauto Landsbergio knygos 
Kryžkelė apie Vasario 16 minėjimą, įvy
kusį Vilniaus Arkikatedros aikštėje 1993 
metais. Ten autorius prisiminė, kai toje 
aikštėje 1988 metais buvo pirmą kartą 
minima Vasario 16 ir giedotas mūsų 
Himnas. Daugeliui akyse blizgėjo džiaugs
mo ašaros, dėl kurių jie negalėjo giedoti.

\******ry ’ **/• *'■' » **'•****♦>' ’ •«♦****•»♦ . T Rašė, kad gaila, kad dabar dar yra mo
tai reiškia būtinas? ką reikia auti, kad per metus labai paaugo“, „Vaikas per me- kyklU)nemokinančių apie Lietuvos val
gytumgalvoti? tus gerokai paaugo,. stybės atkūrimą 1918 vasario 16. Gaila,

Tai tokios tokelės. Kai sakome „labai geras , tai beveik ka(j gmongS nemokomi reikalingumo
Kam įdomi musų kalba, žvi] gterkit į šį kaip,.sviestas sviestuotas . sakyti tiesą ir jos reikalauti, net išdrįs-

Affisų Pastogės kampą, skirtą žodžiams. Alena Krazijienė tant apkaltinti asmenį sakantį netiesą

O žodžiai, kuriuos vartojame kasdien,

praeitį ir keičia rūbus, kartais iš reikalo,

Aišku, nėra būtina apie juos galvoti - 
išsižiojai, ir tegu byra. Betįdomu: kodėl tas 
žodis toks, iš ko jis kilo, kaip jis pasikeitė?

LABAS!

bas“, o ką tai reiškia?

tik geras, o ir gęrybė^lurtąs. Labasgimi- 
niuojasi ir su žodžiu lobis" (turtas). Pvz.

jis ten turi: viso labo dvi ožkelės ir višta“.

vakaras, laba diena, arba tiesiog - labas! 
labutis’ Atsisveikindami - sudiev, arba 
viso labo! viso gero! Kai žmonės susi
pyksta, jie kartais net nesilabina (nelinki 
viens kitam gero). Apie du žmones, kurie 
ne geresni viens už kitą, sakome „abu labu 
tokiu“. O kas gi labdara. jei ne gero dary
mas? Priešinga reikšmė yra nelabasis - 
velnias. O kartais mus ir nelaboji (liga) 
užpuola.

Vasario 16. Minėjo Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo pasirašymą Vilniuje ir 
kovas dėl to Akto įgyvendinimo. Lietu
vos savanoriai ir kariuomenė, nors ne
skaitlingi, nugalėjo daug didesnius prie
šus, iškovodami Lietuvai nepriklauso
mybę. Minėjo ir partizanų kovas su so
vietų okupantais. Pabaigoje prašė Die
vo, kad laimintų mūsų žemę ir jos gy
ventojus.

Salomėja Zablockienė skaitė savo 
kūrybą apie brangią Lietuvą, apie Nepri
klausomybės minėjimo pradus, žengiant 
karių pulkams ir organizacijoms miestų 
gatvėmis, apie gražias minėjimų kalbas.

Antras jos skaitinys buvo skirtas 
Nepriklausomybės kovų savanoriams 
kūrėjams, Vasario 16 atminimui.

Viktoras Kairys angliškai trumpai 
svečiams paaiškino šios dienos prasmę 
ir pakvietė visus dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventėje 
kovo 12.

Begeriant kavutę buvo parduodami 
loterijos bilietai. Po loterijos minėjimas 
pasibaigė.

Žinutės

TALKOS akcijos Iškylavo Melboumo skautininkai
Lietuvių koop. kredito draugijos Talka 

metiniame susirinkime, 1999 spalio mėn., 
valdyba pranešė, kad Australijos valdžiai 
paskelbus naujus finansinių įstaigų tvar
kymo įstatymus,. Talka buvo perregistruo
ta į akcinę bendrovę (Limited Company). 
Nors tuo metu naujo įstatymo detalės dar 
nebuvo pilnai išdėstytos, jau buvo aišku, 
kad nariai turės teisę įsigyti Talkos akcijų 
didesnėmis sumomis negu anksčiau. Už 
akcijas, žinoma, mokamas aukštesnis 
dividendas negu terminuotų indėlių palū
kanos. Susitikime Talkos valdyba priža
dėjo, kai gaus daugiau informacijos apie 
įstatymo reikalavimus ir nariams praneš, 
kada bus galima įsigyti Talkos akcijų.

Pastaruoju metu ne vienas mūsų kredi
to draugijos narys teiravosi: O kaip bus su 
akcijų kainomis ? Ar jos gali kilti ar kristi 
pagal biržos kainų judėjimą? Ar leidžia
ma Talkos akcijomis spekuliuoti?

Atsakydamas galiu paaiškinti, kad pa
gal įstatymą visų kredito draugijų akcijos 
turi nustatytą, pastovią, nekintamą kainą. 
Talkos akcijos yra vertos $ 10 ir jų kaina 
negali neikilti, nei kristi. Įstatymas taip pat 
nurodo, kad akcijos turi būti grąžinamos 
(redeemable) nariui pareikalavus. Pre
kiauti Talkos akcijomis biržoje, kaip kad 
daroma su atvirų bendrovių akcijomis, 
neleidžiama. Talkos akcijas įsigyti teisę 
turi vien tik Talkos nariai.

