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Nepriklausomybės šventė Canberroje
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>. Martišius
Vasario^lū-ją Canberroje ši kartą 

paminėjome kitaip nei visada. Kaip savo 
kalboje pastebėjo Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos pirmininkas 
Viktoras Martišius, po to, kai Lietuva 1991 
metais atstatė savo nepriklausomybę, 
Vasario 16-tos minėjimuose išblėso 
nostalgijos bei gedulo nuotaika ir išsivystė 
tikros Šventės sąvoka.

Gražiose Canberra Yacht Club 
patalpose susirinko 64 Canberros Lietuvių 
Bendruomenės nariai Pro plačius langus 
matėsi jachtos, žaismingai plaukiojančios 
Burley Griffin ežere, šiltos popietinės 
saulės spinduliams ryškinant jų spalvingas 
bures. Kitoje ežero pusėje Australijos 
Nacionalinis muziejus, imponuojantis savo 
drąsia architektūra ir spalvomis. Saulė! 
Šviesa! Spalvos! Nuotaika tikrai šventiška. 
Valgyklos salėj, kur susirinko tautiečiai, 
ūpas irgi geras. Mat, gėrimai ir puikus

Saulius 
Varnas

Lietuvos |vykių apžvalga

Seime paminėta Kovo 11-oji
Sugiedoję Lietuvos himną, kovo 10 d. 

Lietuvos Seimo nariai pradėjo pavasario 
sesiją. Pirmasis iškilmingas jos posėdis buvo 
skirtas Kovo 11-tajai — Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti Minėjime dalyvavo 
jo Ekscelencija Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas ir kiti 
Vyriausybės nariaį Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
deputatai — Nepriklausomos valstybės 
atkūrimo akto signatarai, pirmosios 
Vyriausybės nariaį teismų vadovai, bažnyčių 
hierarchaį Vokietijos Tiuringijos žemės 
parlamento prezidentė Christine’a 
Lieberknecht ir jos vadovaujama delegacija, 
diplomatinių misijų atstovaį kiti garbingi 
svečiai. Iškilmingo posėdžio dalyviai tylos 
minute pagerbė mirusių deputatų — 
nepriklausomybės akto signatarų atminimą. 
Ant jų kapų padėta gėlių- Iškilmingame 
minėjime kalbėjo Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas, signatarė Birutė Valionytė, 
kardinolas Audrys Juozas Badas, Vytauto 
Didžiojo universiteto senato pirmininkas 
Egidijus Aleksandravičius, Moksleivių 
parlamento pirmininkas Saulius 
Urbonavičius, Tiuringijos žemės parlamento 
prezidentė Christine’a Lieberknecht.

Rusuos ir Lietuvos sienos sutartis
“Apie Rusijos Federacijos ir Lietuvos 

Respublikos valstybinės sienos sutarties 

maistas, paruoštas Canberra Yacht Club 
patyrusių šefų, dalyviams parūpintas 
Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos lėšomis. Pardavę Klubą, 
Canberros lietuviai gali laisvai pasirinkti 
tinkamiausias patalpas specifiniams 
parengimams. Šį kartą gerai pataikė.

Dėl susidėjusių aplinkybių, Canberra 
Vasario 16-tą šventė sekmadienį kovo 4 d. 
Lyg vėlokai, bet savotiškai, gal net 
teisingiau: tarp vasario 16 ir kovo 11 - 
Lietuvos Nepriklausomybei reikšmingų 
datų. Ir dar kaip tik per mūsų patrono šv. 
Kazimiero šventę! Tinka. Formalumai 
neilgai truko. Viktoras Martišius trumpai 
nusakė Nepriklausomybės šventės reikšmę 
abiem kalbom; tostas už Lietuvos 
Respubliką ir jos Prezidentą; Tautos 
Himnas. Tada draugiškoj, lietuviškoj 
atmosferoj susėdę dalyviai skaniai pietavo, 
gardžiai gėrė, linksmai šnekučiavosi su 
draugais, kurių ne vieną jau metus nebuvo 
matę. Užnugary melodingai pulsavo 
Cecilijos Kemežytės pažangaus trio švelni 
muzika.

Kontrastas Nepriklausomybės šventės 
minėjimams, kuriuose teko būti Australijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj. Tada viešpataudavo 
rituališki formalumai ir net niūrus 
rimtumas. Tiems laikams tikdavo: 
minėjimai, prisiminimai, nostalgija... Dabar 
atėjo laikas Švęsti Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybę.

A. V. Stepanas AM

peržiūrėjimą negali būti net ir kalbos”. Tai per 
spaudos konferenciją Kaliningrade pareiškė 
Rusijos užsienio reikalų ministras Igoris 
Ivanovas. Derybų dėl sutarties procesas 
baigtas, pažymėjo Livanovas. Dokumentas 
pasirašytas ir bus pateiktas svarstyti Valstybės 
Dūmai

Trio tarpu dienraštis „Lietuvos aidas“ 
pranešė, kad per kovo pabaigoje numatomą 
Prezidento Valdo Adamkaus vizitą į Maskvą 
mūsų Prezidentui bus pasiūlytas sandėris: kad 
Lietuva atsisakytų siekio stoti į NATO, Rusija 
pasiūlys atiduoti dalį Karaliaučiaus krašto - 
Tilžę (Sovetską) ir Ragainę (Neman). Fbsak 
šaltinio pranešimo iš Rusijos, taip pat 
svarstoma, ar į tą pasiūlymą įtraukti Įsrutį 
(Bolšakovo) ir Gumbinę (Gusev). Apie šį 
pasiūlymą jau žiną JAV ir Vakarų Europos 
diplomatai

Į ES—be Ignalinos atominės jėgainės
Sprendimas dėl Ignalinos AE antrojo 

bloko uždarymo gali tapti esminiu Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje klausimu. 
Europos Komisija laikosi tvirtos nuostatos, 
kad atominės jėgainės antrojo reaktoriaus 
uždarymo data turi būti nustatyta 2002-aisiais 
metais. Tai trečiadienio spaudos 
konferencijoje pabrėžė Socialdemokratų 
partijos pirmininkas, Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, aptardamas savo vizito Briuselyje 
rezultatus. A. Brazauskas ir Lietuvos 
socialdemokratų partijos pirmasis 
vicepirmininkas, Seimo opozicijos lyderis 
Vytenis Andriukaitis šią savaitę viešėjo 
Briuselyje Euroros Komisijos komisaro 
plėtrai Guenterio Verhoigeno kvietimu. 
“Europos Komisija. ES valstybių vadovai yra 
tvirtai nutarę, kadjeigu Lietuva vėliausiai 2002 
metais nepasisakys dėl antrojo Ignalinos AE 
reaktoriaus likimo, jo uždarymo. tikėtis, kodines

Kovo 11 -ji Syihiejuje

Diskusinė popietė Kovo 11-sios proga Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Nuotraukoje iš kaires: 
popietės vedėjas p. Albinas Giniūnas, prelegentai dr. Vytautas Doniela, Lietuvos garbės 
generalinis konsulas Vytautas Šliteris ir p. Anskis Reisgys. Vytauto Vaitkaus nuotr.

Per eilę metų Sydnėjuje susikūrė 
tradicija, kad Kovo Vienuoliktąją mini 
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius, ir 
būtent ne formaliu minėjimu, kiek tos 
sukakties proga ruošiama diskusine 
popiete, kurios metu prelegentai aptaria 
vienokią ar kitokią temą, susijusią su 
dabarties Lietuva.

Šiemet, sekmadienį, kovo 11 dieną, 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose kalbėjo trys 
prelegentai: LR Garbės gen. konsulas 
Viktoras’Šliteris, Anskis Reisgys/"'-£ - 
Vytautas Doniela.

pateksim į ES su pirmąja kandidačių banga 
2004 metais, vilties nėra”, — sakė A. 
Brazauskas. Anot jo, EK komisaras G. 
Verhoigenas tai pasakė labai tvirtai ir be jokių 
išlygų. A Brazausko nuomone, Lietuva su 
silpna ekonomika savo jėgomis to niekada 
negalės padaryti 220 milijonų dolerių, esančių 
Ignalinos AE uždarymo fonde, yra per maža 
suma sprendžiant tiek technines, tiek 
socialines problemas, tiek energetines 
problemas. Labai aiškaus atsakymo apie ES 
pagalbą, sprendžiant atominės jėgainės 
uždarymo klausimą, anot A Brazausko, iš EK 
komisaro jis neišgirdęs. Tačiau brvo pažadėta 
tai spręsti per EK atstovą Lietuvoje. Fbkalbyje 
su EK komisaru taip pąt buvo aptartos kitos 
silpnosios Lietuvos derybų su ES vietos. Anot 
A Brazausko, viena silpniausių Lietuvos 
pasirengimo narystei pusių, kurią pabrėžė EK 
komisaras, žemas administravimo lygis ir 
valdymo kokybės bei teisinės sistemos 
derinimo klausimai

Prie Būtingės vėl išsiliejo nafta
Praėjusią savaitę Būtingės terminalo 

specialistai baigė naftos plėvelės Baltijos jūroje 
surinkimo ir valymo darbus. Per tris dienas 
buvo surinkta 610 litrų vandens ir naftos 
mišinio. Siekiant sunaikinti naftos plėvelę, iš 
oro ant jos taip pat buvo purškiamas specialus 
biologinis preparatas. Nafta į Baltijos jūrą 
išsiliejo, ją pumpuojant į Norvegijoje 
registruotą tanklaivį “North Pacific”, kai dėl 
smarkaus vėjo trūko lynas, rišęs laivą su 
terminalo plūduru. Lietuvos civilinės saugos 
tarnybų duomenimis, į jūrą išsiliejo maždaug 
300 kikrgramų naftos, tuo tarpu Latvija teigia, 
jog 3^1 tonos. Į Baltijos jūrą išsiliejusi naftos 
plėvelė, nešama vėjo ir jūros srovės, 
ketvirtadienį pasiekė Latvijos teritorinius 
vandenis. Netrukus po avarijos Latvijos 
premjeras paragino Lietuvą kuo greičiau

Garbės gen. konsulo tema buvo “Vizų 
skirtumai atvykstantiems”. Tbrbūt daugelio 
nustebimui konsulas nurodė, kiek daug yra 
kategorijų, pagal kurias Australija išduoda 
vizas atvykstantiems. Žinoma, kai kurios 
šių kategorijų (komercinės, akademinės ir 
pan.) mūsiškių reikmėms nelabai 
pritaikomos. Tačiau likęs kategorijų laukas 
yra platesnis, negu dažniausiai minimos 
svečio, darbo, giminių iškvietimo vizos. 
Atkreipdamas dėmesį ir į kitokias 
galimybes, konsulas nurodė, jog

Nukelta į 6 psL

pasirašyti sutartį dėl kompensacijų 
išmokėjimo įvykus ekologinėms avarijoms, o 
penktadienį Latvija Lietuvai įteikė notą. 
Dokumente Lietuva raginama suteikti visą 
įmanomą informaciją apie įvykusią avariją, 
jos priežastis, priemones, kurių buvo imtasį 
taip pat veiksmus, kurie ateityje padėtų 
užkirsti kelią panašiems incidentams. Po 
avarijos krovos darbai Būtingės terminale 
buvo nutraukti ir šiuo metu dar neaišku, kada 
jie bus atnaujinti

Izraelio institucijos pasiruošusios 
bendradarbiauti

Izraelio institucijos pasiruošusios 
glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos 
Prezidento įsteigta Tarptautine istorinio 
teisingumo komisija, kuri tiria ir vertina nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus 
Lietuvoje. Tai pareiškė šios komisijos 
vykdantysis direktorius Ronaldas Ručinskas, 
grįžęs iš Izraelio, kur lankėsi su darbo vizitu ir 
susitiko su pareigūnais, sekančiais teisingumo 
atkūrimo procesus Lietuvoje. Susitikimų 
metu R.Račinskas Izraelio valdžios, 
akademinių institucijų ir visuomeninių 
organizacijų atstovams pristatė Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
darbus, atkuriant istorinį teisingumą, šviečiant 
visuomenę ir politiniu bei visuomeniniu lygiu 
inicijuojant diskusijas ir procesus, būdingus 
brandžios demokratijos Vakarų valstybėms. 
R. Račinsko susitikime su “Yad Vashem” 
direktorato vadovu Avneriu Shalevu ir buvo 
sutarta glaudžiai bendradarbiauti tiriant 
holokaustą Lietuvoje, formuoti bendras tyrėjų 
darbo grupes. Bendraujant su Lietuvos garbės 
konsulu Borisu Senioru ir išeivių iš Lietuvos 
(Litvakų) komiteto steigimo aktyvistais daug

Nukelto į 2 psL
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Vytautas 
Patašius

♦ Rusijos žmogaus teisių grupė Memorial 
iškėlė viešumon dar vieną grubaus žmogaus 
teisių pažeidimo Čečėnijoje įrodymą - ką tik 
atrastą masinį nužudytų čečėnų civilių 
kapinyną prie Grozny, rusų karinės bazės 
(Chankala vietovėje) pašonėje. Iškasta 
daugiau kaip 50 lavonų, dauguma surištomis 
kojomis ir rankomis, užrištomis akimis. Kai 
kurie atpažinti rusų administracijos sulaikyti 
civiliai
♦ Kovo 5 d. Kroatijos prokuratūra iškėlė 
bylą atsargos generolui Mirko Norac ir 4 
kitiems asmenims užkaro nusikakinus prieš 
serbus civilius per 1991-1995 metų nepri
klausomybės kovas.
♦ Buvęs Čili diktatorius Augusto Pinochet, 
teisiamas už žmonių grobimo ir žudymo 
planavimą jo valdymo metu, pasiekė dalinį 
laimėjimą. Čili apeliacinis teismas jo 
apkaltinimą sušvelnino. Dabar jis bus 
teisiamas tik už žmonių grobimo ir žudymo 
nusikaltimų dengimą. Kitu keliu pasuko 
Argentina. Jos teismas panaikino visuotinę 
amnestiją už nusikaltimus karinės diktatūros 
metais, kurią Argentinos kariškiai buvo 
išsirūpinę perduodami valdžią civilinei admi
nistracijai
♦ Kosovo provinciją administruojančios 
NATO pajėgos daug vargo turi su dvejomis 
albanų ekstremistų grupėmis. Jos yra 
įsitvirtinę iš Serbijos teritorijos atrėžtoje 5 km. 
pločio neutralioje zonoje, iš kur veda kovą 
prieš serbų policiją ir kariuomenę bei 
terorizuoja serbų civilius gyventojus. Nukenčia 
ir Makedonijos pakraščiai. Manoma, kad jie 
ruošia dirvą “Didžiajai Albanijai”, apimančiai 
plačius plotus, nors dabartinės Albanijos 
vyriausybė smerkia sukilėlių veiksmus ir 
tvirtina nenorinti valstybinių pakeitimų

Kovo 4 d. albanų sukilėliai nukovė tris 
Serbijos karius. Tada NATO administracija 
kovai su sukilėliais leido Serbijai įvesti savo 
kariuomenes į neutralią zoną, kiekvienąkart 
susitariant su vietine NATO vadovybe. 
Makedonija taip pat paraginta ginklu išvyti 
pasienio kaimus užėmusius albanus sukilėlius.

