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2001m. Velykos
Midi Brokai, Sesės,

Iris Ogus metus Jėzus praleido su apaštalais, 
aiškindamas savo misiją. Apaštalai matė taip pat ir 
Jėzaus daromus stebuklus. Tačiau nežiūrint viso to, 
ką jie matė ir girdėjo, po Jėzaus nukryžiavimo apaštalai 
buvo pasimetę ir išsigandę (Lk. 24*36).

Laiške viešojo gyvenimo Jėzus skelbė Gerąją 
naujieną ir gydė sergančius. “Jis paėmė neregį už 
rankos [...] patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas 
ir paklausė: ar ką nors matai? Šis apsižvalgęs tarė: 
regiu žmones. Lyg kokius medžius matau juos 
vaikščiojančius. Jėzus vėl palietė akis ir jis praregėjo” 
(Mk. 823-25). *;. s-

Velykų ryte Jėzus padaro stebuklą ir savo
artimiesiems draugams - apaštalams. Palinkėjęs ramybės, Jėzus juos pakviečia: “palieskite 
mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi nei kūno, nei kaulų, kaip mane matote turint [...]. Ibomet 
jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus [...], kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels 
iš numirusių” (Lk. 2437-46).

Ramybės palinkėjimi ir pakvietimu prisiliesti, Jėzus padėjo apaštalams iš naujo suvokti 
visa, ką jie buvo matę ir girdėję. Iki prisikėlimo, apaštalų supratimas Jėzaus misijos buvo 
miglotas, panašiai kaip pagydytojo aklojo vizija - “matau žmones lyg vaikščiojančius medžius” 
(Mk. 825). Prisilietus prie prisikėlusio Jėzaus, apaštalams “atsiveria protai ir jie suprato Raštus”. 
Panašiu būdu kaip neregio ir apaštalų, Jėzus gydo mūsų aklumą, atveria mūsų protus ir širdis 
suprasti Velykų paslaptį.

Kristus savo žmonijos išganymo misiją tęsia per Bažnyčią, skelbiant šv. Raštą ir teikiant 
sakramentus - slėpingus Viešpaties veiksnus. Sis slėpingas Viešpaties veiksmas, išreikštas

šventime. Laike konsekracijos, Šventosios Dvasios galia, duona ir vynas paversti į Kristaus 
kūną ir kraują, nums yra teikiami šv. konunijoje kaip vienybės su prisikėlusiu Kristumi vaizdus 
išreiškimas.

Prieš priimant susitaikintum ir ligonių sakramentus, mes dažnai esame neramūs ir susimaišę, 
kaip kad apaštalai Velykų ryte iki prisilietimo prie prisikėlusio Jėzaus. Nuodėmė ir skaudūs

pergyvenimai gali susilpninti mūsų tikėjimą, sukelti abejones Dievo Apvaizda. Kunigo lūpomis 
Kristaus ištarti žodžiai-“eik ramybėje” ir kunigo rankomis atliktas veiksmas - rankos uždėjimas, 
grąžina mums sielos ramybę, atveria mūsų protus ir širdis, padeda atpažinti Dievuje mus 
besąlyginiai mylintį Tėvą.

Ne iš karto, o tik pakartojus Jėzaus prisilietimą, aklasis pilnai praregėjo. Neužtenka tik 
būti pakrikštytu ir tik kartą priimti šv. komuniją ir susitaikinimo sakramentą. Kiekvienu 
sakramentų priėmimu tampriau susijungtam su prisikėlusiu ir išaukštintu Kristumi, pilniau 
suprantame, ką reiškia būti krikščionimis, prisikėlimo žmonėmis.

Džiugių istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimo prisikėlimo linkiu Jums visiems, mieli 
broliai, seses Kristuje. VysL A.Baltakis OFM

Danius 
Kairaitis

Baudžiamoji byb “Mažeikių naftai”
Lietuvos Generalinė Prokuratūra yra 

sudariusi tardymo grupę, kuri turės atlikti 
parengtinį tardymą baudžiamojoje byloje 
dėl 1966-2000 metais “Mažeikių naftos” 
bendrovėje įvykdytų finansinių ir ūkinių 
nusikaltimų. Baudžiamąją bylą dėl 
“svetimo turto pasisavinimo arba 
iššvaistymo stambiu mastu, aplaidumo 
komercinėje, ūkinėje, finansinėje bei 
profesinėje veikloje” iškėlė Mažeikių 
rajono Apylinkės prokuratūra rezultate 
atliktos “Mažeikių naftos” atsakingų 
pareigūnų veiklos revizijos. Revizija įrodo, 
kad “įvairių ofšorinių ir kitų komercinių 
bendrovių savininkai, atstovai bei kiti 
atsakingi asmenys, turėdami su “Mažeikių 
nafta" įvairaus pobūdžio ūkinių, komercinių 
ir finansinių sutarčių... pažeisdavo sutartinius 
ir kitus įsipareigojimus, pasisavindavo ar 
iššvaistydavo patikėtą svetimą turtą". Šiais 
veiksmais “Mažeikių naftai” padaryta 
didelė materialinė iki šiol neatlyginta žala. 
Generalinės Prokuratūros atstovas 
patvirtino, kad minėtų nusikaltimų 
požymių buvo nustatyta ir po to, kai 1999 
metais “Mažeikių naftos” valdymą perėmė 
JAV kompanija “Williams”.

Dėl Ignalinos bloko uždarymo
Šį mėnesį paskelbtas Europos Komi

Lietuvos įvykių apžvalga
sijos pareiškimas, kad Lietuva turi paruošti 
naują energetikos strategiją ir iki 2002metų 
pabaigos priimti sprendimą dėl antro 
Ignalinos atominės jėgainės bloko 
uždarymo. Šis pareiškimas sukėlė 
nuosaikiųjų konservatorių būkštavimus. 
Partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius 
mano, kad Lietuvos įsipareigojimas užda
ryti reaktorius gali ne tik padaryti milijar
dinę žalą Lietuvos mokesčių mokėtojams, 
bet ir komplikuoti pačias derybas bei 
užvilkinti įstojimą į Europos Sąjungą. 
G.Vagnoriaus manymu, “branduolinės 
saugos parametrus užtikrinančios atominės 
elektrinės uždarymas niekada nebuvo, nėra 
ir negali būti oficialus narystės Europos 
Sąjungoje kriterijus, tačiau anksčiau priimtų 
skubotų ir neapgalvotų tarptautinių 
įsipareigojimų nevykdymas dabar jau gali 
sutrukdyti Lietuvai naudingomis sąlygomis 
iki 2002 tapti ES nare".

Gediminas Vagnorius ragina dabartinę 
Lietuvos Vyriausybę atnaujinti rimtas 
derybas dėl realios šalies energetikos 
strategijos ir siūlo pateikti Europos 
Komisijai realiai reikalingos tarptautinės 
finansinės paramos projektą.
Susitiko Lietuvos ir Rusijos prezidentai

Po kelių derybų dienų Maskvoje, 
Lietuvos ir Rusijos prezidentai paskelbė 
bendrą derybų rezultatų pareiškimą.

Pagal Prezidento V Adamkaus spaudos 
tarnybos atstovą, abiejų kraštų prezidentai 
esą patenkinti dvišalių santykių vystymo 
tendencijomis ir kaimynišku bendradar

biavimu. Prezidentai sutiko aktyvinti 
santykių dialogą ir plačiau konsultuotis 
tarptautinės politikos srityje.

Derybų metu Vladimir Putin buvo 
pareiškęs, kad Rusija palaiko Europos 
Sąjungos plėtrą, bet netiki, kad Lietuvos 
narystė NATO organizacijoje padidins 
regiono saugumą, kaip kad įrodo 
dabartiniai Balkanų regiono įvykiai Tačiau 
bendrame pareiškime pabrėžta, kad 
“kiekviena šalis turi teisę savarankiškai 
apsispręsti dėl savo saugumo prioritetu ".

Derybų metu Rusijos Prezidentas siūlė 
surengti bendras Rusijos, Lietuvos ir 
Europos Sąjungos derybas dėl Kalinin
grado srities, kuri, Lietuvai ir Lenkijai 
įstojus į Europos Sąjungą ir NATO, taps 
apsupta šių blokų narėmis. Rusijai ypač 
opus prekių tranzito per Lietuvos teritoriją 
klausimas pareiškime buvo paminėtas 
sekančiai: “šalys nagrinės pervežimo ir 
tranzito, jų tarpe ir karinio tranzito, pavojingų 
krovinių, energijos išteklių ir kitų krovinių 
pervežimo teisines bazės tolesnio tobulinimo 
galimybę”. Ši žodžių “formuluotė” vertina
ma kaip sėkmingai kompromisinė, nes šis 
klausimas sukėlė daug nesutarimų per ir 
prieš kelias dienas trukusias diplomatines 
derybas.