Pilnai susipažinus su naujuoju įstaty
mu, aiškiai matyti, kad valdžios intencija 
yra apsaugoti akcininkų interesus ir už
tikrinti, kad neiškiltų finansinių problemų, 
panašių į tas, kurios prieš dešimt metų 
vyko tokiose organizacijose kaip Pyra
mid, Estate Mortgage ir pan. Talkos val
dyba į akcijas žiūri kaip į užtikrintus, pa
stovius indėlius, kuriems bus mokami 
aukštesni procentai negu už vienerių metų 
terminuotus indėlius. Dividendo procen
tai nustatomi Talkos susirinkime nariams 
balsuojant.

Kitas didelis pliusas, liečiantis divi
dendą, yra valstybės mokesčių kreditas 
(imputed credit). Kadangi Talka turi mo
kėti valstybės mokesčius (tax), tai na
riams mokamas dividendas negali būti 
antrą kartą apkrautas mokesčiais. Tokiu 
būdu gaudami dividendą, nariai kartu 
gauna ir mokesčių kreditą, kurį galima 
nurašyti nuo visų kitų pajamų mokesčio.

Šiuo metu valdyba jau pradėjo priimti 
akcijų pirkimo pareiškimus, bet laikinai 
nustatė $ 5000 ribą vienam asmeniui. Jei 
atsirastų didesnis pareikalavimas ar susi
domėjimas, valdyba akcijų maksimumo 
ribą persvarstys po sekančio metinio su
sirinkimo, kuris numatytas š.m. spalio 
mėnesį. Suinteresuoti kviečiami kreiptis 
į Talkos įstaigas.

Viva Alekna

Vasario 6 You-Yangs kalne, maždaug už 30 kilometrų nuo Geelongo, susirinko
Melboumo Skautininkų Ramovės nariai. 14 skautininkų ir apie tiek pat svečių - viso 
beveik 30 asmenų. Dalyvius pasveikino Melboumo Skautininkų Ramovės pirmininkė 
sesė s. Birutė Prašmutaitė. Ji pasidžiaugė tokiu gausiu dalyvavimu. Ta pačiaprogaji taip 
pat pasveikino brolį ps. Liudą ir Salomėją Bungardus, praėjusių metų gale atšventusius 
50 metų (auksinį) vestuvių jubiliejų. Jų garbei buvo išgerta taurė vyno ir sugiedota 
Ilgiausių metų... Vėliau, numalšinus alkį ir praplovus dulkėtas gerkles, sesė ps. Loreta 
Tigani pravedė dainavimą. Sudainavom gal lOdainelių.Dar truputį užkandus ir užgėrus, 
prasidėjo pasivaikščiojimas. Stipriausieji lipo į pačią kalno viršūnę, ta kelionė truko apie 
pusantros valandos. Kiek silpnesni ėjo tik prie didžiojo akmens, maždaug pusvalandis 
kelio nuo sustojimo vietos. O patys silpniausi, kurių buvo 4, niekur nėjo, pasiliko vietoj 
saugot turto. Visiems sugrįžus pravesta loterija; jos pelnas skiriamas paremti skautams, 
vykstantiems į X PU Kongreso stovyklą, kuri vyks Dookie kolegijoje Vic. Loterijos I 
premiją laimėjo L. Bungarda, II — V. Bladzevičienė, o UI - H. Statkuvienė. Ačiū sesei 
Birutei už tokią smagią iškylą. L.B.

Laukiame jūsų!
Šiaulių kraštas ir vėl 

kviečia savin visus po pa- 
• šaulį pasklidusius tėvy-

nainius, visus, kam artima 
; šita žemė, jos miestai ir
' kaimai, upės ir girios,

žmonės ir jų rūpestėliai.
Šiemet,2000-aisiais, susitikime birželio 

15, kaip įprasta, Šiaulių dailės galerijoje 
(Vilniaus 245) ir tris dienas pabūkime 
kartu, pašvęskime tą laiką ir širdžių šilu
mą 5-ajam tėvynainių sambūriui pažy
mėti didžiojo jubiliejaus metais. Iš tik
rųjų Šiaulių krašto tėvynainių sambūris - 
nuolat vykstantis procesas, nes nuo pat 

pirmojo, įvykusio 1992 metais, daugybė 
tėvynainių, net ir iš tolimiausių kontinentų 
ir šalių skambina, rašo laiškus, o neiškentę 
ar reikalo vedami ir atvažiuoja. Mus labai 
džiugina tie ryšiai, mums labai brangūs ir 
laukiami visi tėvynainiai, gyvenantys to
liausiuose toliuose ir gretimuose kraš
tuose, Šiaulių krašte gimę ir užaugę, ir 
tie, kurie dar niekada nėra čia buvę, bet 
norėtų pabūti, pamatyti, susipažinti. Todėl 
prašytume jūsų, mielieji mūsų tėvynai
niai visame -pasaulyje, pakviesti ir pa
drąsinti atvykti į šių metų sambūrį visus, 
kas tik pageidautų. Prašytume tik vieno - 
atsivežti gerų norų draugėn suėjus aptar

ti kai kuriuos laikmečio uždavinius, nu
veikti ką nors gero ir naudingo šiam kraš
tui, t.y. mums visiems.