Kovo 7 d. NATO pajėgos jėga iš sukilėlių 
atėmė Mijak vietovę Kosovo provincijoje, 
Makedonijos pasienyje. Puolime dalyvavo 
taikos palaikymo kariai iš JAV, Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos. Sužeisti du albanai 
sukilėliai
♦ Vykstant susidūrimams su palestiniečiais, 
naujasis Izraelio ministras pirmininkas 
stengėsi sudaryti kuo platesnę koaliciją. Kovo 
7 dieną Ariel Šaron Izraelio parlamentui 
(Knesset) pristatė patvirtinimui savo 
vyriausybę. į koaliciją įeina 7 partijos su 73 
bakais, opozicija Knesset’e turės 47 balsus. 
Užsienio reikalų ministro postas teko 
darbiečių lyderiui Šimon Pėrės, gynybos 
ministru paskirtas atsargos generolas 
Binyamin Bel EKezer.
♦ Nors Fidži Aukščiausias Teismas ir yra 
nusprendęs, kad jėga nuverstas Mahendra 
Chaudhry tebėra teisėtasis ministras 
pirmininkas, tačiau jam nebeteks eiti šių 
pareigų Buvę Chaudhry koaliciniai partneriai 
jį įtikino, kad krašte kiltų neramumai, 
vyriausybės priekyje atsistojus indų kilmės 
asmeniui. Šioms pareigoms siūlomas vietinės 
kilmės dr. Tapeni Baba, buvęs ministro 
pirmininko pavaduotojas M. Chaudhry 
vyriausybėje.Fidži vyriausybės krizė tęsiasi. 
Gal ji išsispręs Vyresniųjų Tarybai išrinkus 
naują valstybės prezidentą.
♦ Fb 15 dienų žygio per pietines Meksikos 
valstijas, kovo 11 d. į Mexico City įžygiavo 
zapatistų sukilėlių lyderis Marcos su 23 kitais 
sukilėlių vadais. Minios žmonių jį sutiko su 
ovacijomis. Zapa tįstai kovoja už indėnų teises. 
Juos pasitarimams į Mexico City iškvietė 
Meksikos prezidentas Vicente Fox. j

Neseniai MP redakcijoje apsilankė 
žinomas lietuvių visuomenės veikėjas Alius 
Migus. Jį ir matome nuotraukoje. Buvęs labai 
aktyvus bendruomenės veikloje, dabartiniu 
savo gyvenimo laikotarpiu Alius daugiau 
džiaugiasi pelnytu poilsiu. Bet į Lietuvių 
Namus karts nuo karto užsuka, neseniai netgi 
pavadavo atostogaujantį klubo vedėją. 
Užsukęs į Lietuvių Klubą jis neaplenkia ir 
redakcijos.

Mums visuomet malonu pakėlus galvą 
nuo kompiuterio ar taisomo rankraščio, 
pamatyti draugišką veidą, pasikalbėti - 
išklausyti draugiškų pastabų pasidalinti 
naujienomis.

Sekmadieniais ir daugiau skaitytojų ir ne 
vien tik Sydnėjuje gyvenančių užkopę į antrą 
klubo aukštą (kai kuriems tas nėra visai 
lengva), praveria ir “Mūsų Pastogės” duris.

Jos visiems atviros ir tiesiogine ir 
perkeltine prasme. Juk neveltui laikraštis ir 
pavadintas “Mūsų Pastoge”, buvęs 
“Australijos lietuvis” nustojo ėjęs gal ir todėl, 
kad jo pavadinime neatsispindėjo noras 

suvienyti, surinkti visus lietuvius po vienu 
stogu. Jei ne fiziškai, tai bent mintimis.

“Išeinam į plačiuosius Australijos plotus 
su spausdintu lietuvvišku žodžiu. Seniai visų 
lauktų gimtąja žeme dvelkiančiu lietuvišku 
laikraščiu. Išeinam lankyti brolių ir seserų 
paguosti jų, padžiuginti, praskaidrinti 
apniūkusius jų veidus, pastiprinti jų jėgas 
nelengvame tremties kelyje.” Taip pirmajame 
Pastogės numeryje 1949 metų sausio 26dieną 
rašė pirmasis “Pastogės” redaktorius Juozas 
Žukauskas. Šie žodžiai tinka ir dabar.

Nors skaitytojų turime vis mažiau bet 
vistiek kas savaitę kiekvieną aplankydami 
norime “paskaidrinti apniūkusius jų veidus”. 
Prieš 51-erius metus tie veidai gal buvo 
“apniūkę” nuo įsikūrimo naujame krašte 
rūpesčių nuosavų pastogių statybų vaikų 
auklėjimo. Dabar-vaikai jau patys turi vaikų 
ar net anūkų Iš pasiaukojamai statytų ir su 
meile puoselėtų namų jaunikliai seniai 
išskrido, o dabar ir daugeliui mūsų teko 
išsikraustyti - kas prisiglaudė prie dukters, kas 
persikėlė į butą, kad nereiktų žolės pjauti, o 
kam ir “nursing home” paslaugos senatvę 
lengvina.

Bet tegul niekas nesijaučia vienišas, kol 
juos kas savaitę aplanko “Mūsų Pastogė”. 
Norskartais, ir pavėluoją vietoje pirmadienio 
į pašto dėžutę dunksteli trečiadienį ar net 
ketvirtadienį (vis tas paštas nesusitvarko). Bet 
visuomet gali būti tikras, kad ji ateis.

Stengiamės, kad atėjusi jus paguostų, 
pastiprintų jūsų jėgas. Malonu buvo skaityti 
p. Kutos iš Newcastle laiške, kad jis nors 
mažame mūsų laikraštyje randa įvairių įdomių 
dalykų

Visiems yra vietos “Mūsų Pastogėje”. 
Atkeliaukite laiškelių astsiųskite įdomesnę ar 
tiesiog jums mielą fotografiją iš savo albumo, 
praneškite, kam reikia paguodos, kas turi kuo 
pasidžiaugti. Laukiame.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkeltais IpsL

dėmesio buvo skiriama Lietuvos žydų kultūros 
palikimo paramos fondo veiklai. Šis fondas 
yra užsibrėžęs išsaugoti žydų kultūros 
palikimą, kaip neatsiejamą Lietuvos kultūros 
paveldo dalį. Fondo veikla labai sudomino 
Izraelyje gyvenančius ir savo verslą turinčius 
išeivius iš Lietuvos, kurie norėtų aktyviau 
prisidėti prie jo veiklos. Simono Wiesenthalio 
centro Jeruzalės skyriaus direktorius Efraimas 
Zurofas pasiūlė komisijai bendradarbiauti su 
Wiesenthalio centru ir kartu surengti 
Lietuvoje parodą apie holokaustą

Viceministras atsistatydino
AtsistatydinęsVidaus reikalų ministro 

pavaduotojas Juozas Galginaitis tai motyvavo 
asmeninėmis priežastimis, o ne dėl 
žiniasklaidos pranešimų, esą jis vizito 
Briuselyje metu buvo padauginęs alkoholio ir 
todėl negalėjo vadovauti VRM delegacijai per 
derybas su Europos Komisijos atstovais. Anot 
dienraščio “Lietuvos aidas”, pamatęs, kokios 
būklės yra J.Galginaitis, jo pareigas 
delegacijoje perėmė Lietuvos misijos prie ES 
vadovas ambasadorius Rorrualdas Kalonaitis, 
kuris pranešė Užsienio reikalų ministerijai 
apie incidentą J.Galginaitis, kuriam dabar 
42-eji, vidaus reikalų viceministru dirbo nuo 
1999-ųjų liepos mėn. Ministerijoje, 
atsistatydinus J.Galginaičiui, ypač juntamas 
viceministrų trūkumas. Jų iki šiol buvo trys 
vietoj numatytų keturių be to, pastaruoju 
metu ligoninėje gydosi viceministras Ramūnas 
Darulis, neseniai turėjęs aiškintis dėl savo 
nepagarbaus pokalbio su Šalčininkų rajono 
mokytojomis. Dabar VR ministerijoje dirba 
vienas viceministras—Ričardas Malkevičius.

Samdomas žudikas turėjo nužudyti 
Aleksandrą Abišalą

Nusikaltėlių ir verslo pasaulio veikėjai
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buvo užsakę ekspremjero, verslininko 
Aleksandro Abišalos nužudymą ir jau buvo 
pasamdę žudiką šeštadienį, kovo 10 d. rašo 
dienraštis “Lietuvos rytas”. Fhsak jo, praėjusių 
metų lapkričio pradžioje policijos pareigūnai 
iš slaptųjų agentų gavo informacijos apie 
rengiamą pasikėsinimą į 45 metų A Abišalos 
gyvybę. Po ilgų paieškų žmogžudystės 
užsakovas per tarpininkus pasamdė vieno 
garsaus Kauno nusikaltėlio sūnų Busimajam 
žudikui net buvo perduotas ginklas. Labai 
retas teroristų naudojamas automatas buvo 
slapta atvežtas iš Rusijos. Nusikaltimo 
vykdytojui buvo duotas konkretus terminas - 
nužudyti A. Abišalą iki Naujųjų metų Buvusio 
premjero gyvybė įvertinta apie 10 000 JAV 
dolerių. Juos žudikas turėjo gauti po to, kai. 
paleis mirtinus šūvius. Nusikaltėliui buvo 
perduoti įvairūs AAbišalos duomenys: jo 
gyvenamoji vietą judėjimo maršrutai, dažnai 
lankomi objektai Maždaug tuo metu panašią 
informaciją pradėjo rinkti ir pareigūnai Jie 
mėgino nuspėti, kokioje vietoje gali įvykti 
pasikėsinimas. Buvo svarstytą ar nevertėtų 
A-Abišalai skirti apsaugos. Tačiau planuo
jamas nusikaltimas sužlugo dėl būsimo žudiko 
veiksmų Prieš tai jis buvo gavęs dar vieną 
užsakymą nužudyti Mėginantis tai padaryti, 
banditas buvo sulaikytas. Jis nesuspėjo 
įvykdyti nė vieno iš dviejų užsakymų

“Lietuvos ryto” duomenimis, buvusio 
premjero AAbišalos nužudymą užsakė 
viename šiaurės Lietuvos mieste esančios 
bendrovės, prekiaujančios naftą vadovas. 
Pareigūnai turi daug žinių jog ši bendrovė 
palaiko glaudžius ryšius su įvairių miestų 
nusikaltėliais, o jos vadovas tėra banditų 
statytinis. Prieš keletą mėnesių tarp šios 
bendrovės vadovo ir AAbišalos buvo kilęs 
didelis konfliktas, pasibaigęs grasinimais. 
Daug ryšių su amerikiečių valdoma

“Mažeikių nafta” turinčio AAbišalos buvo 
prašomą padėti lietuvių bendrovei susitarti 
dėl naftos tiekimo bei skolų. Tačiau šis 
atsisakė. Po kelių karštų konfliktų nepaklususį 
ekspremjerą nutarta pašalinti ir pradėta 
ieškoti vykdytojo.

Lietuvos kultūros propagavimas 
užsienyje

Lietuvos kultūrą užsienyje propaguos 
naujai įsteigtas Lietuvos institutas. Praėjusį 
penktadienį kultūros ministras Gintautas 
Kėvišas, švietimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius ir užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis pasirašė viešosios įstaigos 
“Lietuvos institutas” steigimo sutartį.

Šios institucijos tikslas - koordinuoti 
Lietuvos kultūros ir Lietuvos valstybės 
pristatymą užsienyje, rengti tarptautines 
kultūros ir meno programas, dalyvauti 
tarptautiniuose kultūros, mokslo ir švietimo 
mainuose.

Numatoma, kad Lietuvos institutas 
užsiims knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų 
periodinių leidinių leidybą garso ir video įrašų 
dauginimu. Institute bus atliekami visuome
ninių ir humanitarinių mokslų tiriamieji ir 
taikomieji darbai, kino ir video filmų gamyba 
ir platinimas, vykdoma fotografavimo, 
bibliotekų muziejų ir kita veikla. Lietuvos 
institutą įsteigti padėjo Švedijos institutas, 
šiam tikslui skyręs 250 tūkstančių litų 
Ilgiausiai prie šio projekto dirbusi kultūros 
viceministre Ina Marčiulionytė pabrėžė, jog 
šalies biudžetui šios Įstaigos įkūrimas kainuos 
palyginus nedaug- 100 000 Htų

Venecijoje triumfavęs “Otelas” rengiasi 
maratonui Europoje

“Pirmų kartą buvome savo nedidelės vals
tybės atstovai, pirmą kartą pajutome tikrą 
pilietiškumo džiaugsmą”, - sakė režisierius 
Eimuntas Nekrošius, su aktorių trupe grįžęs 
iš Venecijos bienalės.