Prieš įvykusias derybas Rusijos 
žiniasklaidos kanalai gan aštriai kritikavo, 
kaip nekonstruktyvią, Lietuvos laikyseną 
karinio tranzito ir “Europos saugumo 
architektūros” klausimais. Rusijos žinių 
agentūros teigė, kad Lietuvos laikysena gali 
apkartinti derybų atmosferą ir pakenkti 
dvišalio bendradarbiavimo plėtrai.

Lietuvos diplomatai buvo nustebę, kad 
neįvardinti šaltiniai Rusijoje derybinius 
vizito klausimus diskutavo spaudoje. 
V.Adamkaus vizito Maskvoje atmosferą 
stengėsi sudrumsti ir išvardinti šaltiniai, 
kurių nuomonės gal tiksliau atspindi 
Rusijos politikų pažiūras Lietuvos adresu

Ryšium su Lietuvos Seimo priimtu 
nutarimu siekti iš Rusijos kompensacijos 
už Sovietų Sąjungos okupacijos metu 
padarytą žalą, Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Ivan Sergejev 
“Interfax” žinių agentūrai pareiškė, kad 
lietuves reikalavimai yra nerealūs, nes jie 
ignoruoja politines, istorines ir teisines 
realybes. I.Sergejev teigimu, “SSRS 
kariuomenė 1940 metais į Lietuvą buvo 
įvesta remiantis Lietuvos vadovybės 
sutikimų kuris buvo gautas pagal tų laikų 
tarptautinę teisę". Ivan Sergejev taip pat 
tvirtina, kad SSRS Aukščiausios Tarybos 
sprendimas Lietuvą priimti į Sovietų 
Sąjungos sudėtį buvo Lietuvos valstybės to 
prašymo rezultatas. Į šį išsireiškimą 
reaguodamas Tėvynės sąjungos lyderis 
Vytautas Landsbergis Rusijos viceministrą 
apkaltino noru perrašyti istoriją ir, 
abejodamas viceministro kompetetingumu. 
siūlė jam susipažinti su ne vien 1940 metų 
Sovietų Sąjungos Lietuvai duoto ultimatu
mo dokumentais, bet ir su dabar pagrindi
niu Lietuvos-Rusijos santykius nustatančiu 
dokumentu - 1991 liepos 21 d. sutartimi, 
kurioje Rusija pasmerkė kaip neteisėtą 
SSRS įvykdytą Lietuvos aneksiją.

Rusijos Valstybės Dūmos deputatas
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Vytautas 
Patašius

♦ Vatikanas priėmė 
Sydney arkivyskupo

kardinolo Edward Clancy atsistatydinimą, jam 
peržengus statutinę 75 metų amžiaus ribą. 
Naujuoju Sydney arkivyskupu paskirtas dr. 
George Pell, dabartinis Melbourne 
arkivyskupas (nuo 1966 metų), gimęs 1941 
m. Ballarat, Viktorijoje. Į Sydney jis atsikels 
gegužės mėnesį. Iki tol kardinolas Edward 
Caney valdys Sydney arkivyskupiją apašta
liškojo administratoriaus teisėmis.
♦ Kovo 25 d. Makedonijos karinės pajėgos 
puolimu išstūmė albanus sukilėlius iš 
dominuojančių aukštumų prie Tetovo miesto. 
Per sekančias dvi dienas sukilėliai atstumti dar 
toliau nuo lėtovo. Daug civilių albanų atbėgo 
į Kosovo teritoriją. Europos Sąjungos atstovai, 
atvykę į Makedoniją, bando paveikti jos 
vyriausybę susitarti gražiuoju su sukilėliais ir 
duoti daugiau teisių Makedonijos albanų 
kilmės gyventojams.
♦ Kovo 28d. Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin pertvarkė ministrų kabinetą. Svarbus 
gynybos ministro postas teko KGB veteranui, 
saugumo kariuomenės generolui Sergei 
Ivanov. VPutiną palaikančios “Vienybės” 
partijos lyderis Boris Grizlov paskirtas vidaus 
reikalų ministru.
♦ Kovo 29 d. JAV oficialiai paskelbė, kad 
ji atsisako vykdyti Kyoto susitarimą, ribojantį 
į atmosferą išleidžiamų šiltadaržio efektą 
sukeliančių medžiagų kiekį. Prezidento 
G.Bush pareiškimu, ekonominė krašto 
padėtis neleidžia susitarimo vykdyti Prieš šį 
nutarimą protestuoja Europos valstybės ir 
JAV “žaliųjų” organizacijos.
♦ Australų karių slidinėtojų grupė tęs savo 
bandymą įkopti į Everesto kalną, nežiūrint 
kovo 25 d. patirtos nelaimės. Paskelbtos 
sniego griūties aukų pavardės: aviacijos 
majoras Peter Szypula, seržante Michelle

Lietuvos |vykių apžvalga
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Viktoras Alksnis ir politologe Anastasia 
Ivanova straipsnyje laikraštyje “Nezavisi- 
maja Gazeta”, ragindami Rusijos vyriau
sybę nepasirašyti sienos su Lietuva 
sutarties, išreiškia tikrai savotiškas 
pažiūras. Straipsnio autoriai teigia, kad 
vadovaujantis Molotov - von Ribbentrop 
paktu, į Lietuvos teritorijos sudėtį buvo 
įtrauktos anksčiau Lenkijai ir Baltarusijai 
priklausančios teritorijos ir, jeigu Lietuva 
atsisako pripažinti Molotov - von 
Ribbentrop pakto teisėtumą, Lietuva turi 
atsisakyti “neteisėtai valdomų” Suvalkijos 
ir Klaipėdos kraštų. Alksnis ir Ivanova tei
gia, kad Klaipėda turi tapti Rusijos 
Kaliningrado srities dalimi. Straipsnio 
autoriai Rusiją ragina nutiesti du sausumos 
kelius per Lietuvos Suvalkijos teritoriją ir 
per Rusijos atgautą Klaipėdos kraštą į 
Kaliningradą, kurie, Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą, užtikrintų Rusijos 
susisiekimą su Kaliningrado sritimi.

Maldeikis atmetė kaltinimus
Buvęs ūkio ministras Eugenijus 

Maldeikis per kovo 26 dieną sušauktą 
spaudos konferenciją atmetė puolimus ir 
kaltinimus, susijusius su jo įvykusiu vizitu 
Maskvoje. E.Maldeikio teigimu, jo puolimą 
žiniasklaidoje režisavo Prezidentūra bei kai 
kurios verslo struktūros, susijusios su šiame 
puolime aktyviai dalyvavusiu Seimo 
Pirmininku Artūru Paulausku. E.Maldeikis 
kalbėjo apie vis labiau aiškėjančius 
tiesioginius sąryšius tarp aukščiausių 
Lietuvos valdžios sluoksnių ir įtakingų 
verslo grupuočių. Anot buvusio ministro, 
“Lietuvos valdžios struktūras spaudžia 
šešėlinės jėgos”, kurių didžiausią nepasiten