5-ojo tėvynainių sambūrio renginiai 
prasidės nuo gegužės 1-osios: numatoma 
surengti tėvynainio aktoriaus Laimono 
Noreikos meno kolekcijos parodą, įvyks ,* surengtas koncertas Dvarųmuzikasugrįž- 
maestro (tėvo ir sūnaus) Sondeckių kon
certai, rašytojų V. Reimerio, S. Lipskio ir 
kt. kūrybai skirti vakarai, profesoriaus V. 
Dargužio iš Šveicarijos mokslo darbų 
pristatymas - aptarimas. Būtų puiku, 
jeigu užjūriuose ir užsieniuose gyvenan
tys tėvynainiai turėtų galimybių atvykti 
nuo gegužės pradžios ir pabūti Šiaulių 
krašte ilgiau - pasižvalgytume, kas per 10 
metų pasikeitė mumyse, Lietuvoje, pasau
lyje, būtų progų ir galimybių daugiau pa-

— .... —'ATūsn Pastogė" Nr.8

bendrauti su Šiaulių visuomene.
Per 3 birželio vidurio dienas paskra

josime po Žemaitiją, pasitarsime, kaip 
pagrąžinti Kurtuvėnų bažnyčią, aplan
kysime Telšius, Platelius, paviešėsime 
aristokratiškame Renavo dvare. Čia bus 

ta ir sugrąžinta. Teks rasti valandą kitą 
laiko nukakti į Kryžių kalną ir ten, vietoje, 
pasitarti, pabandyti išspręsti šios švento
vės aplinkos civilizavimo klausimus.

Mieli tėvynainiai! Tikimės, kad iš 
šios trumpos mūsų būsimo susitikimo 
apžvalgėlės supratote, kaip esate reikalin
gi ir brangūs tame krašte, kuris jums bran
gus ir reikalingas! Laukiame Jūsų.

Šiaulių krašto tėvynainių 
sambūrio organizacinis komitetas 
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Kas,
Antanas Laukaitis

Slidinėt į Europą - 
Lietuvą

Daugelis Australijos 
lietuvių į Europą ir Lietuvą skrenda te
nykštės vasaros metu. Tačiau žinomas mūsų 
krepšininkas, dabar jau sviedinį iškeitęs į 
slides, žiemos sporto mėgėjas ir būsimas 
olimpinis vairuotojas Dimitrijus (Jumbo) 
Kraucevičius vasario 19 išskrido į Austri
ją, vėliau keliaus į Slovakijos kalnus, kur 
susitiks su Lietuvos slidininkais ir daly
vaus ten žiemos varžybose. O vėliau, jeigu 
tik bus Lietuvoje sniego, savo slides iš
bandys ir ten, tuo pačiu aplankys ir gimi
nes bei draugus slidininkus, kurie nese
niai viešėjo mūsų žiemos sporto šventėje 
Australijoje.
Naujieji sydnėjiškiai žaidžia krepšinį

Jau gana nemažas skaičius atvykusių 
dirbti į Sydnėjų, pastatę ir sucementavę 
olimpinių pastatų sienas, dabar dirba prie 
kitų statybos darbų. Tik-maža vyrų dalis 
dabar telpa olimpiniame išnuomotame 
name. Kiti gyvena Bondi pajūry, nemažai 
- Kogarah priemiesty. Dirbdami šešias, o 
kartais net ir septynias dienas per savaitę, 
jie turi, Jflbai nedaug laisvo laiko. Tačiau 
bendrovės, kurioje dirba, padedami jie 
sudarė futbolo komandą ir žaidžia staty
bos firmų turnyruose. O koks gi būtų jau
nas lietuvis, jei jis nežaistų krepšinio? 
Taip ir šie vyrai sudarė dviejų atskirų 
savo gyvenamų vietovių komandas. Vasa
rio 19 įvyko „Olimpinio namo“ ir Kogarah 
„Britvų“ komandų draugiškos rungtynės. 
Nugalėtojams teko 5 dėžės, tik, žinoma, ne 
šokolado, limonado ar ledų, o Australijos 
tautinio rudo gėrimo. (Atrodo, kad karšta 
australiška saulutė jau pradeda šiame rei
kale ir juos nutautinti.)

Rungtynės buvo „kietos“ ir kovingos. 
Pradžioje Kogarah komanda vedė žai
dimą ir atrodė, kad laimikis jau bus jų. 
Tačiau, po antro puslaikio, „Olimpinio 
namo“ žaidėjai, raginami savo vadovo, 
buvusio žinomo Lietuvos dviratininko R. 
Černiausko, įgavo daugiau olimpinės jė-

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas KOVAS 
kviečia visus - jaunus ir senus - į savo metinę 
IESMINĘ - PIC - NIC.

kuri įvyks kovo 11 dieną, šeštadienį, 12 vai. p.p. Parramatta 
Park. Atsineškite tik maudymosi kostiumėlius, valgio ir gėrimo 
bus vietoje. Laukiame!!!