Kovo pradžioje Venecijos “Teatro 
Goldoni” scenoje įvyko spektaklio “Otelas” 
pasaulinė premjera. Praeitą trečiadienį 
Kultūros ministerijoje surengtoje spaudos 
konferencijoje nuvargę, sirguliuojantys 
aktoriai sakė esą kupini įspūdžių jautę didelę 
garbę dalyvauti seninusiame pasaulyje teatro 
forume.

Pasak pagrindinio vaidmens atlikėjo 
Vlado Bagdono, Lietuvoje tokie pasiekimai 
kažkodėl priimami kaip savaime suprantamas 
dalykas, nors tai -nemažas įnašas į visą mūsų 
kultūrą Kas dveji metai vykstanti Venecijos 
bienalė vadinama pasaulio menų - teatro, 
dailės, architektūros - kryžkele.

Kultūros ministras Gintautas Kėvišas, tris 
kartus žiūrėjęs “Otelą” Vilniuje ir Venecijoje, 
sakė jautęs didžiulį pasididžiavimą ir sulig 
kiekvienu spektakliu stiprėjusį įspūdį. 
Ministro žodžiais, “Otelo” režisieriaus ir 
aktorių pareiga atlikta maksimaliai - 
mažiausiai remiant valstybei pasiektas 
didžiausias pasisekimas, o viešoji įstaiga 
“Meno fortas” pateisina Kultūros ministerijos 
programinio finansavimo nuostatą G. Kėvišas 
pažadėjo inicijuoti Vyriausybės premiją 
E.Nekrošiui. Įsibėgėja “Otelo” kelionės 
Europoje. Artimiausiu laiku lietuvių 
spektakliai bus rodomi Milane ir Romoje, 
vėliau laukia Vokietijos, Portugalijos, 
Ispanijos, Šveicarijos, Rusijos ir kitų šalių 
teatrų scenos. Po 40 spektaklių maratono 
spalio mėnesį “Otelą” matys ir Lietuvos 
žiūrovai. Baigęs spektaklių trilogiją pagal 
Williamo Shakespeare’o tragedijas, režisierius 
E.Nekrošius ketina imtis lietuvių literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičio kūrybos.

Ruošiant šią apžyalgą pasinaudota lietuvių 
grįžimo į tėvynę infbrmacįįos centroplatinamais 
žinių agentūrų BNS ir ELTA pranešimais.
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XXI-ju AL Dienų Meno parodos laureatai
Genovaitė Kazokienė

XXI-jų ALD metu veikusi Meno 
paroda kaupė daug gerų darbų. Parodą 
surengė ir jai vadovavo dail. Leeka 
Kraucevičiū tė -Gruzd e ff. Daugu ma 
dalyvavusių dailininkų jau antros bei 
trečios kartos, todėl visai nenuostabu, 
kad jų darbuose matėsi daug 
eksperimentavimo tiek formose, tiek ir 
turinyje. Apie juos būtų galima daug ką 
gero pasakyti. Tačiau šį. kartą norėčiau 
atkreipti dėmesį j parodos laureatus, 
laimėjusius įvairias, meno premijas.

Vinco ir Genovaitės Kazokų Meno 
Fondas, įkurtas ,1988 m., jau septintą 
kartą ALDienų metu skiria dvi premijas 
(šį kartą po $1000) už geriausius darbus 
lietuvišką tema^ Vertinimo komisija 
susidėjo iš dail. Jurgio Mikševičiaus, dail. 
Uldis Abolinš ir dr. Genovaitės 
Kazokienės. Laimėtojais tapo Linas 
Vaičiulevičius iš-Hobarto ir Elena Zdanė 
iš Melbourne.

Linas Vaičiulevičius nuo pat pirmo 
savo pasirodymo 1984 m. Lietuvių 
Dienose, vykusiose Canberroje, 
pasireiškė kaip stiprus atstovas tos meno 
krypties, kuri laikosi nuostatos, kad 
menas nėra vien gražių linijų bei spalvų 
kompozicija ar realaus gyvenimo 
atkūrimas, bet menas yra estetinė 
komunikacijos forma. Per meną galima 
išreikšti ne tik idėją, bet ir ištisą 
ideologiją, galima paveikti žiūrovus ir 
patraukti į tą ar kitą politinę, religinę, 
humanistinę pusę. Žinoma, tai nėra 
nieko nauja. Ši nuostata yra sena kaip 
pati sąmoninga žmonija. Primityviojo 
meno kūrėjai nedrožinėjo figūrų iš noro 
sukurti ką nors gražaus ar iš neturėjimo 
ką veikti, įdomesniam laiko praleidimui. 
Ne, jie raižė, skaptavo savo protėvių, 
dievų bei deivių figūras, jų atvaizdus 
norėdami juos pagerbti, pagarbinti ir

Nepriklausomybė - istorija ir mes
Rasa Mauragienė

Rasa Mauragienė
(Žemiau spausdinamas tekstas yra Rasos 

Mauragienės paskaita, skaityta Vasario 16- 
sios minėjime Sydnėjaus Lietuvių Klube š.m. 
vasario 18 dieną)

Tauta pasiekia ko trokšta, kai moka ir 
gali sujungti saviškius irpakreipti jų jausmą, 
mintį ir galią viena linkme. Tauta laimi, kai 
sprendžia gerai vadovaujama, kai ugningai, 
vieningai vykdo savo sprendimus.

Tautos sprendimai seka pribrendusią 
joje idėją, bet reikia lūpų, kurios ją 
pasakytų - prinokęs vaisius laiku 
nenuskintas nyksta - reikia veiksmų, 
kuriais idėja būtų vykdoma. Kai nėra lūpų 
tautos gyvybei žodžio tarti, kai trūksta 
tautos dvasios prisisunkusios vadovybės 
reikalingam veiksmui padaryti, tauta 
merdi. Pavyzdys - visa žmonijos istorija, o 
skaudžiausias - pačios mūsų tautos vargo 
dienos.

Paleidę valstybės vadžias iš lietuviškų 
rankų, ilgai negalėjome jų vėl suimti. Iš 
pradžių reikėjo nukrypusią iš lietuviško 

palenkti jų galią savon pusėn. Visi 
valdovai, imperatoriai ir diktatoriai tą 
labai gerai suprato ir visada pajungdavo 
dailininkų bei kitų sričių menininkų 
(kompozitorių, dainininkų) talentus 
savęs ar savo ideologijos, savo valdymo 
aparato garbinimui. Užtenka mums tik 
užeiti į bet kokią maldyklą, katedrą, 
mečetę, kad tuo įsitikintumėme. Užtenka 
tik prisiminti Lenino ir Stalino 
paveikslus, skulptūras, ištisas aikštes, 
didžiulius pastatus bei tas liepsningas 
dainas, kurios visos tarnavo valdančios 
ideologijos garbinimui. Gal viena iš 
priežasčių, dėl ko abstraktusis menas taip 
prigijo ir buvo noras išsilaisvinti iš to 
prievartinio meno, prievartinio 
garbinimo, prievartinės nustatytos 
meninės išraiškos formos.

Tačiau abstraktusis menas ir pats 
pakliuvo į akligatvį, nes vien tik linijų ir 
spalvų žaidimas, vien tik asmeninių 
nuotaikų išreiškimas formomis, dažų 
potėpiais, spalvų dėmėmis ir kitokiomis 
techniškomis išdaigomis negalėjo pilnai 
patenkinti menininko, kuris nori ką nors 
pasakyti nuo savęs, nuo savo 
bendruomenės ar nuo savo tautos. Linas 
Vaičiulevičius kaip tik ir atsistojo tokiame 
kelyje: jis norėjo, mokėjo ir turėjo ką 
pasakyti nauja forma, nauju, šviežiu 
stiliumi. Neužmirštamą įspūdį paliko jo 
skulptūra, matyta 1984 m. Lietuvių 
Dienose, pavadinta “Tiems, kurie dar 
liko”, kur nuo sulaužyto medinio 
paminklo ar kryžiaus skersinio ant 
spygliuotų vielų kabojo dvi didžiulės, 
šiurkščios bronzinės rankos. Medinė to 
kūrinio dalis buvo pribarstyta atskirų 
žodžių skiemenų, tarp kurių galima buvo 
atsekti ir keletą skiemenų iš Lietuvos 
Himno: “... didv” ir kitoj eilutėj “žemė”. 
Ir iš to suprantame, kad tai yra ne eilinis 

kelio valstybę saugoti nuo svetimų įtakų. 
Nieko čia nelaimėjus, valstybei beviltiškai 
nugrimzdus tų įtakų jūron ir, pagaliau 
praradus patį šešėlį nepriklausomybės, 
reikėjo jau kovą kovoti dėl 
nepriklausomybės atstatymo.

Prisikėlėme
Prisikėlėme dėl to, kad mums švietė iš 

Mindaugo - Vytauto Didžiojo laikų 
paveldėta didelė idėja - nepriklausomybės 
idėja, dėl to, kad atsigaudami išsiauginome 
tai, ko reikėjo kovai laimėti - valią ir mintį 
- vienybę. Vainikuojami vardų, kurių 
kiekvienas yra atskiras vaizdas, gilus 
bruožas mūsų gyventų sunkių dienų, 
vainikuojami tokių tų mums brangių vardų, 
kaip: Radvilai, Katkevičiai, Daukša. 
Širvydas, Mažvydas, Rėza, Donelaitis, 
Norbutas, Poška, Strazdelis, 
kun. Mackevičius, Daukantas, Valančius, 
Baranauskas, Kudirka, Basanavičius, 
Šliūpas, Vileišis, Jankus, Jablonskis, 
Žemaitė, Jakštas, Būga, Maironis, Biliūnas, 
Vaičaitis, Gužutis, Čiurlionis, Šatrijos 
Ragana, Lazdynų Pelėda, Vydūnas, Krėvė, 
Pietaris, Petkevičaitė, Tbmas, Karevičius, 
Krikščiukaitis, knygnešys Bielinis, 
karininkas Juozapavičius, savanoriai 
kareiviai Lukšys, Eimutis... Vainikuojami 
šitų Lietuvą puošiančių vardų, tūkstančiai 
kilnių Lietuvos sūnų ir dukrų savo darbais, 
gyvybės aukomis per šimtmečius skiepijo 
mums tėvynės meilę, mokė vieningai jausti 
ir veikti ir kūrė gaivinančią laimėjimo viltį. 
O mušant Lietuvos likimo dvyliktajai, 
Lietuvių Konferencijos Vilniuje išrinkta 
Tautos Taryba, Antano Smetonos 
pirmininkaujama, tarė lietuvio sąmonėj ir

Elena Zdanė. “Birutė”, stiklo skulptūra.

paminklas žuvusiems, bet tai yra 
paminklas nukankintiems Lietuvos 
didvyriams. Bet gal brandžiau yra 
sukurtas Simo Kudirkos ciklas, kuris 
aiškiai parodo, kaip talentingai ir 
suglaustai skulptorius vienoje skulptūroje 
sugeba išreikšti ištisą odisėją.

Grįžtant į dabartį, į šiose ALD 
premijuotus Lino darbus, reikia pasakyti, 
kad jo darbai esmėje nepasikeitė, jie yra 
turtingi ir svarūs, tačiau pasikeitė tik 
medžiagų pasirinkimas. Be to, nėra taip 
lengva įrikiuoti juos į saugų žanrą ar 
stilių. Negalima jų laikyti nei gryna 
skulptūra, nei tapyba, nei kolažu. Gal 
saugiausia juos būtų pavadinti 
šiuolaikiniu terminu - konceptualinė 
kūryba, t.y. turinčia svarų turini (gana 
nenoriai naudoju šį terminą, nes kaip tik 
į šią srovę suskrido didžiausias būrys 
“menininkų”, kurie, iškabinėdami ant 
sienų bei tvorų įvairiausius atsišaukimus, 
tariasi esą “konceptinės” srovės atstovai). 
Bet gal geriau būtų vietoj svarstymų apie 
Vaičiulevičiaus darbų klasifikaciją, 
aptarti pačius darbus.

“Plieno pasireiškimas” (Manifesta
tion of Steel) - tai paveikslas, suside- 

minty jau išaugusią nepriklausomynės idėją 
ir nepalaužiama valia ėmėsi ją vykdyti. 
Lemiamą valandą atsirado lūpos 
reikalingam žodžiui pasakyti, atsirado 
vadovybė didžiam žodžiui įvykdyti

Nepriklausomybės atstatymas buvo 
subrendęs ne tik vadovaujamoj minty, bet 
ir tautos gilumoje dar anksčiau.

Štai Didysis Vilniaus Seimas 1905 
metais. Taip aišku, kad tik pribrendęs 
laisvės siekimas galėjo taip gaivalingai 
sukelti aukštaičius, žemaičius, dzūkus. 
Šimtai jų atstovų vyko į Vilnių pastatyti 
Lietuvos Vadovybės, kuri kovotų už 
laisvesnę, geresnę buitį. Judėjimo bangos 
neaplenkė nė vieno valsčiaus, nė vieno 
kaimo. Visur rinktasi, tartasi, mėginta 
paimti mokyklą, vietos valdžią į savo 
rankas, organizuoti ginklo kovos būriai. Ir 
kas ypač būdinga, visas šitas Lietuvos 
judėjimas lygiai kaip ir 1914-18 metų kovos 
rėmėsi išimtinai lietuviais, kiti šalinosi, 
smerkė, dargi (net) veikė prieš, ėmė šlietis 
prie mūsų tik pajutę mus laimint. Nėra 
abejonės, jei šis pirmas visuotinis lietuvių 
judėjimas nebūtų buvęs apmalšintas, jau 
tuomet, jam įsigalint, būtų buvęs mestas 
aiškus nepriklausomybės šūkis.