Trumpai iš visur KEDAKTOKĖS SKILTIS
Hacket ir jos 8 metų duktė Kathleen
♦ Kovo 30 d. Australijos krantus pasiekė 
britas Jim Shekhdar, be pašalinės pagalbos 
atirklavęs savo laivelį “Le Shark” iš Pietų 
Amerikos. Jis išplaukė iš Ilo, Peru, pernai 
birželio 29 dieną. 54 m. amžiaus J.Shekhdar 
įveikė Padfiką per274dienas, nuirkluodamas 
19000 km. Prie pat North Stradbroke, QH, 
salos bangos du kartus apvertė jo laivelį ir 
privertė jį savo jėgomis išplaukti į krantą.
♦ Kovo 31 d. serbų policija apsupo 
Slobodan Milosevič vilą Belgrade ir bandė jį 
suimti, bet buvusio prezidento šalininkų minia 
sutrukdė areštą. S.Milosevič pareiškė, kad 
gyvas nesiduos suimamas, o su juo žus ir 
žmona bei duktė. Po 26 valandų apgulos, 
serbų policija suėmė S.Milosevič be 
pasipriešinimo ir patalpino jį Belgrado 
kalėjime. Serbų teisėtvarka jį kaltina įvairiais 
nusižengimais Jugoslavijai, gį Tarptautinis 
Teismas Hagoje reikalauja jį išduoti kaip karo 
nusikaltėlį, atsakingą už žudynes Bosnijoje ir 
Kosovo.
♦ Balandžio 1 d. du Kinijos naikintuvai 
priartėjo prie JAV žvalgybinio lėktuvo virš 
tarptautinių vandenų netoli Hainano salos. 
Vienam K naikintuvų susilietus sparnais su 
JAV lėktuvu, šis turėjo priverstinai nusileisti 
Hainano saloje, kiniečių kariniame oro uoste. 
JAV reikalauja S Kinijos grąžinti žvalgybinį 
lėktuvą ir 24 jo įgulos narius.
♦ Dažnėjant palestiniečių susisprog-
dinimams Izraelio teritorijoje ir susidūrimams 
su žydų naujakuriais Gazos ruože, kovo 29 d. 
Izraelio nrin. pirmininkas Ariel Šaron įsakė 
kariuomenei bombarduoti palestiniečių 
taikinius Gazoje ir Vakariniame Krante. 
Paaštrėjo ir susidūrimai su akmenimis 
svaidančiais palestiniečiais. Per kovo 31 - 
balandžio 1 savaitgalį Izraelio kariuomenė 
nušovė 6 demonstrantus, sužeidė virš 100, gį 
A.Šaron atmetė Egipto ir Jordano pasiūlytą 
planą tęsti taikos pasitarimus su Jaser Arafat 
vyriausybe. □ 

kinimą sukėlė buvusio ministro “ketinimai 
normalizuoti, sutvarkyti ir padaryti skaidrų 
energetikos sektorių, kurį šiuo metu 
kontroliuoja firmos tarpininkės”. E. 
Maldeikis teigė, kad jo vizitas į Maskvą 
galėjo atverti galimybes eksportuoti 
perteklinę elektros energiją be tarpininkų.

Reaguodamas į E.Maldeikio tezę, 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 
atmeta visus Maldeikio kaltinimus, įskai
tant jo pareiškimus apie Naujosios 
Sąjungos ryšius su verslo struktūromis. 
A Paulauskas aiškina, kad “užvaldžiusios 
emocijos neleidžia buvusiam ministrui 
kritiškai įvertinti savo veiklos”.

Prezidento V.Adamkaus atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė kategoriškai 
atmetė eksministro teigimus ir pranešė, 
kad Prezidentūra nesiruošia šiuo klausimu 
vesti tolimesnes diskusijas.

“Mažeikių naftą” valdanti JAV bend
rovė “Williams International” irgi neigia 
E.Maldeikio prielaidas, kad jo Maskvos 
vizito skandalas yra susijęs su “Williams” 
interesais Lietuvoje. “Williams-Lietuva” 
generalinio direktoriaus Randy Major 
teigimu, “Williams” visada buvo 
pasirengusi konstruktyviai bendradarbiauti 
su E.Makieikiu, kai jis buvo ūkio ministras. 
Bet Randy Major pastebėjo, kad nuolatinės 
pastangos užmegzti konstruktyvų dialogą 
su dabartine Vyriausybe tapo vaisingos tik 
tada, kai E.Maldeikis atsistatydino ir 
Premjeras Rolandas Paksas apsilankė 
Mažeikiuose.

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
platinamais žinių agentūrų BNS ir ELTA 
pranešimais. □

Sveiki sulaukę Šventų Velykų!
Australijoje ši dvasinio atgimimo ir gamtos 

atsigavimo šventė, kai širdyje turėų dainuoti 
pavasaris, mus aplanko rudenį. Thrputį 
pavydime Velykas švenčiantiems Lietuvoje, 
bet tik truputį - ruduo čia kaip ir ne visai tikras, 
be darganų, purvyno, kol kas ir visai šilta.

Velykos Lietuvoje - ypač vaikams - 
margučių šventė. Australijoje - atmetus 
religinį momentą - tai šokolado šventė. Dar 
kaip reikiant nenutilus Kalėdų varpeliams į 
supermarket lentynas ima veržtis visokiausių 
išmatavimą blizgančiais popieriukais aprengti 
velykiniai (?) zuikiai iš šokolado ir taip pat 
šokoladiniai kiaušiniai. ft> Valentino dienos 
šie saldūs nedūžtantys (nors dažnas arabiuko 
rankose ir sugniužęs) gaminiai karaliauja 
daugelyje lentynų.

Kokia to viso prasmė? Sunku pasakyti
Visgi tikiu, kad lietuviai, kur bebūtų, 

tebegerbia tikrą kiaušinį. Tegul ne visi 
Velykoms sugeba pasiruošti margučių 
įmantriais tradiciniais raštais, svarbu, kad prieš 
Velykas juos dažome, o Velykų dieną 
“mušame” arba ridename.

Ir lietuvių literatūroje rasime ne vieną 
širdžiai artimą Velykų ryto aprašymą. Prieš 
110 metų apie margučius savo skiltyje “Varpo” 
Nr. 4 rašė Vincas Kudirka. Tikiu, kad 
daugeliui mielų skaitytojų tai bus malonus 
Velykų ryto pasiskaitymas.

Kiaušinis, rodos, toks menkas daiktas, 
o vienok -jis ne toks menkas, kaip atrodo. 
Kiaušinis stojo konkurencijon net su 
Amerika dėl garbės Kolumbui (Ispanijos 
didžiūnai, pavydėdami Kolumbui garbės 
dėl Amerikos atradimo, kalbėjo, jog 
nedidelis daiktas buvo tai padaryti. Tuomet 
Kolumbas, padavęs jiem kiaušinį, liepė jį 
pastatyti stačią. Didžiūnai, pavartę kiaušinį 
pasakė, kad tai esą negalima. Gi 
Kolumbas, įmušęs storąjį kiaušinio galą, 
pastatė. Taip ir su Amerikos atradimu -

Lietuvės debiutas Metropolitan operoje

Vakaruose Urmanos vardu žinoma 
Lietuvos dainininkė Violeta Urmanavičiūtė 
(mecosopranas) Niujorko Metropolitan 
Opera teatre atliko pagrindinę Kundri partiją 
Richardo Wignerio operoje “Parsifalis”.

Lietuvės partneris scenoje buvo neseniai 
60-metį atšventęs vienas garsiausių pasaulio 
tenorų Placido Domingo, dainavęs Parsifalio 
partiją.

Lietuvos solistės pasirodymą Niujorke 
pasaulinė naujienų agentūra “Associated 
Press” pavadino vienu įspūdingiausių 
pastarųjų metų operos debiutų: “VUrmanos 
balsas pasižymi retu delikatumu ir lygumu”.

“The New York Times” dienraštyje 
išspausdintoje recenzijoje sakoma, kad lietuvė 
dainuoja su laukiamu ekspresyvumu ir 
išraiškingai pagauna herojės kančią. “Panelės 
Urmanos bakas turi švytintį švelniai šaltą 
toną”, rašoma NYT

Solistė rado laiko ir Vašingtono lietuviams.
Prie žvakių šviesos Lietuvos ambasadoje 

Vašingtone surengtame koncerte VUrma- 
navičiūtė-Urmana dainavo solo ir su savo

(Pagal "Lietuvos rytą”)

prieš Kolumbą niekam tai nebuvo atėję į 
galvą) - tai, vyre, ne šutintą bulvę 
suspausti! Be to, žodžiai omne vivum exovo 
(kiekvienas gyvis iš kiaušinio) verčia mus, 
kaip “gyvius”, į kiaušinį žiūrėti su derama 
pagarba ir nusižeminimu dvasioje. Jeigu 
taip turime elgtis su paprastu baltu 
kiaušiniu, tai jau visai kitokio pasielgimo 
reikalauja margutis, nes jis; be vidinės, 
galima sakyti dorinės vertės, dar turi išorinę 
vertę: yra išmargintas.

Kodėl pradėjo marginti kiaušinius? 
Tikrai tik ne dėl to, idant jais vaikai ir 
vaikinai galėtų eiti muštynių, o paskiau 
kabintis sau į plaukus. O ne! Tini būti 
gilesnė priežastis - tik ne vieta apie ją čia 
kalbėti, ypač, kad aš pats apie tą dalyką 
mažai ką numanau. Žinau, kad mergina 
su pagalba visokių dažų, vaško, smailo 
geležinio daikto arba tam tyčia nulaužto 
peilio (o! neužmiršiu, kas tai yra nulaužti 
sveiką peilį, nors ir dėl taip svarbaus 
reikalo!). Kad marginiai ant margučių - 
eglutės, kryželiai ir t.t. - nuo pat pradžios 
iki šiai dienai turi savo tolydžias formas, 
nustatytas laisvos vaizduotės įtakos; kad 
tuos pat marginius randame senovės 
iškasenose ir ant dryžių šiandieninių 
parėdų prastų žmonių; kad su margučiais 
sujungti tūlipadavimai ir papročiai žmonių 
- bet tai dar ne viskas, ką reikia apie 
margučius žinoti.