KOVO Valdyba

'A

Busimieji čempionai dviratininkai: Edis ir Alana Obeliūnai ir Alija ir Izabelė 
Stašionytės._______________________
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kur, kaip?
gos ir savo draugus „britvininkus“ nuga
lėjo rezultatu 47 : 33. Daugiausiai taškų 
jiems įmetė N. Jaciunskas. Komandoje 
žaidė: D. Leskevičius, R. Novickas, A. 
Datenis ir V. Sakalauskas. Kogarą atsto
vavo: V. Stankevičius, V. Kuckailis, K. 
Kuckailis (daugiausiai savo komandai 
įmetęs), R. Tamulevičius, D. Babrauskas. 
Jiems vadovavo M. Nėnius. Ateityje nu
matoma sudaryti komandą ir iš pajūrio 
gyventojų bei išmėginti jėgas su „Kovo“, 
pradžioje gal tik antra, komanda.

Olimpiečiai bus gražiai aprengti
Lietuvos olimpiečiai, kaip pranešė 

LTOK direktorius V. Zubemis, kuris su 
kitais olimpiniais vadovais pernai buvo 
atvykęs į Sydnėjų apžiūrėti olimpinių 
įrengimų, bus gražiai aprengti. Italijoje 
labai gerbiamos mūsų dviratininkės, pa
saulio ir Europos čempionės D. Žiliūtė, 
E. Pučinskaitė, Z. Urbonaitė ir R. Ma
žeikaitė. Jų nuotraukas turi stambios Ve
necijos regiono bendrovės. Dėl to italai 
sutiko labai lengvomis sąlygomis padėti 
Lietuvos sportininkams. Jie atsiųs medžia
gas Lietuvoje suvaviems delegacijos narių 
paradiniams kostiumams. Taip pat iš italų 
bus gauta paradinė bei sportinė avalynė, 
guminės šlepetės, kaklaraiščiai, lagaminai 
ir net akiniai nuokarštos australiškos saulės.

Ukmergės bendrovė Vilkina olim- 
piečiams pasiūs dizaineres J. Talaikytės 
sumodeliuotus marškinius baltos ir mėly
nos spalvos iš700metrų angliškos medžia
gos. Šie marškiniai bendrovei kainuos 
10 000 litų ir juos padovanos olimpie- 
čiams. Drabužiais olimpiečius aprūpins 
bendrovė Dobilas, kelnėmis ir sijonais - 
Šatrija, sportiniais kostiumais ir krep
šiais - Audimas. Taigi, Lietuvos sport
ininkams telieka tik pasiekti gerų rezul
tatų ir gauti medalius.

Drauge su pagrindine sportininkų de
legacija į olimpiadą atvyks ir nemažai 
rėmėjų. Netrukus Mūsų Pastogėje bus 
kreiptasi į Sydnėjaus lietuvius su prašy
mu priimti mūsų svečius, apmokant ir jų 
buvimo čia išlaidas.

49™ SPORTO ŠVENTE

By Jerry Belinis

Continued from MP No 7

BASKETBALL-Junior
Mixed

Under 14 Mixed

Geelong and Sydney were the only 
contenders and although the first game 
was close Geelong seemed to be in 
control. In the second game Sydney 
was in the hunt for the first half but 
early second half injuries took away 
any realistic chances of winning. Poor 
shooting from then “charity line” is 
something both teams should look at.

Geelong 41 (E Obeliūnas 13, J Bindo- 
kas 10, K Hearns 6, T Cammoroto 6, S 
Gorup 4, S Wiasak 2)
Sydney 37 (P Andriejunas 21, K 
Vaiciurgis 6, D Sepokas 6, R Popen- 
hagen 4)

Geelong 51 (S Wiasak 15, K Hearns 8, 
E Obeliūnas 6, J Bindokas 6, A 
Obeliūnas 6, M Gorup 5, S Šutas 3, T 
Cammoroto 2)
Sydney 23 (P Andriejunas 15, D 
Sepokas 5,T Andriejunas 2, A Karp 1)

Final Placing’s:
Winners: GEELONG
Second SYDNEY

Top Point Scorers:
P Andriejunas (Syd) 36 (18.0)
E Obeliūnas (Gel)) 19 (9.5)
S Wiasak (Gel) 17 (8.5)

Most Points in a single match
P Andriejunas (Syd) 21 (Gamei)

Free Throws
Teams Sydney 37.94%

Geelong 30.0%
Individuals
K Hearns (Gel) (4/6) 66.7%
P Andriejunas (Syd) (9/15) 60.0%

16 & Under Mixed
Once again only two teams partici
pated, Geelong (as usual) but this time 
against Melbourne.
In Game One, after a close first half 
struggle, Melbourne exploded in the 
second half and outgunned a dispirited 
Geelong team.
The second game was a complete 
reversal of the first with Geelong, after 
holding a slender half time lead romped 
away in the second half.
The deciding game was close with 
Melbourne finally edging out Geelong 

by a few points due to a 10 point 
second half effort by Rimas Statkus. 
Melbourne only shot one from ten from 
the free throw line, which almost cost 
them victory.
Melbourne 46 (D Milvydas 13, J Bal- 
bata 12, D Jarutis 7, M Sazenis 6, A 
Kristens 4, A Mickus 2, K Milvydas 2) 
Geelong 27 (D Reilly 10, G Bindokas
8, R Wiasak 8, C Brown 1)
: O&CMWfcl
Geelong 49 (G Bindokas 20, R Wiasak 
12, L Koszela 8, C Brown 6, A Hill 2, 
D Reilly 1)
Melbourne 32 (A Kristens 9, J Balbata
9, R Statkus S^ D .Milvydas 4, K 
Milvydas 2)