Ir dar anksčiau
Štai anų laikų vyresnioji karta. Ji matė 

Rusijos silpnumą ir Europos ruošimąsi 
neišvengiamam karui. Ji jautė, kad tik 
dideli tarptautiniai įvykiai gali pakeisti 
Lietuvos padėtį. Ji tikėjo, kad pasaulinis 
susikirtimas bus Lietuvai palankus atsikelti 
Būsimas karas nebaugino, iš jo tikėtasi 
gero. Beveik laukta atūžiant audros, kuri 
nuskaidrintų Lietuvos padangę, ir šventai 
tikėta - nuo ruso išsivaduosim. Nerašyta, 
nekalbėta, tik tarpusavyje tartasi, galvota, 
svajota. Tokia nuotaika įsigali jau ano

Linas Vaičiulevičius. “Plieno pasireiš
kimas”, mišri technika.

dantis iš juodo, niūraus, geležinio fono, 
kurio išpjaustyti kontūrai (taip, kontūrai) 
išryškina vilko siluetą. Ir mes matom, kad 
tai yra “geležinis vilkas”, kad jis staugia 
ir žinom, kad jo staugimas paplinta po 
visą pasaulį. Ir kaip suglaustai, kaip 
nuostabiai dailininkas mums pavaizduoja 
šią legendą: tuose išpjaustytuose 
kontūruose mes matome kažkokio 
laikraščio lapą. Pirmiausia atpažįstame 
tautiniais rūbais apsirengusių vaikų būrį 
ir skaitom dalelę antraštės: “...oncertas 
Sydnė”. Apačioje skaitom: “...tuvos 
įvykių ..pž..ga”, o viršuje: “...mpiečių 
medalis” ir prie išsižiojusio vilko snukio 
atpažįstame laikraščio pavadinimą tik iš 
vieno vienintelio paskutinio “Mūsų 
Pastogės” skiemens “GĖ”. Ir štai sukrinta 
mintis į vienetą ir atpažįstame kuni
gaikščio Gedimino sapnuotą “geležinį 
vilką”, prisimenam žynio Lizdeikos

Nukelta į 7 psL

amžiaus gale. Tokių vyresniųjų kalbėtų 
kalbų įtakoje augo mūsų karta, tada dar 
vaikai, jaunuoliai. Jei vyresniesiems 
Lietuvos laisvė buvo saldi svajonė, tai 
tuometiniam jaunuoliui ji buvo jau 
svaiginanti viltis, aitringas tikėjimas - taip 
bus.

Ir tikrai
Štai pakėlęs sparnus jaunimas nori 

plačiai paleisti Lietuvos laisvės šūkį, nori 
paskatinti rengtis artėjančiai kovai, bet 
aiškiai pasakyti “Nepriklausomybė” 
negalima, tad ir rašo 1910 metais savo 
“Aušrinėje”: “Lietuvių Tauta jau atgijo.. . 
Jei norime toliau augti, veikliai ir sąmoningai 
dalyvauti bendrame pasaulio judėjime, tapti 
tarptautiniu dėmesiu, privalome mūsų idėją 
kelti, auginti ir derinti pre žaibais 
besikeičiančio gyvenimo. ”

Žaibai
Juk tauta gali sulaukti tarptautinio 

dėmesio tiktai būdama nepriklausoma. 
Kas norėta - pasakyta. Rusas gal 
nepastebės - ir tikrai nepastebėjo - o 
lietuvis paskaitęs suprato, ir širdis jam 
smarkiau, linksmiau sustukseno.

Tai vis buvo ankstyvojo mūsų laisvės 
pavasario kregždės, kregždutės. Taip dėjosi 
Vasario 16-osios angoje. O kieno gi didžioji 
nepriklausomybės idėja dar prieš tai buvo 
išsaugota, ir iš kelių amžių ūkanų iškelta?

Kai Lietuvos karūna - anais amžiais 
krašto tautos nepriklausomybės ženklas - 
susvyravo ir krito, o valstybinė organizacija 
išslydo iš lietuvio rankų, kai pasaulinė jėga, 
bažnyčių galios, pinigai vis veikė prieš mus, 
ir pasauliečiams bei dvasininkams 
galiūnams kurstant ir laiminant buvo 
pakertama gyvybė ištisų Lietuvių Tautos 
giminių.

(bus daugiau)
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MūBlaklal Lietuvoje__________________

Be noragų nebus pyragų
Danutė M. Baltutienė

Septynias žiemas slidinėjau Žematijos 
žvyrkeliais, ne kartą esu atkasusi savo 
mašinėlę, nušliaužusią į sniego pusnį. 
Pasakiau gana. Užsidėjau žiemines 
padangas ir laukiu kitos žiemos. O ta žiema 
šiais metais - nei šiokia, nei tokia. Čia 
pasninga, čia nutirpsta. Net prūde ledas 
nenori užšalti

Kalėdom visgi prisnigo.Vaikams 
džiaugsmo. Prie tvarto greitai išdygo sniego 
senis. Nebetrata ledas, kai Mantas su 
Viktorija vaiko ant prūdo užklydusią antį. 
Važiuodami į Bernelių mišias džiaugėmės 
apšerkšnijusiais beržais, o grįždami 
sustojome pakelėje aplankyti seniausią 
kaimo gyeventoją. Einame vingiuotu, 
grublėtu keliuku ir stebimės kupstais seniai 
supuvusio šieno, kyšančio iš po sniego. 
Vargšė moteriškė, niekas šiais metais 
nepadėjo jai šieno į tvartą suvežti. Priėjome 
prie sukiužusios bakūžės ir nustebome: trys 
karvutės iš vieno tokio paskleisto kupsto 
traukia patręšusius žabelius.

Gaila karvių, gaila senutės. Yra gi 
sūnus, bet kai prieš dešimt metų jo 
amžinatilsis tėvas smarkiai sumušė jam 
galvą, jis visko bijo - ir žmonių, ir darbo. 
Išgirdęs mūsų klegesį tuoj bėgo pasislėpti. 
Pasveikinus su šv. Kalėdom, apdovanojus 
kukiom dovanėlėm aš ir sakau Kaziūlei: 
“Ko jūs taip vargstate, ar ne geriau būtų 
parduoti karves ir eiti gyventi į senelių 
namus, ten bus šilčiau, gerą maistą gausite 
ir gyvuliai nerūpės”. O ji tik susiėmė galvą 
- “Nenoriu, ponitėle, nenoriu”.

“Tai gal nors karves parduokite, lauke 
joms taip šalta”.

“O ką aš darysiu be savo karvelių” - 
liūdnai ji atsakė.

Sekančią savaitę atvyko mūsų 
pareigingoji seniūnė Sigita ir pora stambių 
vyrų tartis dėl karvių pardavimo. Sūnus 
Antanas kažkaip sužinojęs apie šį seniūnės 
užsimojimą, atrišo karves ir nuvarė į 
gretimą mišką. Vyrai visą dieną tas karves 
gaudė. Dvi pagavo, o trečioji bėgo ir 
nubėgo į tankumynus. Pagautų gyvulių visgi 
nebevežė į mėsos kombinatą, kaip buvo 
planuota, pagailo senutės. Suvarė jas į 
tvartą.

Žiemai įpusėjus, kai pritūksta bulvių, 
Kaziūlė su Antanėliu išeina bulvių 
pasikasti. Taip darė jau daugelį metų. 
Sveikata senutė nesiskundžia, pas daktarus 
nebėgioja. Sūnus invalidų pensijos irgi 
neprašo, nes nenori “per tą durnių komisiją 
eiti”.

Mūsų kaime didelio nedarbo nėra. Visi 
turi savo užsiėmimą. Vieni mišką kerta ar 
malkas skaldo, kiti degtinę varo, tretieji

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

geria. Tik tos naminukės gamintojams 
laikai pablogėjo, per daug konkurentų 
atsirado, “samanės” kaina visai nusmuko. 
Litrą pačios stipriausios ir geriausios už tris 
litus gali gauti

Užsienyje lietuvaičiams irgi nelengva. 
Vienas drąsuolis iš gretimo kaimo buvo 
išvykęs į Ispaniją, bet greitai papuolė 
tėvynainiams į nagus. Lietuvių mafija ten 
griežtą režimą įvedusi. Be duoklės, vyreli, 
neišsisuksl Ttio tarpu tie gudrumai irgi turi 
savo viršininkus - rusų mafijozus. Rusai 
mažomis žuvelėmis neužsiiminėja.

Septynerius metus savo sodyboje 
gyvenau be baimės, nes buvau įsitikinusi, 
kad mano karma gera ir blogosios jėgos 
nelįs prie manęs. Išgirdusi apie artimų 
mano pažįstamų patirtas traumas, pradedu 
keisti nuomonę. O buvo taip. Vieną 
miglotą rudens vakarą Zenonas ir Danutė 
išgirdo savo šunis smarkiai lojant. Kaime 
šunys loja dėl įvairiausių priežasčių. 
Kažkam pabeldus į virtuvės duris, Zenonas 
tuojau pat jas atvėrė. Staiga, jiedu vos 
infarkto negavo. Pro duris įsiveržė keturi 
kaukėti vyrai. Jie jau žinojo kur 
šeimininkas, kuris priklauso medžiotojų 
būreliui, šautuvą laiko. Ten jį tuoj pat ir 
nuvarė. Ttio tarpu žmoną uždarė į pirtį. 
Gaujos vadeiva pasiėmė šautuvą iš seifo, 
atstatė jį į šeimininką ir pradėjo 
kamantinėti, kur šis padėjęs pinigus, nes 
seife jų nerado. Zenonas bandė užtikrinti 
jaunus užpuolikus, kad sodyboje pinigų 
nelaiko. Banditų neįtikino, jie daužė ir 
spardė Zenoną kol šis sukniubo be 
sąmonės. Tada jie sumanė paterorizuot! 
pirty paliktą žmoną. Laimei, ši sumani, 
stambaus sudėjimo moteriškė pajėgė 
išsilaužti iš pirties ir užgesinusi šviesas, 
patamsėję nuslinko pas kaimynus, 
gyvenančius už poros šimtų metrų. Banditai 
išvydę tuščią pirtį pasileido bėgti.

Zenonas savaitę praleido Kaipėdos 
ligoninėje. Ttio tarpu Danutė tuoj pat 
kreipėsi j Plungės prokurorą su savo 
įtarimais, kurie vėliau pasitvirtino. Ji įtarė 
jauną vairuotoją, kuris neperseniausiai 
buvo atvežęs vieną iš Plungės kunigų pas 
juos papietauti. Senas kunigas, ilgametis 
tremtinys, labai gyrė savo globotinį iš 
asocialios šeimos, kuriam buvo mašiną 
padovanojęs, kad kunigą vežiotų į kaimus 
sekmadieniais Mišių laikyti. O dosnūs 
šeimininkai, išgirdę apie visas šio jaunuolio 
bėdas, pradėjo jam drabužius ir maistą 
nešti. Ttio tarpu vaikinas turėjo progos 
apsidairyti.

Per tardymą buvo sužinota, kad šis 
devyniolikmetis ne kartą savo globėją buvo 
apvogęs, tik geraširdis kunigas jo neįtarė. 
Jis vogė ir iš bažnytinių rinkliavų. Štai ir

Smilgiai, šv. Kalėdos 2000 m. Iš kairės: Jurgita, Renata, Jurga ir Rolandas.
Danutės Baltutienės nuotr.

rodyk tokiems širdį. Aš visgi viliuosi, kad 
mano globotiniai man tokių pokštų 
neiškrės. Reikia pasitikėti žmonėmis, bet 
kartu reikia būti budriems.

Per Kalėdų atostogas priėmiau dvi 
merginas iš Telšių vaikų globos namų. 
Gyvenome penkiese. Dvi Jurgos, Renata, 
Rolandas ir aš. Visi mano globotiniai 
šešiolikmečiai, visi likimo nuskriausti, tik 
nevienodai į savo ateitį žiūri. Plungiškė 
Jurgita užsibrėžusi aiškius planus. Nori būti 
kirpėja, žvalgosi, kur jai geriausiai įstoti, 
rimtai mokosi. Rolandui mokslas nerūpi, 
nes jį visvien su pažymėjimu išleis, kai 
sekančiais metais baigs dešimtą klasę. Jį 
psichologijos komisija paskyrė mokytis 
pagal palengvintą programą. Nebegali 
mokytojos rašyti jam dvejetukų. Jis labai 
mėgsta techniką ir nuolat sukinėjasi apie 
mano mašiną, “Teta, ar nereikia mašinos 
apsukti”? Jaunesnioji Jurga lanko Jaunimo 
mokyklą Telšiuose. Jai mokslas vidurinėje 
per sunkus. Ji labai gražiai mezga ir 
siuvinėja. Ji buvo didžiausia mano 
pagalbininkė ruošiant Kūčias. Renata pati 
gabiausia iš ketvertuko. Mačiau jos 
pažymėjimą, vien devintukai ir dešimtukai 
Ji virtuvės darbų nuo pirmos dienos vengė. 
Kartą kreipiausi į ją:

“Renata, tau būtų pravartu išmokti 
virti”.

“O kam?” ji atkirto.
“Bet kada nors reikės išmokti”

“Kai reikės ir išmoksiu” į ilgas kalbas ji 
nesileido. Valandų valandomis sėdėdavo 
alkūnėmis atsirėmusi į stalą ir kažką 
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mąstydavo. Taip prabėgo keletas dienų. Bet 
vieną dieną Renata padarė man siurprizą. 
Ateinu į virtuvę, žiūriu, Renata bulves 
skuta.

“Laikas vakarienę virti,” lakoniškai 
paaiškino.