... Minėti tyrinėtojai renka margučius 
įvairiuose kraštuose, na ir pasisekė jau 
surinkti su viršum 3 000. Savo akimis 
mačiau tuos margučius, stebėjausi 
skaičiumi, įvairumu marginių ir pakėlęs 
akis pagalvojau:palaimintos vištos, kurios 
tuos kiaušinius padėjo! Palaimintos 
merginos, kurios juos išmargino!

("Varpas” Nr. 4,1890 metai)
Tad dar kartą: Sveiki sulaukę Šventų 

Velykų! R.B.

Nauji Sėtuvių kalios žodynai
“Baltų lankų” leidykla išleido “Mokomąjį 

lietuvių kalbos žodyną” ir lietuvių kalbos 
vadovėlio “Po truputį” kompaktinę plokštelę.

Žodyne pateikta apie 8 tūkst žodžių ir 
žodžių junginių, 280iš jų - iliustruoti Žodžiai 
ir jų vartojimo pavyzdžiai sukirčiuoti Pateikta 
rodyklė lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis padės besimokantiems 
geriau suprasti lietuviškų žodžių reikšmes. 
Žodyne taip pat pateikti lietuvių kalbos 
gramatikos pagrindai

Lietuvių kalbos vadovėlio “Po truputį” - 
kompaktinė plokštelė (CD) skiriama 
kitakalbiams. Joje yra užduotys, pratimai, 
pokalbių įrašai vaizdo siužetai bei animacija.

Balandžio 1 dieną Gedimino prospektas 
tapo “Didžiojo lovų slalomo 2001” trasa, 
dalyvavo 20 komandų, o norinčiųjų dalyvauti 
buvo penkis kartus daugiau

Lovų slalome keturiems komandos 
nariams teko nešti metalinėje lovoje gulintį 
penktąjį draugą. Lovos buvo atvežtos iš 
studentų bendrabučio.

Prieš varžybas dalyviai virvėmis ir lipnia 
juosta sutvirtino lovas, kad jos nesulūžtų 
trasoje. Tačiau menkų nelaimių lenktynių 
metu neišvengta - kai kurie dalyviai iš lovų 
iškrito ant prospekto grindinio.

Lovų varžybas laimėjo pernykščiai lovų 
slalomo čempionai - “Niujorko” komanda 
(studentai iš Saulėtekio alėjos), antri liko 
trupės “Teatriukas” aktoriai, treti - baikeriai 
“Juodieji vyrai”.

Nugalėtojų komandos buvo apdovanotos 
radijo imtuvais, magnetolomis, kvepalais, 
tortais.

(Pagal Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
tnfmacįjos centro naujwnas ir "Lietuvos 

rytą”)
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BENDRUOME1WEX BARUOJE
ADELAIDĖ RUOŠIASI

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba š.m. 
kovo 25 dieną Lietuvių Namuose sušaukė 
susirinkimą apsvarstyti sekančias Lietuvių 
Dienas, kurios įvyks Adelaidėje 2002 metų 
pabaigoje. Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Jūratė Grigonytė ir Vytautas Straukas 
pravedė pokalbį-diskusijas apie Lietuvių 
Dienų ruošimą.

Iškeltos mintys apie LD struktūrą, 
apimtį, organizacijų suvažiavimus ir kt 
Daug kalbėta apie paskirus vakarus, 
bandant juos koordinuoti ir sutalpinti į 
penkių dienų erdvę. Praėjusių LD patirtis 
parodė, kad žmonės nespėja lankyti visų 
parengimų, nes buvo dienų, ir tai ne viena, 
kai parengimai vyko tos pačios dienos 
popietėje ir vakare, o kur dar atvykusių 
chorų, tautinių šokių grupių repeticijos, 
sporto varžybos, organizacijų posėdžiai ir 
suvažiavimai. Visa tai sutalpinti į 
tarpkalėdinį ir Naujų metų laikotarpį yra 
labai sunku ir to pasėkoje nukenčia 
parengimai ir jų lankytojai, be to, sumažėja 
pajamos, kurios yra labai svarbus faktorius 
LD rengėjams.

Diskusijų metu pasisakymų buvo daug 
ir juos visus Apylinkės Valdybos sekretorė 
G.Dundienė užrašė, kad vėliau sudarytasis

EKIKURflJA | DIDMIEITį
Edi* Llpšya

Nuobodu namie per šventes. Melboumas 
kaip ir išmiręs. Visi-jauni ir seni - išsitrenkė 
įSydnėjų. Susiskambinau, prisiprašiau šoferio, 
važiuosiu ir aš. Gal vieną kitą draugą 
pamatysiu, kultūros pasisemsiu.

Mašina važiuojant, išvykt iš pačio 
Melboumo jau nebe paprastas dalykas. 
Būdavo, pataikai į vieškelį Sydney link ir 
važiuoji tiesiu keliu, kol ten ir atsirandi Dabar 
jau tais keliais nieks nebnor važiuot - reik 
greitkeliu. Aišku, kankanas yra tą greitkelį 
surast ir ne bile kokį, daug jų dabar yr į visas 
puses. Pailsėję prie Mak’s aukso vartų, 
apsvarstėm reikalą ir traukiam. Šoferis 
vardelis, apsėstas ne tik lagamino, bet ir visos 
krūvos patarėjų, tai “ten suk”, tai “ten ne”, 
liečią kartą pravažiavęs rodyklę, rodančią tą 
patį kaimą, nors vis iš kitos pusės, šoferis kaip 
ir nutilo, stipriau suspaudė vairą. Kam 
išsižiojus patarimais, susikaupusio vairuotojo 
dantų griežimas aiškiai perspėjo, kad geriausia 
patylėti, jei nori kelionę baigti jojo mašinoje.

Na, ir dėjo koją ant pedalo, net dūmai 
surūko. Lenkėm jaunus ir senus, mašinas, 
autobusus ir vienu metu, aišku netyčiom, net 
ir policininką. Tas, aiškiai susirūpinęs, mus 
sustabdė, mandagiai apklausinėjo šoferį kuris 
ir į mašiną grįžęs dar vis šypsojosi nes jam 
nuo leidimo vairuoti nubraukti tik du taškai 
o ne trys kaip manė, tik HObaniakų kainavę, 
o ne 160 kaip manė. R) to jau mis lenkė. 
Vieni pamojuodami kiti aiškiai “toki you so” 
žinovo šypsena Šoferis - sportininkas kaip gi 
pasiduos, dar kartą spurtelėjo, pralenkė 
varžovus ir tada jau patenkintas šiek tiek 
nusiramino.

Traukiam užsakyto motelio link. Jau 
beveik ir čia, bet “kur jis”? Paklausus vietinių, 
atsakymas: “dunnomate” Palengva paaiškėja, 
kad tamsoki, besišypsantys, vasarojantys 
artimų salų piliečiai geriau pažįsta šiuos 
priemiesčius, negu vietiniai baliukai. Aiškiai 
esame netoli numatytos vietos, Lietuvių 
Namų. Motelio kiemas vien tik lietuviškai 
šneka. Būreliai savų piliečių (ar tai ne puikus 
lietuviškas žodis!). Moterys pudnasį vyrai 
kieme juokais, anekdotais dalinasi. Visi 
ruošiasi didžiai dienai - rytojui Tik mūsų 
šoferis, lyg pergyvendamas traumą, nesirodo.

Šventės atidarymas, pirma kultūrinė

rūmus visa eilė. Plevėsuojanti lietuvių vėliava 
rodo, kad turbūt čia esam. Vienintelis gyvybės

LIETUVIŲ DIENOMS
LD ruošos komitetas turėtų šiokias tokias 
gaires.

Sporto klubo Valdybos pirmininkė 
A.Bagušauskienė pranešė, kad 
sportininkai jau yra numatę sporto 
varžyboms salę - stadioną. Dauguma 
parengimų bus bandoma ruošti netoli 
Lietuvių Namų ir Adelaidės Katalikų 
Centro vietovių, kad atvykusiems būtų 
patogiau ir lengviau juos pasiekti.

Kalbėta ir apie LD atidarymą. Daugu
ma pasisakė už tai, kad LD atidarymą 
reikia jungti kartu su pamaldomis. Pagei
dauta, kad LD leidinyje būtų aiškiai 
nurodytos visų parengimų vietovės ir laikas, 
nes praeityje toks leidinys ne visų LD 
ruošėjų buvo išleistas.