Melbourne 34 (R Statkus 13, D Mil
vydas 6, J Balbata 4, K Milvydas 4, D 
Jarutis 3, A Kristens 2, A Mickus 2) 
Geelong 25 (D Reilly 6, G Bindokas 6, 
R Wiasak 5, C Brown 4, L Koszela 2, 
A Hill 2)
Final Placing’s:
Winners: MELBOURNE
Second GEELONG

Top Point Scorers:
G Bindokas (Gel) 34 (11.3)
J Balbata (Mel) 25 (8.3)
R Wiasak (Gel) 25 (8.3)
R Statkus (Mel)* 21 (10.5)
(* 2 games only)

Most Points in a single match
G Bindokas (Gel) 20 (Game 2)

Free Throws
Teams Geelong 51.2% 

Melbourne 36.8%
Individual
D Milvydas (Mel) (5/8) 62.5%

Under 18 Mixed

Two teams competed with Geelong 
proving far superior for the Sydney 
team, which was basically the Andrie
junas family.
I was a bit surprised that they didn’t 
combine the 16 & Under Mixed with 
this group since there was only ONE 
year difference in the two divisions and 
Geelong played virtually their same 
team in both.
Geelong 54 (R Liebich 18, G Bindokas 
15, A Obeliūnas 7, D Koszela 4, R 
Wiasak 4, D Reilly 4, R Reddan 2)

To be continued
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Lietuviųpavardžiųžodyne(t. l,p. 1063) 
įrašyta pavardė Kramilius. Kokios kilmės 
ši pavardė, taip ir neatsakyta. Prie Krami- 
liaus prirašyta, kad tokios dvi pavardės 
dar yra Sintautuose ir Plungėje. Manoma, 
jog pavardė kilusi nuo lenkiško žodžio 
kramill. O kaip iš tikrųjų?

Pažįstu Australijoje gyvenantį Antaną 
Kramilių, o Lukšiuose gyvena ir jo sesuo 
Elena Kramiliūtė-Gumauskienė. Šių za
navykų dėdė Jonas Kramilius buvo Lie
tuvos kariuomenės savanoris ir 1919 me
tais kovodamas Antrame pėstininkų pul
ke su Lietuvos priešais pelnė Vyčio Kry
žiaus ordiną. Tai iš kur kilusi ši pavardė? 
Vieni mano, jog tai graikiška. Lietuvių 
pavardžių žodynas kildina iš lenkiško žo
džio, o iš tikrųjų viskas buvo kur kas 
paprasčiau.

Zanavykuose gyveno Jasaičiai (Lietu
voje plačiai paplitusi pavardė) ir vienas 

Jasaitukas, norėdamas išvengti rekrūtų (25 
metus tarnauti caro kariuomenėje), suma
nė pagudrauti. Pasisamdęs porą liudi
ninkų jis atėjo pas rusų činovnikus ir 
pasisakė, kad esąs 27 metų Jonas Krami
lius ir kad krikšto metu jamnebu  vo surašyti 
gimimo metrikai. Činovnikai patikėjo ir 
čia pat Jonui Kramiliui išrašė gimimo 
metrikus.

Vaikinui to ir tereikėjo, nes vyrai, su
laukę 27 metų, į rekrūtus jau nebuvo ima
mi. Ir gudročius Jasaitukas, tapęs Krami- 
liumi, išvengė 25 metus valgyti karei
višką košę. Bet lazda visados turi du 
galus. Kai šio gudročiaus provaikaitis 
Antanas Kramilius, dabar gyvenantis 
Australijoje, dar mokėsi Bartkų pradžios 
mokykloje, o iš Lukšių atvažiavęs kuni
gas mokyti religinių tiesų, tai Krami- 
liuką kartu su evangelikais varė iš klasės. 
Teko aiškintis ir įrodinėti, kad tikrai esąs 
Romos katalikas.

Bernardas Aleknavičius
Gimtinė Nr. 1, 2000.01.03.

Ar reikalinga lietuvių kalba Australijoje?
Labai dažnai girdžiu šitą klausimą 

gyvendama čia ir dirbdama Sydnėjaus 
lietuvių savaitgalio mokykloje. Ypač aštriai 
ir priekaištingai nuskamba šis klausimas 
iš tų asmenų, kurie galvoja, kad nieko gero 
ir jokios naudos Uetuvių kalba čia man 
neduoda. Kitos kalbos mokymasis mate
rialinės naudos duoti negali, nes nauja 
kalba yra naujo pasaulio pažinimas, arba 
raktas į tą pažinimą. Lietuva kaip kraštas, 
yra brangi mums - lietuviams, nes čia 
mūsų pradžių pradžia, čia mūsų šaknys iš 
kurių išaugo mūsų proseneliai, seneliai, 
tėvai, ir visos tos kartos mylėjo savo 
Tėvynę, kūrė, gražino, tobulino, klydo ir 
mokėsi iš klaidų tam, kad žmonių 
gyvenimas tame krašte būtų geresnis. 
Kokia įdomi ir sunki mūsų krašto praeitis, 
kokia graži ir poetiška mūsų gamta su 
keturiais metų laikais, kokios skambios 
mūsų dainos ir kaip nuostabiai sukasi 
šokėjųrateliai..., kaip švyti austinės juostos 
ir staltiesės, kaip gražiai miega pakelėse 
mediniai rūpintojėliai ir dar daug, daug 
kitokių dalykų,kuriųnerasi jokiame kitame 
krašte, o tik mūsų Tėvynėje. Štai iš dalies 
ir atsakymas-kodėlreikiapažinti, pamatyti 
šitą kraštą, kodėl reikia pasiskaityti ir 
daugiau sužinoti, kodėl gerai pačiam 
nuvažiuoti ir viską pamatyti savomis 
akimis, pasikalbėti su žmonėmis, patirti, 
pajusti kraštą, žmones, kalbos skambesį