Sunku kaimo vaikams, ypač tiems, iš 
taip vadinamų asocialių šeimų. Dažnai 
pagalvoju apie Mantą, gyvenantį su tėvais 
mano sodyboje. Toks gabus vaikas. Kas jį 
leis į aukštąjį mokslą? Tėvai sunkiai 
verčiasi, nors žemės gauna kiek pageidauja, 
tvartus ir techniką - kiek jos turiu. Bet iš 
penkių karvių nepragyvensi šiais laikais 
Lietuvoje. Mokslas brangiai kainuoja.

Kaimo vaikai yra dvigubai nuskriausti. 
Kaimo gyventojų pajamos perpus mažesnės 
už miesto. Žlibinų pradinėje mokykloje 60 
procentų vaikų yra iš socialiai remtinų 
šeimų. Jie veltui gauna pietus. Tačiau nei 
knygų, nei avalynės niekas veltui nedalina. 
Kartais užsuka švedai ar vokiečiai su 
labdara - senais drabužiais. “Pigių rūbų” 
Lietuvoje tikrai netrūksta. Kai kurie tautie
čiai piktinasi “Lietuva virto skudurynu”. 
Po kaimus kasdien pravažiuoja kelios 
mašinos su tokiais “skudurais”. Galiu 
pasakyti, kad nėra ko piktintis, tie seni 
drabužiai yra beturčių išsigelbėjimas. 
Tačiau ne vien apranga žmogus gyvas. 
Kaime gyvena 30 procentų Lietuvos vaikų. 
Kas kada pradės rūpintis jų ateitimi? Kas 
atsitiks su visom Jurgom, Mantais, 
Rolandais, Renatom? Šiandien jie yra 
Lietuvos ir išeivijos pamiršti vaikai □

Plovęs indus iki pietų,. 
Šlapias ir apsiputojęs, 
Trumpam užkandžiui sustojęs, 
Pijus valo tualetus.
Baigęs vėl turės sukrust - 
Rūsyje reiks bulves skųst

Dulkė save nuolat guodžia, 
Sako: “Neilgai čia būsim, 
Iš suplėšytų paklodžių 
Storų virvę susisuksim. 
Nanos mama prisiplakus. 
Vis apie vedybas šneka

is esmės gudri našlelė, 
Nuolat ragina Dulkelę 
Žengt į moterystės “stonų”; 
Štai vedybini žiponų 
Pas siuvėjų jam matuoja! 
(Kų ta boba kombinuoja?)

Restorano žmonės miega - 
Durys visos užrakintos. 
Sunkių darbų iškankintas, 
Pijušėlis laisvėn bėga. 
Uždarbio net nepaprašęs, 
Dulkė išneša kudašių!
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Hliutės kampelis
Kažin ar atspėsit?

Pravardės, duotos dėl būdo savybių, dažnai būna 
pajuokiamo pobūdžio, ir kartais net keista, kad virtusios 
pavardėmis, jos išliko iki šių dienų. Pvz. Ukmergės apskrityje 
gyvena Balamutas (plepys, melagis) ir Nepraustys, o Panevėžy
- Tauškelis. Kitur Lietuvoje irgi sutinkamos pavardės, 
neglostančios savininkų: Balakas (gudiškai: plepys), 
Balakauskas, Jundzila (nenuorama, padauža), Nemeikša
(menkas, nevykėlis), Sketeris (sketera - gyvulio sprandas, gaidžio skiauterė; sketeriauti
- skeryčiotis, didžiuotis), Strikas (kas strikčioja), Stripeika (kas stripinėja, netvirtai 
vaikšto), Zauka (zaukti - balsu verkti), Pūkštąs (kas nuolat stena, dejuoja, verkšlena). 
Baltakys (kas turi išverstas baltas akis, pikčiurna). Ši pavardė paplitusi visoj rytų 
Lietuvoj. Puskunigis, Kunigėlis - patarnaujantis kunigui arba nebaigęs kunigo mokslo.

Naujesnių laikų pravardės pavardėmis nepavirto, bet savo apylinkėje buvo visiems 
žinomos: Advokatas (visiems pataria, arba: suktas), Mikalda, Saliamonas (gudruoliai), 
Giedorius, Solistė (mėgsta giedoti), Adata (pikta, durianti), Dalgė (mažo ūgio, eina 
pasvirusi, turi aštrų liežuvį), Šipaila (kas vis šypsosi arba kitą pašiepia), Poterėlis (tylaus 
balso), Saulutė (šypsosi), lykabezdis (klastingas), Anykščių Vyno Filtras (girtuoklis), 
Tripatis (vedęs, bet su dviem meilužėm).

Įrodymas, kad pravardžių kūryba nepasibaigė su senuoju kaimu, o tęsėsi ir kolūkių 
laikais, yra tokios pravardės: Elta, Paštininkė, Skudurinė Radija, Pliurpis, Televizorius
- gandų skleidėjai; Dievo Koronė (landus, smalsus); Kolūkio Ramstis, Pusbonkis, 
Gramukas - girtuokliai; Sveikamarija (dėjosi pamaldus, o 1940 m. pasidarė 
tarybininkas), Kolumbas (sugalvoja naujovių, “atranda Amerikas”), Bankukenas (visur 
vežioja šakočius kyšiams), Kirpėjas (“nukarpo” kolūkiečiams darbadienius), Klapčiukas 
(pataikauja kolūkio pirmininkui), Kaliošnykas (atsikėlęs iš Molėtų, kur visi tokie ubagai, 
kad geresnio apavo už kaliošus neturi), Metrikinė (žino viso kaimo žmonių metus).

(lt HeDflKGIJOJ PAŠTO į
Gerb. Redakcine kolegija,

MLKM Draugija siunčia laikraščiui 
“Mūsų Pastogė” auką - $200 su geriausiais 
linkėjimais.

A. Vyšniauskienė
Melb. Liet. Kat Moterų D-jos iždininkė

NUO REAKCINĖS KOLEGIJOS: 
esame sužavėti ir labai nuošordžiai dėkojame 
jums, puikiosios Melburno ponios.

Gerb. MP Redaktorei,
Dėkoju už mano straipsnelio “ALF 

Bendniomenėje”patalpinimą , tik gaila, 
kad įsivėlė netikslumas. Patiektuose 
statistiniuose duomenyse, kiek buvo 
išsiųsta metinio susirinkimo pranešimų, 
išleista Qld 7.

Manau, kad nelabai palankiai į tai 
žvelgs Queenslande gyvenantys mūsų 
nariai. Malonėkite tai atitaisyti kaip 
įmanoma greičiau.

Taip pat po Fondo Valdybos narių 
išvardinimo, aš pabrėžiau jų profesinę bei 
BENDRUOMENINĘ patirtį, deja, 
“bendruomeninė” buvo išleistas, nežinau 
kodėl. Aš kaip tik norėjau pabrėžti jų 
bendruomeninę patirtį, o ne tik profesinę, 
nes kalbame apie bendruomeninę veiklą. 
Manau, kad straipsnyje yra mano 
perogatyva, ką aš noriu pabrėžti.

Aš neprieštarauju kalbos patobulinime, 
nes aš nelaikau savęs žinovu šioje 
srityje.

Taigi, malonėkite pataisyti išleistą Qld 
7, nes tai yra tikra klaida ir sudėjus pavienių 
valstijų skaičius, neatitinka bendram 
skaičiui

Su geriausiais linkėjimais
A.B Šimkus

ATITAISYMAS: ALE pirmininko 
A.P.Šimkaus straipsnyje “Australijos Lietuvių 
Foindas Bendruomenėje” (MPNr. 9, 3psl.) 

2 skiltyje 7 ir 6 eil. iš apačios skaityti: ...
dabartinės valdybos sąstatas yra su nemaža 
profesine ir bendruomenine patirtimi...

4 skiltyje 7eUiš apačios prieš žodį “Tas.” 
turi būti QkL5..

Gerb. Redaktore,
Mano draugai iš JAV prašo paskelbti paiešką. Ieškomas

Alfonsas Kodus 25 Middle Str. West End, 4101, Qld.
RySys nutrūko prieš kelerius metus. Ką nors žinančius apie minėtą asmenį 

prašome pranešti Albinai Ramoškienei teL (03) 9836 O433..IŠ anksto dėkoju.
Su geriausiais linkėjimais - Albina Ramoškiene

♦ Perskaičiau “Mūsų Pastogėje” 
Valentino Kuto laišką ir susidomėjau. Tbojau 
griebiau “Lietuvių pavardžių žodyną”. Radau, 
kad tokių pavardžių užregistruota bent 7 
vietose Zanavykijoje ir 6 vietose šiaurės rytų 
Lietuvoje (Žemaitijoje nė vienos).

Pavardės kilmė neaiški. Gali būti 
pravardinė iš lietuviško žodžio kutas - 
susivėlusių pašukų, pakulų, vilnų kuokštai 
arba atėjusi iš lenkų Kut, Kutą (ir gudų Kutas). 
Ar tie žodžiai lenkų kalboje ką nors reiškia, 
reiktų pasiklausti mokančių lenkiškai.

Giminingos pavardės yra Kutauskas, 
Kutavičius, Kutavitas, Kutelis, Kutys.

Malonu, kad skaitote mano kampelį.
Aliutė

♦ Perskaičiusi MP apie komunistinių 
idėjų infiltraciją mūsų Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje, susirūpinau. Tūriu daug 
pažįstamų ir dabar svarstau, su kuriais 
galima draugauti o su kuriais geriau nė 
žodžio nepratarti. O gairių savo sprendimui 
taip ir nerandu - visi daugiausiai tik apie 
amerikoniškus dolerius kalba. Tai kaip gali 
atspėti kas yra kas - makaulės ne stiklinės. 
Internete paraudonavusių sąrašo dar 
neužtikau.

Ritos pasiūlymas įsteigti atgailos 
kampelį yra senoviškas. Mes gyvename 
aukštos HIGH-TECH amžiuje, bendruo
menėje turime daug inžinierių ir 
programuotojų, todėl siūlyčiau paskelbti 
viešą konkursą pastatyti tokiems vartams, 
kurie galėtų užfiksuoti tautiečių smegenis 
su paraudonavusiomis mintimis: praeina 
toksai nečystas lietuvis per tuos vartus, o 
virš jo ar jos galvos tik šmakšt ir pasirodo 
raudona žvaigždė - iš karto žinai su kuo 
turi reikalą.

Tikriausiai šios rūšies vartus galėtume 
pardavinėti ir bendruomenėms Kanadoje, 
ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse už 
amerikoniškus dolerius.

Įdomu, kaip šią problemą sprendžia kiti 
MP skaitytojai? Nebijokite atverti savo 
širdies!

Elvira Šumienė
Melburnas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdybos ir 
“Mūsų Pastogės" redakcijos vardu nuoširdžiai dėkoju dr. 
Algimantui Kabaiiai, LB Spaudos Sąjungos iniciatoriui 
ir pirmajam pirmininkui, už jo ilgų metų nenuilstamas 
pastangas ruošiant Lietuvos įvykių apžvalgas bei jo pagalbą 
tobulinant “Mūsų Pastogę".

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos Valdybos pirmininkas

— -J)
fIŽ RčDflKCIJOf PflfTO

ALD leidinyje daug netikslumų
Paštu atėjo “Australijos Lietuvių 

Dienos Sydnjuje 2000 Metai“ knygelė su 
dr. G. Kazokienės įrašu - prisiminimui. 
Malonu buvo gauti šį informacinį leidinį 
Už jį dėkoju gęrb. Redaktorei ir kitiems 
prisidėjusiems prie šio leidinio.

Man pačiai neteko dalyvauti literatūros 
programoje dėl netikėtai susiklosčiusių 
aplinkybių.

Peržvelgusi knygelę nustebau radusi 
labai nevientisą įtrauktų žmonių 
pristatymą. Kai kurių asmenų biografijos 
gan plačios, o kitų pernelyg trumpos, 
nežiūrint, kad paskirų asmenų nuopelnai 
įvairiose srityse galėjo prilygti kitų 
nuopelnams. Bet vieniems derėjo surašyti 
viską, kitiems ne. Vieniems derėjo parašyti 
subjektyvius komentarus, kitiems ne. 
Kodėl?

Man įdomu, kokiais kriterijais 
vadovavosi leidinio redaktorė dr. G. 
Kazokienė ruošdama šį informacinį 
leidinį?

Pastebėjau eilę netikslumų ir 
informacijos stoką ir kitų literatų, ir mano 
biografijose.

Pavyzdžiui, gerai žinau, kad poetė 
Aldona- Vcščiūnaitė yra išleidusi tris 
poezijos rinkinius, o ne du. Kodėl vienų 
autorių knygų pavadinimai yra paminėti - 
kitų ne? Nesuprantu, kodėl paminėta, kad 
poetas J.A.Jūragis yra “globojamas 
žmonos...”? Manau, vertėjo įtraukti 
svarbesnius duomenis liečiančius literatūrą. 
Trumpoj biografijoj tą minėti netinka.

Manau, nėra man reikalo išsamiai 
kalbėti už kitus, bet jaučiu pareigą atkreipti 
dėmesį į minėtus trūkumus, nes jie klaidina 
skaitytoją.. Bet koks leidinys turėtu 
pristatyti teisingą, vientisą ir objektyvią 
dokumentaciją.

Norėčiau atkreipti ALD leidinio 
redaktorės ir skaitytojų dėmesį į 
netikslumus mano biografijoje.

Prieš leidinio spasudinimą negavau 
jokio prašymo iš dr. G. Kazokienės, XXI 
ALD Rengėjų Grupės Pirmininkės, ar jos 
pavaduotojų atsiųsti savo biografinius 
davinius ar nuotrauką. Matomai visu tuo 
kažkas kitas pasirūpino.Toks neatsakingas 
ir neprofesionalus elgesys mane tikrai 
nustebino.