Sunku suminėti visus diskutuotus klau
simus, bet tenka pasidžiaugti, kad ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdyba, nelaukdama 
ALB Krašto Valdybos paraginimo ar 
pavedimo, ėmėsi iniciatyvos pradėti ruoštis 
2002 metų Lietuvių Dienoms Adelaidėje.

Linkime sėkmės visuose pasiruošimo 
darbuose, nes Lietuvių Dienos yra vienas 
svarbiausių mūsų ALB lietuviško sąmonin
gumo ir lietuvybės tęstinumo renginys.

Viktoras Baltutis

ženklas, kad prie vienų durų per garsiakalbį 
groja maršas, bet kur gi žmonės?

Išdrįsus įeiti vidun, pasirodė, kad viskas 
tvarkoj, kaip ir įprasta. Čia ir kasa su dailiom 
lietuvaitėm, o pačioj salėj jau ir žiūrovai 
renkasi Sugydo trimitai pasirodė rengėjos, 
pakalbėjo rimti ponai politikai kultūringai 
viens kitą pasveikino, pagyrė ir tada prasidėjo 
tas, ko laukėme - dainos, šokiai muzika, 
deklamavimai Tikrai suvirpino, sujaudino per 
kelis metus atbukusią patrioto širdį Tiek 
plojau, kad draugas, gal mano kaimiško 
entuziazmo išgąsdintas, nors ir nerūkorius, 
atsiprašęs pasisakė būtinai turįs eit laukan 
dūmo patraukti Iš karto žmogus žinai verta 
buvo kelionė, nors čia tik pradžia. Tik vienas 
nusivylimas, kad vietinių draugų beveik 
nebuvo, turbūt daugiausiai melboumiškiai ir 
keli svetimšaliai. Ko čia skųstis, juk tie 
sydnėjiškiaį savo kieme turėdami bent tris 
pasaulinius paminklus: ir Olimpiadą, ir 
Operą, ir “coathanger” tiltą, tiek ir tiek tos 
kultūros prisisėmę. Reikia prisiminti kad 
dauguma adelaidiškių dar buvo kelionėje, kiti 
rimtom temom posėdžiavo. O jaunimas 
ruošėsi sporto salėn - atidarymui kitoje 
vietoje, tuo pačiu metu. Programų 
pasirinkimas nemažas, nepeisiplėši žmogus.

Ruošiamės į pasaulio olimpinio miesto 
“specialybę” - sporto salę... Jau nenorom 
draugas su “transportu” važiavo su manim į 
sportosalę. Čia viskas kaip ir prieš trisdešimt 
metų. Laikas nieko nepakeitė, tik veidai kiti 
Prie salės įėjimo tos pačios dešrelės, prie tos 
pačios BBQ - tie patys staliukai Resches ar 
Ftepsi troškulį malšina. Ta pati atmosfera kaip 
ir kadaise. Sutinki ir senų vilkų, tik pirma 
reikia apgalvoti ar tas pats, argai į jį panašus 
pražilęs jo tėvas? Pačioj salėj tas pats 
triukšmavimas, švilpukų garsai sviedinio 
aidai prakaito kvapas. Jaunimas sportuoja, 
tėvai sėdinėja, stoviniuoja, vieni savus ragina, 
kiti nuobodžiauja. Mano sūnus krepšinį lošia, 
nors ir ne su tuo klubu, kur tėvas kadaise. 
Tiek to. Jo draugai lietuviukai, keli net iš Lie
tuvos. Jo komanda laimi taurę, pirmą vietą, 
ko man savo laiku ne pasisekė. Džiaugiuosi ir 
aš su jais. Valio! Tiesiog norisi Tautinį Himną 
užtraukti! Vos išsižiojus, draugas savo ranka 
man bumą užkniaupią prievarta išlydėdamas 
iš salės laukan.

Sekanti ekskursija į Meno parodą Surasti 
salę, ir su vietinio pagalba, nepaprastas

GEELONGO NAUJIENOS

Geelongo lietuvių sąjungos nariai pasirengę kalėdiniam pobūviui
Juozo Gailiaus nuotr.

Vardinių iešminė
Jau nuo senų laikų Geelongo lietuviai 

kovo mėnesį švenčia vardinių savaitgalio 
iešminę. Kaip visada, taip ir šiais metais 
Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo 
Valdyba iešminę suruošė kovo 18 dieną 
Gailių sodyboje prie Barwono upės. Nors 
diena prieš tai buvo vėjuota ir šalta, 
sekmadienis pasitaikė gražus ir malonus.

Juozas Gailius pasveikino susirinkusius 
ir prisiminė anksčiau iešminėse 
dalyvavusius Juozus, tai - a.a. Juozas 
Jerinkevičius, Juozas Asiūkevičius, Juozas 
Bučkis, Juozas Renkauskas, Juozas 
Medelis, Juozas Rapkauskas, Juozas 
Khipšas. Vis dar kruta Juoas Gailius ir 
Juozas Manikauskas. Aišku, buvo daug ir

Griauna Lietuvių Namus
Rašau apie buvusius lietuvių Namus, 

128 Douro St, Nth Geelong. Jau ketvirti 
metai, kai sudegė Geelongo lietuvių 
tvirtovė, o pravestas vajus Lietuvių Namų 
atstatymui sutelkė tūkstantines pinigų 
sumas, kurios dabar “Talkoje” neša geras 
palūkanas.

Prieš keletą metų Geelongo lietuviai 
nubalsavo apdegusių namų neatstatinėti, 
o išsinuomoti patalas Pettitt Park ir prie 
ten esančių pastatų prilipinti užrašą 
“Lietuvių Namai”. Kiti laukia, kol 
vyresnioji karta išmirs, tada bus galima ir 
rūmus pastatyti, bet kas jais naudosis?

Tbo tarpu, vagys galvoja kitaip. Aną 
mėnesį iš šiaurinės kaimyno pusės, kur per 
visą sklypą a.a. P.Šilerio išmūryta dviguba 
plytų sieną vagys nutarė išpjauti joje skylę 
ir apvogti Lietuvių Namus. Deja, gal po 

daiktas. Galų gale ir vėl plevėsuojanti trispalvė 
kelią nurodo. Viduje jau ir atitinkamai 
kultūmai nusiteikę. Nekantraudami laukiame 
nesulaukiame akies ir sielos patiekalų. Aukštį 
po kulnim skambantys laiptai veda į parodos 
rūmus. Ko mes ten sulauksim? Pati salė 
modemiškai gal sulyg Dan Flavin įrengimais, 
stiproka neon šviesa apšviesta. Pačios sienos 
iš karto savotišką ūpą suteikia. Sienos - ne 
mums priprastos baltos, kurios gali tam tikrą 
klinišką nuotohimą įduoti. Ne, čia gan subtiliai 
kaip ir “pagyventą ne per daug purinta” 
įspūdis - iš karto jautiesi kaip namie.

Žiūrėk tu man, kiek čia gabių, meniškų 
žmonių, sienos prikabintos nuo grindų iki 
lubų. Vienur reikia stiebtis, kitur ir žeme 
šliaužti, kad viską pamatytum. Čia tai ne 
tokiem pensininkam kaip aš, brač. Reikia ir 
aštrios akies, ir ištvermės, ir atletiškumo, kad 
viską pamatytum Kaip tu ir atsirinksi kieno 
gabumai pranašesni - tai uždavinys žinovų. 

kitų vardinių, bet daugiausia Geekmgas 
turėjo Juozų. Pietūs prasidėjo šaltibarščiais 
ir toliau tęsėsi, kol visi prisisotino įvairiais 
kepsniais ir gardumynais.

Loterija praėjo sklandžiai Ačiū Albinui 
Benuliui už paaukotą “Lithuanian Vodka” 
butelį Visur Australijoje lietuviški renginiai 
pareikalauja labai daug kruopštaus darbo 
gaminant maistą ir telkiant lėšas lietuviškai 
veiklai Valdyba nori išreikšti nuoširdžią 
padėką maistą gaminusioms ir pyragus 
kepusioms šeimininkėms: Irmgardai 
Gailiuvienei, Anelei Volodkieneį Rūtai 
Cusack ir visiems kitiems, prisidėjusiems 
ruošiant iešminę. Dar kartą didelis ačiū.