Sydnėjaus savaitgalio mokyklos moky
tojos (iš kairės) Jadvyga Viliūnienė, Kris
tina Rupšienė, Jadvyga Dambrauskienė, 
Irena Beaver, Danutė Lee ---

ir grožį. Net paukščiai klajūnai turi namus 
į kuriuos jie sugrįžta, o mes - žmonės, 
grįžtame į savo praeities namus per kalbą, 
per krašto pažinimą, per tėvų ir senelių 
perduotą meilę savo žemei. Ir tie, kurie 
mokosi kalbos, grįžta jau įsigiję tam tikrą 
kraitį, o tie, kurie norės sugrįžti kiek 
vėliau, jie tai padarys, tik daugiau reikės 
įdėti pastangų, reikės sugrįžti į mokyklos 
laikus, reikės sėsti prie knygų ir mėginti 
atrakinti kalbos paslaptį. Juk nauja kalba, 
tai kartu ir naujas gimimas, naujas 
gyvenimas.

Jadvyga Dambrauskienė

Dėmesio mokslininkams ir kūrėjams
Vienuoliktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks Vilniuje, 

2000 birželio 21 - 25. Simpoziumo taryba kviečia visus mokslininkus ir kitus kūrėjus 
rengti pranešimų tezes. Sekcijos pagal mokslų kryptis bus sudarytos gavus ir atrinkus 
simpoziumo pranešimų tezes.

Ne daugiau kaip vieno puslapio tezės turi būti pateiktos MS Word formatu. Kartu 
turi būti pateiktas autoriaus mokslinės-kūrybinės veiklos pristatymas iki 50 žodžių. 
Pranešimų tezės priimamos iki balandžio 15 d. Tezes prašome siųsti:

e-mail: audrone@lms.pfi.lt arba adresu:
LMS būstinė, Basanavičiaus 6, LT - 2600 Vilnius, Lithuania.

Galutinis simpoziumo dalyvių ir kviestinių svečių sąrašo sudarymas - iki gegužės 30. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtais ei. pašto ir paprasto pašto adresais.

Simpoziumo taryba nusprendė remti apie 20 užsienio lietuvių mokslininkų, kiek
vienam skirdama iki 500 JAV dolerių dalyvavimo išlaidoms iš dalies padengti. Pir
menybė teikiama jaunesniems mokslininkams. Paraiškas paramai gauti prašoma siųsti 
kartu su tezėmis. Paraiškoje būtina nurodyti nuolatinę gyvenimo vietą, prašomos 
paramos dydį su trumpu pagrindimu ir savo amžių.

ALF pranešimas
Pranešame visų informacijai, ypatingai Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenės, kad 

p. Vytenis Šliogeris maloniai sutiko atstovauti Australijos Lietuvių Fondą Sydnė
jaus apylinkėje. Esame dėkingi p. Šliogeriui už jo sutikimą, nepaisant jo visą eilę kitų 
bendruomeninių įsipareigojimų, v. ALF Valdyba

Laukiam naujų mokinių!
Nėra abejonės, kad yra verta mokytis lietuvių kalbos. Vieni mokosi dėl savo asme

niško išsilavinimo, kiti dėl patriotinių ar kitų priežasčių. Tačiau yra ir naudos iš to 
mokslo - Viktorijos abiturientai, baigę svetimą kalbą lengviau patenka į pasirinktą 
aukštesniojo mokslo šaką. Kaip ten bebūtų, kiekvienas lietuvis ar lietuvių kilmės asmuo 
turėtų domėtis savo protėvių kalba. .c> pbnurnoy ■ uvr. --

Būtų labai gaila, jeigu nebebūtų galimybės valdiškoje mokykloje mokytis lietuvių 
kalbos, kas šiuo metu Melbourne rimtai gręsia. Melbourne lietuvių kalbos kursai šiais 
metais stovi tikroje krizėje. Labai trūksta mokinių! Iki vasario mėnesio pabaigos 
nesusirinkus reikiamam skaičiui, bent viena klasė bus uždaroma. Tad norintieji mokytis 
lietuvių kalbos, prašomi skubiai kreiptis į mokyklos vadovybę, Victorian School of 
Languages, tel.: 9416 0641. Galima ir tiesiog prisistatyti šeštadienį rytą, kur vyksta 
pamokos: Princes Hill College patalpose, Arnold Street, Carlton.
(( "..... ' ' " ......

Pranešimas
ALB Sydney Apylinkės Kontrolės Komisija, pasiremdama ALB 

Statuto 30 straipsniu, vasario 14 d. kreipėsi į ALB Sydney Apylinkės 
Valdybą, kad būtų sušauktas visuotinis neeilinis Sydney Apylinkės narių 
susirinkimas, nurodydama kreipimosi priežastis. Į dienotvarkę turėtų būti 
įtraukti sekantys punktai:

1. ALB Sydney Kontrolės Komisijos pranešimas apie ALB Krašto 
Valdybos raštus Sydney Apylinkės Valdybos kompetencijos ribų 
peržengimo klausimu.