Keisčiausia tai, kad mano biografiniai 
duomenys ne kartą buvo publikuoti MP 
ryšium su mano knygų leidimais, skaitymų 
aprašymais ir tt

Apart to, keli asmenys Sydnėjuje susiję 
su literatūra turėjo 1999m. išėjusią dvikalbę 
knygą kurioje buvo trumpai pristatyta 
mano biografija. Tiesa, ten trūko 
informacijos dėl paskutiniosios dvikalbės 
poezijos knygos išėjusios 2000m. Apie ją 
buvo rašyta MP.

ALD knygelės pateikto) labai trumpoj 
biografijoj parašyta:

...Išleido poezijos rinkinius “Antrasis 
ilgesys”, “Prisiminimų inkarai” ir “Tylos 
erdvės/Spaces of Silence”. Pastaroji knyga 
išleista dviem kalbom ir išversta į daugelį 
svetimų kalbų.

Ši informacija toli gražu neprilygsta 
tiesai. Esu išleidusi daugiau poezijos 

rinkinių negu yra minima ir nežinau, iš kur 
ir kas ištraukė, kad minėta dvikalbė knyga 
“Tylos erdvės/Spaces of Silence” yra 
išversta į daugelį kalbų.

Eilėraščiai iš šios knygos buvo išversti 
ir publikuoti latvių kalba 2000m Latvių 
poezijos festivalio antologijoje.

Kiti eilėraščiai išversti ir publikuoti 
įvairuose leidiniuose italų, japonų, 
makedoniečių ir vokiečių kalbomis buvo 
parinkti iš mano pačios išverstų, tiksliau, 
perdirbtų eilėraščių į anglų kalbą iš lietuvių 
kalba išėjusių knygų: “Antrasis ilgesys”, 
“Prisiminimų inkarai” (abi - Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas, JAV) ir 
“Vėjas ir šaknys” (‘Vagos” leidykla, 
Lietuva).

Atskira knyga minėtų eilėraščių 
rinkinys išėjo anglų-vokiečių kalbomis 
2000m. Austrijoje “WeisseSchatten/White 
Shadows”(edition selene).

Mano eilėraščiai yra išversti į ispanų bei 
arabų kalbas (eilėraščiai iš “Tylos erdvės/ 
Spaces of Silence” knygos bei kiti). Kiek 
žinau, jie dar nėra paskelbti žurnaluose, o 
buvo tik vertėjų skaitomi per paskirus 
literatūrinius skaitymus.

Mano biografiniai daviniai turėtų būti 
šie:

Lidija Šimkutė - poetė, gimė 1942m. 
Krakių kaime, netoli Mosėdžio, 
Žemaitijoje.

Vaikystę praleido pabėgėlių stovyklose. 
Su tėvais j Australiją atvyko 1949m. 
Profesija - dietologe. Lietuvių kalbos žinias 
neakivaizdinių būdu tobulino Lietuvių 
kalbos institute Čikagoje (1973-78) ir 
Vilniaus Universitete (1977,1987). Ji yra 
apkeliavusi daugelį kraštų.

Šimkutė rašo lietuvių ir anglų kalbomis, 
jos kūryba publikuojama žurnaluose ir 
antologijose Lietuvoje, Australijoje, JAV ir 
kt.

LŠimkutės poezija yra išversta į kitas 
kalbas, o ji pati į lietuvių kalbą yra išvertusi 
australų poezijos ir prozos bei kitų tautų 
poezijos.

Ji yra išleidusi 3 poezijos knygas lietuvių 
kalba: “Antrasis ilgesys”, 1978m.;” 
Prisiminimų inkarai”, 1982m.; (Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, Čikaga); 
“Vėjas ir šaknys”, 1991m. (Vaga, Vilnius) 
ir šias dvikalbes poezijos knygas: lietuvių- 
anglų kalbomis:”Tyios erdvės/Spaces of 
Silence”, 1999m. (Lietuvos rašytojų s-gos 
leidykla) ir anglų-vokiečių kalbomis “White 
Shadows/Weisse Schatten”, 2000m. 
(edition selene - leidykla, Austrija).

Šimkutė yra skaičiusi savo poeziją 
Lietuvoje, Australijoje, JAV, įvairiose 
Europos šalyse per radiją ir televiziją. Ji 
dalyvavo Poezijos pavasario ir Poezijos 
rudens šventėse Lietuvoje bei kebuose 
tarptautiniuose poezijos festivaliuose. 
Taipogi ji praleido kiek laiko įvairiuose 
tarptautiniuose rašytojų centruose (writer 
in residence)

Jos kūrybą rėmė “Australia Council - 
Literature Board” ir Pietų Australijos 
kultūros skyrius.

Lidya Šimkutė
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BENDRUOMENĖS BARUOSE

Kovo 11-ji Sidnėjuje
Atkelta iš 1 psL

beipneinamesnis, negu paprastai manoma. 
Taip pat nėra itin komplikuotas ir prašymo 
formų pildymas, tik, aišku, reikia 
pakankamai mokėti anglų kalbą. Dabar esą 
atsiradę daug taip vadinamų imigracijos 
agentų ar advokatų, kurie už tariamus 
patarnavimus ima didelius (atvykusiųjų 
sunkiai uždirbtus) pinigus, o iš tiesų jų 
“paslaugos” esančios menkavertės. 
Konsului atrodė, jog šiuo atveju būtų 
galima sukurti savotišką savitarpio pagalbą.

Anskio Reisgio tema buvo “Dabarties 
Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas”. 
Prelegentas paaiškino taip vadinamos 
“Kaliningrado srities” kilmę. Sovietų 
armijai užimant Rytprūsius Antro 
pasaulinio karo pabaigoje, dalis tenykščių 
gyventojų suspėjo pasitraukti Vakarų 
pusėn, bet su likusiais buvo elgiamasi labai 
žiauriai. Žudymas, moterų ir mergaičių 
prievartavimas buvo įprastinis dalykas, o 
netrukus gyventojai buvo dar tremiami 
Rusijon. Ir tik po kelerių metų neskaitlingi 
išlikusieji gavo leidimą persikelti j likusias 
Vokietijos dalis. Fter visuotinę rusifikaciją 
buvo pakeisti visi (ir net vokiečių nepakeisti 
lietuviški) vietovardžiai bei upių vardai. 
Šiaurės Rytprūsių prijungimui prie Sovietų 
Sąjungos savotišką “pagrindą” davė 
alijantų nutarimas, kuriuomi administracija 
buvo perduota Sovietų Sąjungai Nežiūrint, 
kad toks “perdavimas” buvo laikino 
pobūdžio, į šį ištuštėjusį kraštą buvo atkelta 
šimtai tūkstančių rusų, o, dar svarbiau, čia 
buvo sukurta aukščiausio lygio ir agresinio 
pobūdžio militarinė bazė su atitinkamais 
oro pajėgų ir laivyno daliniais. Prelegentas 

aptarė, kokią problemą “Kaliningrado 
sritis” kelia dabartinei Lietuvai, kaip ši 
problema matoma tarptautinėje plotmėje, 
ir kaip ši padėtis gali vystytis artimoje 
ateityje.

Dr. Vytautas Doniela kalbėjo apie 
Lietuvos spaudos ypatumus. Pradžioje jis 
paminėjo, kaip Lietuvos spauda, iš pirmo 
žvilgsnio, atrodo užsienio lietuviui: 
laikraščių ir žurnalų pernelyg daug; 
nuostabu, kaip jie sugeba išsilaikyti; daug 
rašinių atrodo esą subjektyvūs ar net 
peržengia šmeižto ribas; rašiniai kartais 
primena literatūrinius kūrinius, o ne žinių 
perdavimą; bendrai, galima kalbėti apie 
žodžių infliaciją. Prelegentas nurodė, kodėl 
Lietuvos spaudoje trūksta kokybinių 
rašinių bei analizių apie svarbiuosius 
pasaulio įvykius: jei didieji anglosaksų 
laikraščiai nemažai žinoviškų straipsnių 
persispausdina vienas iš kito, Lietuvoje 
tokią medžiagą reiktų išversti ir už ją 
atsilyginti. Todėl Lietuvos spauda daug 
dėmesio skiria vidaus įvykiams. Tokios 
medžiagos netrūko vykstant pusiau legaliai 
valstybinio turto privatizacijai, mafijų 
veiklai, bankų tuštinimui ir t.t O dėmesys 
nusikaltimams, atrodo, atspindi pačių 
skaitytojų susidomėjimą. Prelegentas taip 
pat pastebėjo, jog keičiasi pažiūra į 
korupciją. Jei prieš kelis metus korupcija 
dar buvo “blogybė”, dabar jau su ja 
apsiprantama, o ne vienas laikraštis tarsi 
pritaria minčiai, kad svarbu turtas, o ne jo 
abejotina, nešvari kilmė. Prelegentas baigė 
keldamas klausimą (ir atsakė bendrais 
bruožais), kokia yra Lietuvos spaudoje ne 
retai sutinkamo “kairumo” prasmė.

Diskusijų popietė Kovo 11-sios proga Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Salės vaizdas. 
Vytauto Vaitkaus nuotr.

Trumpos prelegentų paskaitos (15-25 
min.) sukėlė gyvų bei ilgokų diskusijų. 
Popietė tęsėsi beveik 2 valandas. Ją 
pravedė ilgametis visuomenininkas Albinas 
Giniūnas, vienas iš Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus steigėjų. Darbščioji 
Martina Reisgienė tautiniais rankdarbiais 
buvo papuošusi salės priekį, o salės gale 
buvo iškabinti atitinkami žemėlapiai. 
Dalyvių atvyko gana gausiai - viršutinė

“Neringa” pradėjo 2001 m. veiklą

Vasario 15 dieną gražus būrelis 
Sydnėjaus senjorų(-ių) atšventė p. M. 
Kupčikienės gimtadienį ir apsvarstė šių 
metų klubo veiklą. Nutarta rinktis tik vieną 
kartą į mėnesį, t.y. tą ketvirtadienį (12.30 
p.p.), kada mokamas paskutinis to mėnesio 
pensijos mokestis. Valdyba tikisi, kad 
mėnesiniai pietūs gali sudaryti geresnes 
sąlygas didesnio narių skaičiaus 
dalyvavimui

Šiais metais Valdybą sudaro: St. 
Norvilaitis (pirmininkas), Vacį. Liūgą 

Namų salė buvo beveik pilna. Labai džiugu 
buvo matyti didoką skaičių naujai atvykusių 
ir Sydnėjuje dirbančių tautiečių.' Juos galbūt 
ypač patraukė tema apie vizų skirtumus, 
tačiau reikia tikėtis,'kati tyšiai tarp 
“naujųjų” ir “senųjų” nuolat stiprės - ypač 
jei bus skatinami bendri buitiniai interesai 
ir kūrybiniai talentai.

V.Dn.

(sekretorius), J. Karkauskas (iždininkas) ir 
G. Stefanovienė su J. Begeslausku. Valdyba 
dės pastangas, kad klubo sueigos būtų 
paįvairintos. Pvz. kovo 29 d. bus 
demonstruojama mankšta vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Mūsų sueigos suteikia progą 
pabendrauti su savo bendraamžiais 
tautiečiais, pasidalinti žiniomis, na, ir 
pasigardžiuoti šeimininkės Genutės 
gardžiais patiekalais už jau tikrai prieinamą 
kainą. “Neringos” sekretorius

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsmys, pradžia MP Nr. 1-10;
Šunelis aplaižė man rankas lyg 

suprasdamas mano išgąstį.
Kaimynė įbrėžė degtuką ir uždegė 

žvakę. Svirnas buvo prikimštas daiktų. Ant 
švarių, medinių grindų gulėjo maišas, 
prikimštas šieno. Toliau stovėjo statinė 
pilna sūdytos mėsos, iš jos kilo stiprus 
kvapas. Šalia mėsos - miltų ir grūdų maišai.

Kitoj pusėj buvo didžiulė spinta. Geroji 
kaimynė ištraukė iŠ ten vilnones antklodes 
ir baltas, linines paklodes. Skubomis 
klupinėdama aplink čiužinį ir dūsaudama 
ji klojo mums guolį.

“Šiąnakt jūs čia miegosit, vaikai,“ 
pašnibždom sumurmėjo.

Vėjelis pūstelėjo per atdaras duris. 
Žvakė sumirksėjo ir jos šviesoje pamačiau 
stovinčią mamą.

“Atsigulkit, būkit ramūs ir nekelkit 
jokio triukšmo. O jeigu jus kas nors 
pažadintų nakties metu, neužmirškit, kad 
šita mūsų geroji kaimynė yra jūsų laikina 
mama,” pilna baimės, klausiausi jos 
drebančio bako.

Apsiverkus, ji mus išbučiavo ir pradingo 
nakties tamsumoje. Geroji kaimynė užpūtė 
žvakę ir, uždarius paskui save duris, paliko 
mus vienus.

Viskas pasidarė juoda, juoda. Dar 
daugiau išsigandau. Užmerkiau akis taip 
stipriai, kad nakties juodumas pavirto i 
sidabrą.

Gulėdama ten, mėginau save įtikintų 
kad jeigu atsimerkčiau, vėl pamatyčiau 
šviesą, bet kai tą padariau, viskas tebebuvo 
tamsu ir juoda. Likau užsimerkusi, kol 
susigyvenau su savo baime.

Mano brolis ir sesuo užmigo greitai, bet 
aš gulėjau ilgai nemiegodama. Savo 
vaizduotėje klaidžiojau, daužydamas! nuo 

vieno baisaus įvykio iki kito, apie 
kuriuosdienos metu miške buvau girdėjus 
iš tėvų ir Jono.

Negalėjau verkti, nes būčiau sukėlus 
triukšmą. Bet negalėjau sulaikyti ašarų 
tekančių pro užmerktus vokus, o mano 
širdis degė skausmu, kartojau: “Šita gera 
kaimynė yra mano mama... Šita gera 
kaimynė yra mano mama...” iki galutinai 
nuvargus užmigau.