Geelongo Lietuvių Sąjungos
Klubo Valdyba

valandos sunkaus darbo su elektriniais 
pjūklais prasiveržę per dvigubą sieną, jie 
pataikė į moterų kambarį ties rankų 
plovimo kriaukle. Aišku, tai vagių 
neišgąsdino: nustūmę kriauklę, jie sulindo 
į vidų ieškoti užkasto lietuvių aukso. 
Kaimynas iškvietė policiją. Jam irgi buvo 
padaryta žalos. Policininkai tik galvas 
kraipė, kad vagys sunkiai dirbo visiškai 
neapsižiūrėję, kad kitoje pastato pusėje 
nebuvo durų ir langų.

Reikalas pradeda įsisenėti. Pinigai, 
suaukoti Lietuvių Namų atstatymui, 
nepasiekė savo tikslo. Jų negalima naudoti 
kitiems tikslams. Tad laikas pinigus grąžinti 
juos aukojusiems Geelongo Lietuvių Namų 
atstatymui. Mes galėsime pasididžiuoti 
savais turimais pinigais, kuriuos suaukojo 
Geelongo lietuviai statydami, o vėliau 
padidindami lietuvybės tvirtovę.

Juozas Gailius

Mums užteko pasidžiaugti tuom, kas akį 
traukė, stebino ir kūno amžius leido ...pasiekti. 
Norėjosi kiek iš arčiau pasidžiaugti Vyšniaus
kienės puikiom akvarelėm, bet jos taip žemai 
kabėjo, kad jokiu būdu neįstengiau prieiti jų 
subtilumu pasidžiaugti. O kas dar žemiau 
kabojo? Draugas, matydamas mane jau 
ruošiantis prie grindų, čiupo už kupros ir lauk.

Tai dar ne viskas! Nuklumpinus apačion, 
perėjus kiemą - daugiau meniško gabumo ir 
grožio. Skluptūrų paroda atskirose savo 
patalpose. Čia jaukumas ir vėl gudriai 
išsaugotas. Jaučiuosi kaip ir įprastoje savoje 
“50”s virtuvėje. Tik, aišku asmeniškai kalbant, 
gal kiek ūpą gadino, kad laminekso stalai 
apkloti drobėmis. Gudriai abi sales - ir 
paveikslų, ir šią - riša sFlavin’o meniškas 
apšvietimas. O meno prikrauta kaip kokioj 
krautuvėj. Tik grožėkk Tiesiog nėra vietos

Nukelta į 7 psL
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Bronius Žalys
Laiškai iš

Visokių rūšių kultūrinis gyvenimas 
Vilniuje virte verda, ypač žiemos metu. Mums 
su žmona, kaip “naujokams”, nuo to net galva 
sukasi!.. Veikia visokiausių rūšių teatrai, 
koncertai, švenčių minėjimai, sportinės 
varžybos. Į vienus apsilankyti reikia bilietų, 
pas kitus - už ačiū, bet visur nespėji, nes tų 
renginių tiek daug! Nežinau ar tokių 
kultūrinių renginių yra tiek daug kitose 
Europos sostinėse, bet Vilniuje jų - marios!

* Vasario 9-ją Vilniaus senamiestyje 
susirinko sostinėje gyvenančios aukštaičių 
“gentys”. Jos, kaip ir Vilniaus žemaičiai, 
dzūkai ir suvalkiečiai renkasi kelis kart per 
metus... O tų aukštaičių prisirinko pilna 
didžiulė Mokytojų namų salė. Ir iš kur tik jų 
nebuvo- iš Biržų, Kupiškio, Molėtų, Pasvalio, 
Rokiškio, Švenčionių, Utenos... Ir vis tai 
organizuoti klubai, kai kurie skaičiuojantys po 
500 su viršum narių, taip, kad tą popietę į 
Mokytojų namus susirinko keli šimtai 
aukštaičių. Programos metu vieni jų pristatyti 
kukliau - trumpu savo veiklos apibūdinimu, 
kiti-net su paskirų solistų ar chorų dainomis, 
kad tik klausykis! Programą pravedė 
nenuilstantis Juozas Žitkauskas, šių namų 
pareigūnas, pažįstamas ir auslraliečiams, ypač 
sydnėjiškiams, kai jis čia prieš porą metų 
lankėsi

Fb pasirodymų - pranešimai ir užkanda 
iš pačių atsineštų gėrybių, pokalbiai su 
pažįstamais ir nepažįstamais aukštaičiais iš 
įvairių vietovių. Vyko liaudiški rateliai bei 
šokiai Grįžom namo gerokai įsinaktojus...

* Sausio 28-ją Lietuvos skautų S-gos 
Tarybos ir Pirmijos pirmininko, vx Vytauto

Vilniaus
Barkevičiaus pakviesti, abu su žmona 
nuvykome į LSS štabą, prisiglaudusį prie 
Tėvynės S-gos būstinės Vilniaus senamiestyje, 
kur skautai turi net kelis kambarėlius. Ma
nėme, kad tai bus tik susitikimas su keliais 
skautininkais, bet pasirodo, patekome į dr. 
Basanavičiaus skautininkų draugovės mums 
suruoštą priėmimą. Šeimininkai ir šeiminin
kės visi uniformuoti, visi gražūs, lėko man 
truputį papasakoti apie Kengūrų Žemę ir ten 
gyvenančius tautiečius - ypač Australijos 
lietuvius skautus - skautes. Kas mane itin 
sudomino, tai jų buklas, kuris yra tikras 
skautiškas muziejus, eksponatai siekia dar 
prieškarinius metus ir jie jų turi labai daug

Sekantį kartą į šį taukią buvome pakviesti 
vasario 17 dieną - skautės (ir skautai) šventė 
Susimąstymo dieną. Po Tauto Himno, uždeus 
žvakutę, prisiminti mirę - žuvusieji Skautų 
sąjungos nariai ft. D. Tarailienė priminė 
skautų vadovus (man teko papasakoti apie 
v.s. pulk. Šarauską). Sueiga baigta kavute.

* Buvusiam MP redaktoriui Vincui 
Augustinavičnri pakvietus, anądien (vasario 
11 d. ) nukulniavome į senamiesčio Pilies 
gatvės 40 nr., nes manėme, kad ten retkarčiais 
renkasi buvę australiokai. Pasirodo, tai 
Grįžusių į Lietuvą klubo sueiga. Klubo 
daugumą sudaro buvę amerikiečiai, kurių 
susirinko daugiau nei 20, o nūsų-australiečių 
- vargšiukų, tik 4!... Ber užtat mūsų buvęs 
MP redaktorius Vincas Augustinavičius - šio 
klubo komiteto vienas vadovų. Pirmininkui 
pristačius, dienai skirtą pašnekesį pravedė 
Seimo narys, buvęs amerikonas, adv. R. 
Seidlickas. Kalbėjo valandą “su pliusu”.

Grįžusių į Lietuvą kUbo sueigoje. Dešinėje - Vincas Augustina viens.
Lietuvių pįžimo į tėvynę nformadgos centro įmote

Kalbėt tai žmogus gali, na kai dėl kalbos 
turinio-čia jau kitas klausimas—kai kamgal 
ir patiko, kai kam-ne!.. Man nelabai (kaip ir 
visas dabartinis Seimas!).

* Vilniaus biržiečių klubas “Krivūlė” 
užgavėnes paminėjo vasario 14 d. Žemės 
Ūkio Ministerijos (ŽŪM) pastate Vilniaus 
Senamiestyje. Biržiečių “be parako” nepaimsi 
- į rūmų didžiąją auditoriją jų susirinko 300- 
400 ir po klubo pirm. Arvydo Kregždės 
atidaromojo žodžio, programą pradėjo 
etnologas, doc. L. Klemka, papasakojęs apie 
senąsias Užgavėnių tradicijas. Jį seko 
Aukštaitijos folklorinis ansamblis “Sadauja” 
padainavęs visą eilę liaudies dainų ir pašokęs 
keletą senovinių šokių. Meninę dalį užbaigė 
vaikų teatras “Abra - Kadabra”, kurio 
Užgavėnių raganiūkštės ir raganiūkščiai - 
išvarė iš Vilniaus žiemą!... (Vėliau jie salėje 

visiems panorusiems “būrė laimę” iš delno). 
Pasibaigus programai - jau kitoje salėje -prie 
gražiai paruoštų stalų (maistas suneštinis) 
užkandome, o kas norėjo - vaišinosi Biržų 
alumi. Vaišės ir šokiai užsitęsė dar porą gerų 
valandų!... Atrodo, kad biržiečiai dar 
neužmiršo kaip reikia linksmintis'

Čia buvo tik pradžia Užgavėnių. Mes - 
vyresnių draugų būrelis (kaip ir daugumas 
dirbančių) Užgavėnes paminėjome sekančią 
dieną, ty. sekmadienį. Bet jaunimas, atrodo 
galvoja kitau) - baigiant šį laišką suskambo 
telefonas -skambina Vilniaus skautės: “Broli, 
kviečiame į Užgavėnių laužą!..” Taigi - 
ateinantį antradienį...