2. Pasitikėjimo Valdyba patikrinimui ALB Sydney Apylinkės 
Valdybos rinkimai.

Pagal ALB Statutą, bendruomenės nariai turėtų būti painformuoti apie 
susirinkimą ne vėliau vasario 28 d., gi susirinkimas turėtų įvykti ne vėliau

I kovo 19 dienos. ALB Sydney Apylinkės Kontrolės Komisija

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

a.a« Pranui Antanaičiui
miras, reiškiame giliausią užuojautą visiems artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

a.a« Pranui Antanaičiui
miras, reiškiame gilią užuojautą žmonai Vincentai, sūnums Reniui ir Gailiui su 
šeimomis bei visiems artimiesiems ir kartu liūdime

Onutė Maksvytienė ir šeima

Pasišventusiam lietuvių kapinių paminklo statytojui
a.a. Pranui Antanaičiui

pačiam nuėjus poilsio į savo pasirengtas kapines giliai atjaučiam jo šeimą ir 
artimuosius

Jūratė, Daina, Gintas, Jurgis Reisgiai

- "Mūsų Pastogė" Nr.8 2000.2.28 psl. 7
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Apgailėtinas įvykis yra Andriaus 

Lašaičio atsistatydinimas iš Klubo direk
torių. Būdamas anglų kalbos ir dramos 
mokytojas, Andrius yra labai užimtas, todėl 
neturi užtektinai laiko mums. Linkime 
jam sėkmės darbe ir asmeniniame gyve
nime. Tikimės, kad kada nors ateityje jį 
dar matysime sugrįžtant į Klubą, o šiuo 
metu tikimės matysią linksmai besisu
kantį „Sūkuryje“.

Ne vienas iš skaitytojų prisimins tas 
pradžios kūrimosi dienas Sydnėjuje. Čia 
buvo lyg lietuviškos veiklos lopšys. Čia 
griuvo Lietuvių Draugija, o jos vietoje 
gimė Australijos Lietuvių Bendruomenė 
su savo savaitraščiu Mūsų Pastogė. Čia 
susirinkome į pirmąsias Australijos Lie
tuvių Dienas, neminint kitų lietuviškų 
židinių. Pasistatėme ir gana gražų Klubą, 
kurio gali pavydėti lietuviai ir kituose 
kraštuose. Sako, kad ir Amerikos lietuviai 
neturi tokių klubų. Deja, šiandieną syd- 
nėjiškiui lietuviui lietuvybė praranda savo 
prasmę. Esame abejingi, atrodo, bet kokiai 
lietuviškai veiklai. Apylinkės Valdyba 
tapo visų mūsų gėda, nors niekas nenori 
prisipažinti kaltės, jo aktyviai nedalyvauja 
susirinkimuose. Pažiūrėkime į mūsų pen- 
sininkus. Kiek gi mes jų turime sydnėjiš- 
kių tarpe - šimtais jų! Kiek mūsiškių 
pensininkų besusiburia? Neklauskite - 
negėdinkite mūsų. Anksčiau nors sueida
vo kas pensijos dieną į Klubą, o dabar 
atrodo susirinks tik vieną kartą į mėnesį. 
Kodėl? Ar ne ta pati epidemija visur 
aplink sydnėjiškius siaučia? Paliekame 
viską vis kitam atlikti: Ne, aš tai negaliu, 
tegul kitas. Tik nė'aš! Taigi, jeigu nepa
jusime visi nors truputį tos atsakomybės - 
tai ligai jau vaistų nebebus. Aną dieną iš 
Goulbumo skambina tautietis ir teirau

jasi, girdi, ar tiesa, jog samojiečiai nupir
ko mūsų Klubą ir kodėl aš apie tai nepa
rašiau. Vieną dieną tai gali tapti realybe, 
jei visi atsisakysime ir neprisidėsime, 
kiekvienas nors ir po truputį?

Klubo iždininkas mums aiškina, kad 
Klubo išlaidos kas savaitę siekia $ 5000, o 
jau kelinta savaitė, kai mes nesurenkame 
nei pusę tos sumos įnešti į banką. Laukiam 
vis tos saulutės patekėjimo, bet vargu ar 
sulauksime, jei neturėsime užtektinai na
rių, jaučiančių pareigą savąjį Klubą remti. 
Kai atsiras sekanti finansinė krizė Klube, 
tuokart ir narių paskolos nebegalės pa
gelbėti. Jei mes nedalyvausime, nerem- 
sime, kas mus išlaikys? Samojiečiai irgi 
darosi abejingi savo tarpe. Greitai ir jų 
galime netekti kaipo rėmėjų.

Kovo 11 d. kviečiame visus į talką 
įvairiems apšvarinimo darbams, o kovo 
12 d. - pagrindinės salės dažymui. Nitą 
Wallis su Romu Kalėda laukia didelio 
būrio talkininkų, kad gerai padirbėjus 
linksma būtų pabaigtuvių puota.