Atsibudau, kai ji atidarė svirno duris. 
Ilgas saulės spindulys nusidriekė per grindų 
lentas ir šviežias vėjelis pūstelėjo iš lauko, 
išsklaidydamas keistus kvapus, kurie jau 
suko man širdį. Ji švelniai palietė mano 
seserį ir brolį. Bet kaip visada, jie rangėsi 
ir murmėjo, kol pabudo.

Lauke mus pasitiko ir tuoj visus apuostė 
Margis. O kai aš paglosčiau jo minkštą kailį, 
jis pradėjo šokinėti iš džiaugsmo.

Staiga išgirdau sesers klyksmą. 
Atsisukus, pamačiau ją gulinčią ant žolės, 
o Margis apžergęs ją, laižė veidą, vizgin
damas uodegą lyg būtų buvęs vėjo malūnas. 
Kaimynė greitai pagriebė šunelį.

“Na matau koks tu esi padykęs,” bare 
jį, nešdama visą kelią iki virtuvės, kad 
daugiau kas nors neatsitiktų.

“Jūsų tėvai kuriam laikui turi slapstytis 
miške. Jie bijo, kad jų nepamatytų vietiniai 
komunistai arba rusai.” grįžus į virtuvę, 
kaimynė kantriai paaiškino mums.

Gerai pažindama mišką, mėginau 
įsivaizduoti po kuriuo medžiu ar krūmu 
tėtis su mama šiąnakt nakvojo. Spėliojau, 
kad jie buvo išsikasę urvą žemėje ir ramiai 
sėdėjo ten, pasislėpę nuo rusų, apsidengę 
šakomis ir samanomis. O galbūt jie sulipo 
į tą didelį ąžuolą ir tupėjo kaip varnos visą 
naktį tarp tankių šakų...

“Aš turiu eiti pamelžti karvę. Jūs vaikai 

sėdėkite viduje,” ji nutraukė mano mintis.
Akim nusekiau krypuojančią storulę 

figūrą. Vėliau stebėjau ją tupint šalia 
baltajuodės karvės, kuri ganėsi gale kiemo. 
Mintys nuskrido pas mano draugę Avietę. 
Ar ji žino, kur aš esu, kodėl ją apleidau ir 
kas su manim dabar darosi

Vėliau prisiminiau savo senelę ir jos 
pasakas apie keistus senovės dievus, kurie 
buvo lietuvoje prieš daug, daug metų.

Mintim grįžau atgal į vieną audringą 
dieną, kada aš persigandus sėdėjau jai ant 
kelių ir spaudžiau jos suvytusį kaklą prie 
savęs su kiekvienu žaibo tvykstelėjimu ir 
perkūnijos trenksmu.

."Nebijok, vaikeli, audra ir griaustinis 
nepalies mūsų,” pasižiūrėjus iš po savo 
raukšlėtos kaktos, ji guodė mane.

Sekančią dieną nenustojau klausinėjus 
apie tuos negirdėtus man dievus.

- “Prieš krikščionybę, Alele, senovės 
lietuviai buvo pagonys, garbino saulę, žaibą 
ir perkūniją. Tais laikais tie dievai buvo 
tikrieji žemės ir dangaus valdytojai. Jie 
gerus žmones apdovanodavo mėlynu 
dangumi ir linksma, šilta saulute, o blogus 
baudė žaibais ir perkūnija iš juodžiausių 
debesų dangaus gilumoje,” susikaupus 
klausiaus jos aiškinimo.

“Ką aš padariau, kad užpykinau tuos 
senovės dangaus dievus? Ar tai mano 
kaltė? Šventa Marija ir Jėzus Kristus, kaž
kodėl daugiau neišklauso mano maldų. O 
gal vietoj jų, man reikia melstis į Saulės 
dievą?” vėl klajojau mintyse ieškodama 
išeities, iki geroji kaintynė grįžo atgal

“Vaikai, sėskit prie stalo.”
Jai nereikėjo kelis kart mum sakytų nes 

šviežiai iškepta rugine duona kvepėjo iš toli 
ir užsigerdami tik pamelžtu pienu greitai 
pripildėm savo urzgiančius pilvus.

Po pusryčių, sėdėjau neramiai, vis 
žiūrėdama per langą ir laukdama tėvų 
grįžtant iš miško.

Kaimynė jautė mūsų nerimą ir stengėsi 

kaip nors mus užimti virtuvėje.
Ji liepė Margiui pasirodyti, koks jis 

gudrus. Mano sesuo kvatojos, kai jis 
vaikščiojo ant paskutiniųjų kojų. Mes 
niekada nebuvom matę tokio gudraus šuns. 
Paskui mums parodė, kaip jis pagauna ore 
jam metamą lazdą. O vėliau, sėdėdamas 
ant uodegos, išmaldavo iš savo šeimininkės 
lašinių.

Kai Margis jau nieko naujo negalėjo 
parodyti, kaimynė atnešė mažą, pūkuotą, 
geltoną viščiuką.

“Jūs paglostykit jį. Žiūrėkit, koks jis 
minkštas ir švelnus.”

Mes glostėm jo geltonus pūkus, šėrėm 
duonos trupiniais ir palaikėmsavo rankose, 
iki “prikakojo” man delną. Tai pamačius, 
geroji kaimynė greit išnešė jį laukan.

“Aš noriu mažo viščiuko... Mano 
mažiukas viščiukas...,” sesuo kaip visada 
pasileido į ašaras.

Diena prailgo ne savo namuose ir be 
tėvų. Saulei leidžiantis, pamačiau pro 
virtuvės langą savo tėvą ir mamą, 
slapstydamiesi nuo krūmo prie krūmo, jie 
artėjo prie namo.

Brolis ir sesuo pradėjo klykti iš 
džiaugsmo. Greitai visi išbėgom į lauką. 
Kaimynė juos pamačius irgi lengviau 
atsiduso, jau buvo nuvargus, ieškodama vis 
ko nors naujo mus užimti savo mažoje 
virtuvėje.

Mūsų tėvai buvo išvargę ir išalkę. Jų 
rūbai susiglamžę ir nešvarūs, mamos 
paprastai dailiai sušukuoti plaukai buvo 
išsidraikę ir susivėlę.

“Jūs esate pajuodę iš nuovargio. Sėskite 
už stalo keletai minučių. Aš išviriau 
didesnį puodą, užteks ir jums pavalgyti,” 
geroji kaimynė rūpinosi ir jais, bėgdama 
prie krosnies kur šiltai stovėjo puodas su 
mėsa ir daržovėmis.

“Dievas tave palaimins už gerą širdį,

(bus daugiau)

Mūsų Pastogė Nr. 11,2001.03.19, psl.6

6



XXI-ju AL Dienų Meno parodos laureatai
Atkelta tš 3 psl
pranašystę: “Įkursi miestą, kurio vardas 
plačiai sklis po pasaulį”. Ir tada 
suprantam, kad ne miesto, bet tautos 
garsas sklinda po pasaulį, kad tauta gyva, 
kad ji laimi olimpinius medalius, kad ji 
kūrybinga ir kad per jaunąją kartą 
skleidžia lietuvišką kultūrą tolimame 
Sydnėjaus mieste ir kad nenutraukia 
ryšio su tėvyne Lietuva, galbūt jau tėvų 
ar senelių tėvyne.

Nuostabus dailininko sugebėjimas 
visa tai pasakyti trumpai, glaustai, 
estetiškai. Kukliai, ramiai, bet genialiai 
išreikšta pasaulinio masto Žinia - 
kunigaikščio Gedimino sapno 
išsipildymas.

Kitas jo kūrinys, sudominantis pačiu 
savo pavadinimu, “Natural Alien 
Citizen”, kurį galima suprasti kaip 
“Natūralizuotą svetimšalį, tapusį 
piliečiu” arba kaip “Svetimšalį, kuris 
nežiūrint natūralizacijos, lieka tuo, kuo 
yra gimęs, t.y. Natūraliu”. Galbūt yra dar 
kitokių galimų išaiškinimų, tačiau vienas 
dalykas yra tikras, kad pavadinimas 
sąmoningai yra sukurtas 
daugiaprasmiškai. Tai yra kolažinis 
kūrinys, kuriame matome elegantišką 
Anglijos Karalienės atvaizdą, paimtą iš 
natūralizacijos dokumentų, kitą seną, gal 
dar iš XIX šimtmečio išlikusią šeimos 
fotografiją, dar vieną nuotrauką, kurioje 

baltai aprengtos mergaitės susodintos 
aplink kunigą, turbūt Sutvirtinimo 
sakramento suteikimo proga, ir kažkokį 
asmeninio pažymėjimo lapą, atrodo jau 
iš amerikonų okupuotos Vokietijos laikų. 
Tačiau visus tuos dokumentinius 
fragmentus dominuoja prieky pastatyta 
primityvi lietuvaitės figūra, kuri lyg 
bylotų: “Kiek ten bebūtų tų 
natūralizacijų, esmėje žmogus lieka tuo, 
kuo yra gimęs”.

Sustojau kiek ilgėliau prie Lino 
Vaičiulevičiaus kūrybos, nes manau, kad 
jis mūsų bendruomenėje per mažai 
žinomas.

Elena Zdanė laimėjo kitą V.&G. 
Kazokų Meno Fondo premiją už stiklo 
skulptūrą “Birutė”. Tai vitražinis trijų 
matavimų kūrinys, kur stilizuotas 
kunigaikštienės Birutės biustas pakyla 
virš kiemo. Vitražinis menas, iškilęs 
viduramžiais, ypač gotiško stiliaus 
katedrose, yra gana retas reiškinys 
lietuvių mene. Lietuvoje tėra vos keli 
vitražistai, o Australijoje man žinoma tik 
viena vienintelė - Elena Zdanė. Jos 
kūrinys susideda iš stiklo gabalėlių, 
sujungtų švino juostelėmis. Autorė, 
kurdama “Birutės” biustą, naudoja balto 
ir melsvo stiklo gabalėlius, o papuošalus 
ir kitas detales ji uždažo ant stiklo 
stipriais, ryškiais dažais. “Birutės” 

spalvoto stiklo kūrinyje įdomiai yra 
išspręstas santykis tarp horizontalaus 
pilies gamtovaizdžio ir iš jo iškylančios 
vertikalios Birutės figūros, kuri, 
apglėbdama visą pilį, tarytum globoja 
pilies gyventojus arba simboliškai - visą 
šalį.

ALB Krašto Valdybos pirmininkė p. 
Janina Vabolienė iškėlė mintį, kad 
piniginėmis premijomis reikėtų paremti 
ir jaunuosius pradedančius menininkus. 
Jos pastangomis buvo paskirta $500 
suma, kuri buvo išskirstyta į tris dalis. 
Tikimasi, kad tokia ALB Krašto Valdybos 
premija taps nuolatine ir tuo labai 
sustiprins jaunųjų dailininkų 
pasitikėjimą, parodys talentų įvertinimą 
ir paskatins juos tolimesnei kūrybinei 
veiklai.

Pirmą $250 premiją laimėjo Ana Vida 
Kabailaitė, už savo labai komplikuotą ir 
didelį tapybos darbą.

Antrą $150 premiją laimėjo Alana 
Roudtree (11 metų), už dailiai nutapytas 
vaivorykštes, katytes ir Vytį.

Trečią $100 premiją laimėjo Saba 
Sankauskaitė (15 metų), už gėlių sielų ir 
Zodiakų tapybinius darbus.

Bendrai, šios trys menininkės aiškiai 
parodo, kad ne tik sugeba valdyti teptuką, 
bet turi kompozicinę nuovoką ir, 
svarbiausia, gyvą vaizduotę, kuri įgalina 
dailininką būti savitu, originaliu.

Gaila tik, kad paroda tęsėsi vos 
pusantros dienos, o Lietuvių Dienų

Dr. Genovaitė Kazokienė su laureatu Linu 
Vaičhilevičnim.

programa buvo kimšte perkimšta 
įvairiausių renginių, todėl ne visiems teko 
joje praleisti tiek laiko, kiek norėta.

Baigdama, dėkoju visiems parodoje 
dalyvavusiems dailininkams ir ypač dail 
Leekai Kraucevičiūtei bei jos visai 
rinktinei už šios sėkmingos parodos 
suruošimą.

Ačiū jums visiems.
Genovaitė Kazokienė

Nuo antklodžių iki meno: Celebration Quilts 2001
Dr. A V Stepanas AM

“Quilt” - vatinė antklodė. Taip sako mano 
turimas 1992 m. “Mokslo” leidyklos Vilniuje 
išleistas žodynas. Apibrėžimas nesukelia 
estetinio apetito. Bet štai, vatinės antklodės - 
quilts, pristatytos Canberros inteligentiškai ir 
elegantiškai visuomenei kaip meno paroda 
CELEBRATION QUILTS 2001, Canberra 
Museum and Gallery (CMAG) patalpose. 
Baroda surengta Australijos Federacijos 100- 
mečio švenčių rėmuose. Rėmėjai - tokios 
Canberros įžymybės kaip senatorius Bob 
McMullan ir teisėjas Terrence Higgins. 
Piniginė parama - iš Federation Centenary 
Project Grant. Parodą organizavo Peter 
Haynes, CMAG viršininkas, o vasario 23 d. 
atidarė Ms Dawn Casey, Australijos 
Nacionalinio muziejaus direktore (šis muziejus 
atidarytas kovo 11 d.).

Į parodos atidarymą nuėjau žinodamas, 
kad tarp eksponatų iškabintas ir Rasos 
Mauragienės darbas. O eksponatams norint 
patekti į šią parodą, reikėjo pereiti rimto 
konkurso painų taką. Iš maždaug 300 
pristatytų darbų, paimti tik 29. Taigi, Rasos 
darbas lyg ir iškelia Australijos lietuvių 
prestižą. Vis dėlto į parodą ėjau be didelio 
entuziazmo. Vatinės antklodės! Kurgi ten 
menas?