Tai tiek šį sykį. Linkėjimai iš Vilniaus 
visiems!

“Pasigedote gulago laikų? Prašom į Stalino pasaulį ”
Tokiu pavadinimu “The Sydney Morning 

Herald“ atspausdino korespondento Craig 
Nelson reportažą iš Grūto parko, Lietuvoje 
(SMH, šeštadienis, kovo 31, psL 22).

Nuotraukoje šalia sėdinčio Lenino 
statulos stovi parko šeimininkas Viliumas 
Malinauskas, o šalia, kitoje nuotraukoje - 
dalis paiko aptverta spygliuotom vielom ir su 
sargybiniu bokštu. Atrodo gan autentiškai, nes 
prisimenu tuos bokštus ir spygliuotas vielas 
dar iš jaunystės laikų Palangoje.

VMaHnauskas teigia, kad nori priminti 
tautai sovietų laikų terorą, todėl spygliuotos 
vielos, sargybinių bokštai ir garsiakalbiai, 
transliuojantys komunistų šūkius ir propa
gandą. Pamatai jau paruošti tremtinių 
barakams.

Šeimininkas žada pravesti 120 kilometrų 
geležinkelio liniją tarp Vilniaus ir Grūto 
parko, surasti autentiškus tremties laikų 
vagonus, kuriais “tremtiniai” galės aplankyti 
parką, o pakeliui, kiekviena stotis bus

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

pavadinta tremties vietovių vardais.
Toliau V.Malinauskas teigia, kad ir jam 

komunistinės statulos nesuteikia jokio 
pasitenkinimo “bet randu reikalą priminti 
sovietinio teroro žiaurumus. Štai po Lenino 
statulos lenta su užrašu: “Leninas sukūrė 
sistemą, kurioje smurtas ir žmogžudystė buvo 
valdymopriemones ne tikprieš rusus, bet ir prieš 
kitų kraštų gyventojus”.

Viliumas Malinauskas yra 59 metų, jo 
tėvas ir dėdė buvo išvežti į Sibirą. Dėdė ten ir 
mirė, o tėvas, sugrįžęs į Lietuvą su palaužta 
sveikata, mirė po dvejų metų.

Malinaukas prisipažįsta, kad turėjo ir 
kritikų. Partizanas Leonas Kerosierius 
pareiškė: "įsivaizduokite, kaimą užpuolė, 
iššaudė vyrus, iškankino moteris, ar statytumėt 
paminklus tokiem?“

Nežiūrint visų kritikų, parke jau apsilankė 
100000lankytojų. Įėjimas-5 litai. Be sovietų 
smurto, ten ir kavinė, ir vaikams sūpynės, ir 
net mažas zoologijos sodas...

Vincas Bakaitis

naujasis musų kompiuterių guru 
Robertas Liutackas MP redakcijoje 

Ritos Baltušytės nuotr.

NAUJAS MP TALKININKAS
Neseniai į redakciją įviliojome jauną 

vyrą Robertą Liutacką (su žmonele 
Kristina). Robertas kelias valandas 
praleido “tramdydamas” mūsų elektro
niką, išvalė ir atnaujino redakcijos kom
piuterių sistemas, padėjo nupirkti ir įdėjo 
reikalingą papildomą komponentą.

Į Australiją atvykęs 16 metų pas jau 
anksčiau Sydnėjuje apsigyvenusią mamą 
Albiną Liutackienę, Robertas dvejus metus 
praleido Lewisham Christian Brothers 
gimnazijoje, o po to University of Western 
Sydney baigė kompiuterių mokslus 
(Computer Science).

Roberto laisvalaikio pomėgis - istorija, 
ypač visokie mūšiai Kalbėdamas su juo 
negali atsistebėti tiksliuosius mokslus 
pasirinkusio jauno žmogaus istorinėmis 
žiniomis, mokėjimu puikiai pasakoti

Jaunoji Kristina į Sydnėjų atvyko 
pernai

Esame labai dėkingi Robertui, kuris ir 
toliau žada redakcijos kompiuterių 
nepamiršti R-B.

Kine filmą peržiūrėjęs, 
Dulkė lyg namo norėjo, 
Bet pasuko sau iš lėto 
Linkme vyrų tualeto. 
O tenai prie įėjimo, 
Oi kas per susigrūdimas!

Kaip bebandė ten Dulkelė 
Per duris patekt į vidų, 
Vis kitokio individo 
Buvo nublokštas į šalį. 
Nelemtoje kamšatyje 
Gamta ėmė “ragint” Pįjų-

Įžeistas giliai širdyje. 
Angliškai sukeikęs Pijus, 
Staiga gretimas duris 
Iš visų jėgų atstūmęs, 
Ir kalendamas dantis
Tiesiai prie “vienukių” dūmė.

(Jis nespėjo pamatyti
Figūrėlių nupaišytų) 
Tad metė lauk jį per duris 
Švelnių moterų būrys. 
Prieš tai “tik nedaug” apmušę, 
Leido dar gyvent Pijušui—

Stasio Montvido piešiniai r žodžiai
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Hliirtės kampelis
Amerikonas, Gudas ir 

Sibiriokas
Na, gyveno žmogus prie miško, tai ir gavo pravardę 

Miškinis, Pamiškinis; gyveno kaimo pakrašty - Galinis, 
Ulyčgalis; kaimo vidury - Viduksodis, Vidurinis, Vidurskis; 
gyveno ant kalno - Kalnėnas. Pasitaikė kaime du 
bendravardžiai ir bendrapavardžiai - vienas pavadintas 
Upelėnu, kitas - Pievėnų, ir visiems aišku, kur jie gyvena.
Kas gyvena už tvenkinio - Užprūdis. Atitekėjo iš už Neries - Užneriokė, atsikėlė nuo
Dauguvos - Dauguvietis. Senelis atsikraustė iš Lenkijos, tai net anūkas - Lenkas, o 
grįžęs iš Sibiro tremties - Sibiriokas. Amerikono pravardę buvo labai lengva gauti - 
galėjo būti buvęs Amerikoje; galėjo gauti dovanų iš Amerikos; storas; su auksiniais 
dantimis; pirmas pradėjęs nešioti džinsus.

Tačiau Gudas (Gudavičius, Gudauskas, Gudaitis) nebūtinai turėjo būti atkeliavęs 
iš Gudijos. Gudais daug kur vadina kitos tarmės žmones, pvz. žemaičiai taip vadina 
aukštaičius, panevėžiečiai - kupiškėnus. Germano pavardė seniau irgi nieko bendra 
su germanais neturėjo, nebent tiek, kad tai skolinys iš vokiško vardo Hermann. Tik 
naujesniais laikais atsiradusi pravardė Germanas vienoj vietoj duota žmogui, kuris 
gimė vokiečių okupacijos metais, kitoj vietoj - apsigyvenusiam sodyboje priklausiusioje 
repatriavusia m vokiečiui, dar kitur-tarnavusiam vokiečių kariuomenėje. Dzūkijoje, 
nedzūkuojantis, o kalbantis bendrine kalba, buvo pravardžiuojamas Lietuviu, o 
Miškinio vardą gaudavo ir brakonierius.

Yra buvę, kad pravardė išgelbėjo žmogų nuo nelaimės. Viename Ukmergės rajono 
kaime gyvenusį Galinį kažkas įskundė, kad jis remia partizanus. Vieną rytą į jo trobą 
įgriuvo skrebai ir priplojo šeimininką prie sienos. “Th Galinis?”, paklausė karininkas. 
“Ne, aš Petronis!” “Rodyk pasą!” O pase iš tiesų Petronis. Skrebai ir išėjo. Laimė, 
kad kaime niekas jo kitaip, kaip Galiniu, nevadino, tai ir įskundėjai pavardės nežinojo.

(ii REDAKCIJOS PAŽTO
Gerbiama „Mūsų Pastogės“ redaktore
Man nepatiko Aro Vaicho laiškas apie 

snukio ir kanopų ligą. Jeigu jis taip pasiryžęs 
žmones apskųsti AQIS ir mutinių tarnyboms, 
tegul apskundžia tuos, kurie importuoja 
daržoves iš Azijos. Bet kokioje Woolworths 
maisto produktų krautuvėje galima matyti 
importuotus iš Kinijos česnakus, dar su Kinijos 
žemės dulkelėmis ant šaknelių.