Neseniai teko svečiuotis pas ponus 
Pocius. Malonu, kad gyvendamas gana 
toli nuo lietuvių, nepamiršta savo kalbos, 
lietuviškos spaudos, domisi lietuviška 
veikla ir bendruomenės gyvenimu. Esame 
dėkingi p. S. Pociui už padovanotas kny
gas .bibliotekai ir loterijos fantą Bibliote
kos Bičiulių Būreliui. Malonu buvo sutikti 
tokį artimą tautietį, o ypač dar jurbarkietį.

Raginkime jaunimą burtis po savu 
stogu, ieškokime naujų narių lietuvių ir 
kitų tarpe, lankykimės, dalyvaukime, 
burkimės po naujai sulopytu stogu mūsų 
Klube. PO ŠIMTS PYPKIŲ, DARY
KIME KĄ NORS! Laukiame jūsų apsi
lankant - IKI PASIMATYS MO!

Algis Bučinskas

Geelongo Lietuvių Bendruomenė INC 
P.O. Box 45 North Geelong Vic. 3215 

YPATINGAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, kovo 26,2 p.p. Geelongo Lietuvių Namuose, 

Pettitt Park, Beauford St., Hamlyn Heights, Geelong 
Pirmininkas S. Šutas-pristatys raportą apie 1997 sudegusius buvusius Lietuvių 
Namus Douro gatvėje.

Sycinėj<ius skautams židiniečiams
Sydnėjaus Skautų Židinio sesės ir broliai kovo 5, sekmadienį, 

1130 vai. organizuotai dalyvauja šv. Kazimierui skirtose pamaldose 
Lidcombe parapijos bažnyčioje (šv. Mišių metu sėdame tuoj už 
Aušros tunto skautų(-čių)). Po pamaldų dalyvausime ir Kaziuko 

4 mugėje ten pat, parapijos saleje.
Prašome turinčiuosius uniformas, dalyvauti uniformuotiems, jų 

neturintieji - dalyvauja apsirengę paprastai.
B Laukiame apsilankant visų židiniečių!

RSEss Sydnėjaus Skautų Židinio Vadovybė

Lietuviškos dainos savaitgalis Canberroje
Kviečiame visus Canberros ir apylinkių lietuvius pasiklausyti

Melboumo DafrlOS Sambūrio ir Geelongo Vilties chorų 
kovo 4 (šeštadienį) ir 5 (sekmadienį) dienomis ir dalyvauti šiuose renginiuose:
Kovo 4; 135 p.p. pirmas pasirodymas Canberra National Multicultural festivalio 

atidaryme, specialioje scenoje prie David Jones parduotuvės, miesto centre.
230 p.p. svečių priėmimas, kavutė Lietuvių Būstinėje, Hackett Com

munity Centre, Maitland Street, Hackett.
4.40 p.p. antras pasirodymas scenoje prie David Jones parduotuvės.
530 p.p. eisena per miesto centrą (choristai dalyvaus eisenoje).

Kovo 5: 1.00 p.p. koncertas lietuviams Harmonie vokiečių klube, Jerrabomberra 
Avenue, Narrabundah.

4.00 p.p. pietūs vokiečių klube. Prašome iš anksto užsisakyti vietas 
pietums, skambinti Alfai Olšauskui, tel. 6286 2979.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200 

_______________Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962______________ ________  
KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

ŠEŠTADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NU012.00 vai. 
DARBO DIENOMIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vaL ;

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 

LINKSMOJI VALANDĄ 
VISI GĖRIMAI TIK PUSĘ KAINOS 

++++++++++++++++++++++++++
NEPAMIRŠKITE

Kovo 5 d. 1.30 vai. bus rodomas filmas:
AMERIKA PIRTYJE _
Š/S FILMAS NĖRA NUMATYTAS PAKARTOTI ATEITYJE.

+++++++++++++++++++++++++++
BŪTINA PAMATYTI:

KOVO 12 d. 1.00 vai.
RODOMĄ FIIMĄ APIE

1999 METŲ EUROPOS IR PASAULIO 
LOTYNŲ-AMERIKOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ 

ČEMPUONAIS TAPUSIĄ KLAIPĖDOS “ŽUVĖDRA” 
PRIE ĮĖJIMO AUKA $5.00

NEUŽMIRŠKITE SEKANČIOS PENSININKŲ DIENOS KOVO 30 d. 
12.00 VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS TIK $5.00

ATNAUJINKITE PRENUMERATĄ AR UŽSISAKYKITE “PASAULIO LIETUVĮ”
KLUBO BIBLIOTEKOJE

IR
ĮSIGYKITE KOKIĄ NAUJĄ AR SENĄ KNYGĄ!

LAUKIAME JŪSŲ ATSILANKANT Į

KLUBO TALKĄ
KOVO 11 d. 9.00 vai.

REIKALINGA DARBO JĖGA - KLUBO APVALYMUI

savaitės mintis: Žmones, kurių nemėgstame, 
stengiamės įtarinėti. Fr.Nietzsche

Melboumo Pensininkų Sąjungos narių sekantis susirinkimas įvyks kovo 14 dieną,
11 vai. Lietuvių Namuose. A.S.

ra- DISCOUNT AIRFARES 
TO VILNIUS,>O? ,

With many different Airlines 
Call for details: t. r,_

tfc NajTMooees 'fyowi t^dtetoo^ to- tie. TVootd. *0001344323
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