Bet nuėjęs nustebau E skeptiško Sauliaus 
virtau tikinčiuoju Paulium. CMAG trijose 
salėse išvydau nuostabią kūrybingumo 
išraišką. Nors žanras tas pats - paprasta 
medžiaga iškarpyta, sudaigstyta ir prisiuvinėta 
prie medžiagos - bet tų medžiagų parinkime 
ir suderinime yra įvairumas, kurį riboja tik 
vaizduotė. O vaizduotė ribų neturi

Sužavėjo tekstūra (angliško žodžio 
“texture” vertimas “audiniu” neišreiškia 
norimos minties, tad sukurkime naują 
lietuviškąžodį!) ir spalvos. Tekstūros ypatybes 
darbų autoriai (28 moterys ir 1 vyras) išvystė 
sumaniai parinkdami kontrastingas 
medžiagas (šilką su medvilne ir vilna ir kt); 
siuvinėdami sluoksniais; ir prisaigstydami 
karoliukų, sagučių, medaliukų ir dar 
išradingesnių medžiagų. Spalvos priklauso 
nuo parinktos medžiagos, nuo ryškiausių 
saulės spindulių iki subtiliausių migloto ryto 
atspalvių. O medžiagos sukarpymas ir 
susiuvinėjimas įstrižai, pailgai, kvadratine 
mozaika ar kt suteikia autoriui nepaprastą 
kūrybinę laisvę. Kaip savotiška! Juk pačios 
medžiagos tokios konkrečios, kad intuicija 
nusako šio žanro ribotumą. Priešingai. 
Autorius turi net daugiau laisvės išreikšti savo 
vaizduotę negu tapytojas, naudodamas 
akvarelę (laisvė spalvose); aliejų (laisvė 
spalvose ir šiek tiek tekstūroj) ar ofortą (laisvė 
braižyme antdviejų dimensijų plokštės). Taigi, 
antklodėse išvydau meną!

Celebration Quilts2001 parodos tematika 
buvo aiškiai nustatyta: Australijos istorija 
(plačiausia prasme) per šimtmetį nuo 
Federacijos paskelbimo, ty. nuo 1901 m. iki 
dabar. Autorių priėjimas prie šios temos ir 
jos išraiška pulsavo įvairumu net labiau negu 
medžiagų pasirinkimas. Konkrečiai temai 
skirtas Lest We Forget (amžinoji liepsna su 
kareivio kapu kvadratinės mozaikos formoj); 
kiek banaliems It Grew From Here - Both 
Good and Bad (Canberros planas pagal 
Whiter Burley Griffin - nors pats antklodės

darbas, man aiškino, 
sudėtingas); nostalgiškas The 
Agony and the Ecstasy 
(nepaprastai turtingas 
jugoslavės koliažas - “crazy 
patchwork” - medžiagų, 
surinktų iš senos ir tolimos 
praeities); per simboliškus 
priekaištus Crosses and Losses 
(mozaikos formoj priminimas 
dabartiniams australams, kad 
ir čiabuviai aborigenai liejo 
savo kraują dviejuose 
pasauliniuose bei Korėjos ir 
Vietnamo karuose); švelniai 
subtilus One Hundred Stones 
(dešimt vingiuotų 
horizontalių eilių po dešimčia 
apvalių, įvairaus dydžio 
“akmenų”, spalvoms 
stiprėjant žvelgiant nuo 
viršaus iki apačios - bet 
kiekvienoj eilėj po vieną baltą 
akmenį iš marlės. 
Stiprėjančios spalvos 
vaizduoja ryškesnę atmintį 
pastariems laikams; marliniai 
balti akmenys vaizduoja 
neaiškią, bet tyrą viltį. Šis 
darbas man paliko didžiausią 
įspūdį: jį drąsiai ir pagarbiai Rasos Mauragienės vatinė antklodė “Kada?” (When?)
kabinčiau tarp kitų savo meno kolekcijos 
darbų).

Rasos Mauragienės darbas man iššaukė 
spontanišką šypsnį. Australijos žemėlapis su 
tinkamais “ikonais”, mūsų parlamento rūmai 
ant Uluru (“Ayers Rode”), bet grandine 
pritvirtinti prie skęstančios Anglijos. 
Grandinei kirpti paruoštos žirklės, bet aplink

aibė klaustukų. Darbo pavadinimas When? 
(“Kada?”). Skani ironija. Gražus menas, 
įdomi medžiagų forma.

Quilts siuvimas, pasirodo, sena darbo 
forma, ypač mėgstama Anglijos ir JAV 
moterų, bet vis toliau, vis labiau siekianti 
gryno meno, ne vien anklodžių praktiškumo, 
lygio. Paroda tęsis iki balandžio 29 d.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDF., FAIRFIELD, N.S.W
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Vakarų Australijos lietuviui
a.a. Vytautui Cibulskiui

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Filomenai, dukrai Vilijai ir jos šeimai, 
sūnui Raimundui, seserims Filomenai Gustienei ir Birutei Kateivienei ir jų 
šeimoms bei visiems artimiesiems reiškia

Perth’o Lietuvių Bendruomenė
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• Studentų dėmesiui •
• A.a. biochemijos daktaro Kazio Martinkaus (1953-1984) prisiminimui 1985 •
• m. jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų rūpesčiu buvo įsteigtas stipendijos fondas, •
• kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai,^siekiantys magistro arba daktaro *
• laipsnio iš tiksliųjų mokslų - vėžio tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos •
• ir pan.). Norėdami gauti daugiau informacijos arba norėdami gauti prašymų formas, a
• rašykite šiuo adresu: Kristina Martinkutė, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629- •
• 3011 USA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki 2001 m. gegužės 30 d. *

Siuntiniai į Lietuvą
Kaip jau skelbta, dėžės siunti

niams į Lietuvą pardavinėjamos 
sekmadieniais, 12 - 13 vai. 
Melboumo Lietuvių Namų klubo 
salėje.
Dėžės kaina - $60, mažos dėžės - $35.

Valdyba yra labai dėkinga už 
aukojamus rūbus ir avalynę mūsų 
globotiniams Lietuvoje. Tačiau labai 
trūksta drabužių ir batų vaikams.

Melbourno Liek Katalikių 
Moterų Draugijos Valdyba

Z P K D Ė K K
Socialinės Globos Moterų 

Draugija Melbourne dėkoja 
P. V. Ročienei ir F. Gužui, 
paaukojusiems po $50.00

♦ Lietuvos vaikams paremti.
Ačiū. <

Lietuvių sodyboje Engadine pats 
siuntinių pakavimo įkarštis. Vytauto 
Vaitkaus nuotraukoje: sunkiai dirba p. 
Angelė Montvidienė.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW 2200 

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 97081414 Fax: 97964962

VEIKIA 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kovo 25 d. 2.00 vai. filmai 
LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 

OLIMPIADOJE

Kovo 29 d. PENSININKŲ POPIETĖ
ŠVEDIŠKAS STALAS nuo 12.30 vai.

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

++++++++++++++++++ 
Reikalingas asmuo 

galintis vadovauti virtuvei ir valgyklai.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Danguolę 

arba •*'”
sekmadieniais į budintį Direktorių.

Pareiškimai turi būti paduoti prieš balandžio 29 d.
+++++++++++++++

>1 £#£»/£> AndrieJŪnienĘ, atšventusią brandaus 
amžiaus - 90 metų sukaktį, nuoširdžiai sveikina, linkėdami 
sveikatos ir daug saulėtų dienų ateityje,

Ona Meiliūnienė, Akva Meiliūnaitė, 
Lėta ir Antanas Kramiliai

Labdaros siuntinių reikalu Sydnėjuje I
I Sydnėjuje dėžės labdaros siuntiniams j Lietuvą jau visos užsakytos, bet ne | 
| visos atsiimtos. Pakartotinai kreipiuosi j p.p. Leo Garbi, Algį Meistininką ir Aušrinę Į 
| Keblikienę su prašymu kuo greičiau atsiimti jų vardu paliktas dėžes. Jeigu | 
| persigalvojote, prašome skubiai pranešti, kad galėtume perduoti pageidaujantiems. | 

Informacija, kada bus surenkamos pilnos dėžės, bus paskelbta vėliau. Sekite ( 
pranešimus spaudoje ir per SBS radiją.

' Katalikų Kultūros Draugijos vardu praneša
Antanas Kramilius

Svarbu Vietinės Rinktinės kariams
Prieš pusę metų surinkau ir pranešiau LKVS “Ramovė” Centro Valdybos pirm. 

Ed. Vengianskui tarnavusių Vietinėje Rinktinėje karių sąrašą. Tuo laiku buvo 
užsiregistravę sekantys kariai: A. Kramilius, P. Armonas, V. Didelis, Adomas Laukaitis, 
V. Janulis, V. Kasperaitis, S. Katinas, S. Žukas, J Zakarauskas, J. Daubaras, V. 
Gabrilaitis, A. Karasauskas (ar Krasauskas?), J. Gailius, dr. B. Vingilis, A. Dudaitis, 
P. Švambarys, J. Žentelis, J. Tamošiūnas, V. Pumputis, P. Vaičekauskas, V. 
Ramoškevičius, P. Laurinaitis, V. Stelemėkas, V. Račiūnas ir J. Rakauskas iš Darvino.

Visi minėtieji ir gal dar yra kitų, prašomi pranešti jūsų tikslius dabartinius adresus 
A. Kramiliui 83 Queen St Canley Heights NSW 2166.

Iš LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS KARIŲ KLUBO gautos anketos, kurias 
būtina užpildyti ir pasiųsti atgal į Lietuvą. Anksčiau jūsų suteikta informacija nepilna. 
Jūsų adresai reikalingi, kad galėčiau Jums išsiuntinėti tas anketas.

A. V. Kramilius
LVKS “Ramovė” Sydney skyrius

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
Knygos išleidimo vajaus komitetas 

praneša, kad iki knygos pasirodymo 
Australijoje dar trūksta apie 2 700 dolerių, 
kuriuos reikia skubiai surinkti, nes knyga 
atiduota spausdinimui.

Brangūs tautiečiai, pajuskime reikalą 
” įvertinti mūsų pačių 50-ties metų išeivijoje

nuveiktų darbų reikšmę išeivijos istorijoje. 
Ją mes patys rašėme savo veikla. Ar tai 
buvo tautinių švenčių minėjimai, demons
tracijos, protestai prieš okupanto žiauru
mus Lietuvoje, ar tai buvo kultūriniai ar 
tautiniai pasirodymai, aprašymai spaudoje 
- visa tai liečia mūsų gyvenimą išeivijoje ir 
visa tai neturi dingti. Kaip tik šioje knygoje 
viskas yra įvertinta. Tai kraitis Australijos 
lietuvių sekančioms kartoms.

Vajaus komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie, visa tai suprasdami,
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nepagailėjo šiam tikslui įgyvendinti net po 
kelis šimtus dolerių. Nepagailėkime ir šį 
kartą. Gausiomis aukomis atsiliepkime 
šiam knygos užbaigimo vajui

Nuoširdžiausias ačiū P ir St. Šiuškams 
už 1000 dolerių paskolą knygos išleidimo 
išlaidoms padengti.

Knygos išleidimui aukojo: po $100 - M. 
Narušienė (Sydnėjus), B.Prašmutaitė; po 
$50 - E. ir V.Čižauskai, R.Mačiulaitienė, 
A. Vaitiekūnas, AVolkienė.

Širdingas ačiū aukojusiems.
Aukas prašome siųsti užrašant ant čekio 

“Kengūrų ir koalų pašonėje” šiuo adresu: 
M-Šidlauskienė, 22 Stradbroke Drive, St 
Albans, Vic., 3021, ar asmeniškai paduoti 
St. Šiuškui arba VJablonskienei.

M.Šidlauskienė,
Vajaus komiteto pirmininkė

i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
| Paskaita Sydnėjaus tautiečiams |
| Balandžio 1 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Į

Bankstowne, dr. Alfonsas Viliūnas skaitys paskaitą sveikatos tema - “Virškinimo i 
traktas: išsivystymas ir ligos”.

Visi maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija j

Rekolekcijos Sydnėjaus
I katalikams

Kaip jau buvo skelbta, Sydnėjuje 
Rekolekcijas praves svečias iš Melbourno, 
Lietuvių parapijos klebonas kun. Egidijus 
Amašius. Rekolekcijos bus balandžio 21 
ir 22 dienomis St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe. Prašome atkreipti dėmesį į 
šias datas ir pranešti savo draugams bei 
pažįstamiems.

Parapijos Komitetas

NORI
Noriu pirkti lietuvių kalbos žodyną. 

Skambinti Jurgiui Karpavičiui, teL: (02) 
9707 4279.

IEŠKO
Kirpėja iš Lietuvos ieško bet kokio 

darbo. Gali būti su gyvenama vieta.
Skambinti Lidijai teL: 84401643, arba 

04 1214 5180 darbo valandomis.

Kauno mišrus choras 
KAMERTONAS koncertuos 

Australijoje:
Geelonge - šeštadienį, kovo 24 d. 

papietavus Geelongo Lietuvių 
Namuose.

Melbourne - sekmadienį, kovo 25 
<L 130 vai p.p. Melboumo Lietuvių 
Namuose.

Adelaidėje - šeštadienį, kovo 31 d. 
po pietų Adelaidės Lietuvių namuose

Sekmadieniais Kamertonas giedos 
Mišių metu Sydnėjuje, Melbourne ir 
Adelaidėje.

Vaikams iki 16 metų įėjimas veltui 
Bilietai $12

Koncertuose dalyvauti kviečia 
Kamertonas, Melbourno Dainos 

Sambūris ir AI Ji Krašto Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/tnpastoge 
Redaktorė Rita Baltušytė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu - $65. N.Zelandijoje oro paštu $80. 

Užsienyje oro paštu - $110.

8

mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/tnpastoge

	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0001
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0002
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0003
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0004
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0005
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0006
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0007
	2001-03-19-MUSU-PASTOGE_0008