Gintautas Kaminskas
Canberra

KAS VAŽIUOJA Į MELBURNĄ?
Mieli skaitytojai, jeigu kuris jūsų 

rengiatės keliauti į Melburną, labai 
prašome, paskambinkite į redakciją tel 
(02)97902319. Prašysime nuvežti nedidelį 
paketėlį labai svarbiam LB asmeniui.

Iš anksto dėkojame
AfP redakcija ė* administracija

Ir vis dar dėl
Vienas iš artimiausių mano draugų sako 

man: “užteks dėl tos rašybos, jei nori, rask 
kokį kitą kaulą griaužti”. Bet aš negaliu: 
vis ir vis, diena iš dienos mane ir pykina, ir 
juokina kasdieniniai tos rašybos 
pasireiškimai.

Mūsų istorikai vis pasakoja apie įvykius 
Lietuvoje, jie mini istorines vietoves. 
Pavyzdžiui, metai iš metų skaitau apie 
ALŠTYNĄ. Tačiau, kur ta vietovė, kaip ji 
dabar vadinasi - niekur neperskaičiau. Gal 
tai kartais prie vokiečių Rytprūsiuose buvęs 
miestas AŪenstein?

Turiu prisiminimų iš to miesto. 
Paliekant Lietuvą, ten kuriam laikui 
praradau tėvą, kai jį paėmė kasti 
prieštankinius griovius. Atsimenu, sėdėjau 
bričkoje su sena kumele ienose miesto 
aikštėje prie gražaus fontano visai 
nežinodamas, ką daryti. Ačiū Dievui, tėvas 
pabėgo iš apkasų kasimo ir galėjome 
kelionę tęsti toliau. O jeigu Alštynas visai 
ne ADenstein, tai kas? Negi ir numirsiu 
nežinodamas... Čia tik pavyzdys. Istorikų 
minimos vietovės retai atitinka dabartinius 
pavadinimus, ypač Gudijoje. Bet niekur 
nerandu parašytų paaiškinimų, kaip tos 
vietovės dabar vadinasi, kur jos yra? Na, 
ir, atrodo, dauguma tautos išminčių visai 
patenkinti tuo: jie žino, o jūs skaitytojai 
gėrėkitės jų žinojimu!

Skaitau: vienu metu (sovietmečiu) šv.

Gerbiama Redaktore,
praėjusį savaitgalį dienraštyje “Sunday 

Herald-Sun” perskaičiau, kad
Michael Barnard praėjusią savaitę buvo 

apdovanotas Terra Mariana kryžiaus 
ordinu (Order of the Cross of Terra 
Mariana). Šis aukštas apdovanojimas jam 
suteiktas už jo pranešimus apie Estiją bei 
kitas Pabaltijo valstybes ir apie buvusį jų 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. 
M.Bamard yra nuolatinis “Sunday Hearld- 
Sun” apžvalgininkas (columnist). Jis tapo 
pirmuoju ne estų kilmės asmeniu 
apdovanotu šiuo ordinu.

Manau, kad ši naujiena gali būti įdomi 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams

Jūsų
Dr. Edward Reilly

Gedongo Lietuvių Bendruomenės
sekretorius

tos rašybos
Kazimiero palaikai buvo slepiami 
Roženkoje. O kas čia? Dėžutė, vietovė, 
bažnyčia? Kur? Ir vėl mūsų tautos išminčiai 
duoda, bent man, žinojimo kreditą, kurio 
neturiu.

Pagaliau man nuolatinė erzelinė - 
sulietuvinti pasaulio išminčių vardai. Su 
malonumu diena iš dienos kalendoriuje 
skaitau jų dienos patarimus, bet tikėkite 
manimi, kas dieną skaitydamas gadinu sau 
jau gana senus nervus. Kas jie: B. Paskalis, 
A Popas, R Telmanas, T. KarlaiHs, S. M. 
Šamforas, E Riukertas, Kleo Bulas ir 1.1.? 
Čia turbūt mūsų tautos išminčiai tokį 
metodą sugalvojo - remiasi vienu iš tų 
išminčių posakiu: “Reikia būti labai 
protingam, kad sugebėtum neparodyti savo 
protinio pranašumo”.

Ir visa tai kartojasi vietovių, upių, ežerų, 
miestų ir Lt pavadinimuose. Aš pagalvoju, 
negi mūsų tautos išminčiai taip ir nori visus 
kitus eilinius palikti tamsius ir uždarus? 
Negi atsidūręs kitoje šalyje (Vakarų 
pasaulyje) Lietuvos gyventojas su savo žavia 
fonetiška tarsena galės išsiaiškinti apie visa 
tai virš minėta? Garantuoju, niekada! Čia 
tai jau reikia kuo artimesnio užrašymo, 
naudojamo toje šalyje. Tada enciklopedija, 
žemėlapis, telefono knyga Lietuvos žmogui 
nebūtų misterija, o žinių šaltinis, kaip ir 
turėtų būti

Vytenis Šliogeris

(iŠ REDAKCIJOJ PAŽTO
Gerbiama Redaktore,
kokia nuostabi popietė buvo Melburne, 

kai čia dainavo “Kamertono” choras! Kokios 
laimingos turi būti lietuvių bendruomenės, pas 
kurias viešėjo šie nuostabūs daininkai! Šio 

talentingo choro koncertų, jei tik būtų turėję 
progos, mielai būtų pasiklausęs ir daugelis 
australų. Aš pats būdamas australas ir net 
nesuprasdamas  jūsų kalbos, pakviestas į “Ka
mertono” koncertą puikiausiai galėjau gėrėtis 
muzika ir įvertinti choro dainavimą.

Fter jus noriu perduoti choro nariams savo 
nuoširdų susižavėjimą ir tikiuosi, kad 
netolimoje ateityje platesnė Australijos 
publika galės pasiklausyti šių dainininkų ir 
nuostabių Lietuvos garsų. Pagaliau, juk 
lietuvių bendruomenė yra Australijos dalis ir 
mes visi norėtumėm pasidžiaugti Lietuvos 
talentais, kaip yra su kitomis bendruo
menėmis atmetusiomis namus Australijoje.

Ačiū jums už tokį puikų koncertą. 
Tikiuosi, dioras iš Australijos išvažiuoja su 
gerais įspūdžiais ir sugrįš čia vėl padainuoti 
visiems.

Malcolm Pearce
Forest Hiū, Melbourne

Sveikinimai iš Lietuvos
Rašo jums moteris, kuri globoja du 
broliukus: 9 metų Kazimierą ir 14 metų 
Stasį Butrimus, kurių tėvas miręs, o motina 
jų atsisakiusi. O aš, globėja Prima 
Garbenčienė, esu vaikams svetima, tačiau 
man gaila tokių našlaičių ir dabar aš jiems 
turiu nors savo meilę atiduoti, kurios jie 
negauna iš savo gimdytojų.

Mes norime padėti vaikams, bet mes 
dabar negalime, nes pas mus didelė 
bedarbystė. Todėl mes prašome: padėk, 
Dieve. Bet Dievas gali padėti tik per gerus 
žmones. Tad kreipiamės į jus. Gal galite 
išspausdinti mūsų adresą su mūsų prašymu. 
Gal kas atsilieps: maži ar dideli, lietuviai 
ar ne lietuviai. Norėtume geriau su 
lietuviais bendrauti. Jeigu kas atsilieps į 
pagalbos šauksmą, mes plačiau parašysime, 
atsiųsime dokumentus, kad vaikai tikrai 
auga be savo tikrų gimdytojų.

Dievas teatlygina už širdį, atvertą brolių 
ir sesių likimams! Tariame sudie ir lauksim 
atsiliepiančių.

Mūsų adresas:
sPrima Garbenčienė
Ligoninės 5-25,
LT- 4580 Alytus, Lithuania - Lietuva

Perskaičius pokalbį su Birute Aleknaite...

Choristo duoną valgau jau nuo 1950metų.
Adelaidėje a.a. dirigentas Vaclovas Šimkus iš 
žalio vaikėzo padare šiokiu tokiu choristu 
Vėliau jau buvau choro “Lituania” seniūnas.

1959 m. likimas atvedė į Sydnėjų. Bass Hill 
lietuviai beveik ranką užlaužę išrenka į 
Bankstowno Apylinkės Valdybą. Nieko aš čia 
nepažinojau ir tas darbas man buvo tiek 
reikalingas, kiek ir skylė pakaušyje. Bet ne 
apie tai noriu kalbėti šiose skiltyse.

Kaip choristas nuo 1959 m, manau, turiu 
jausti atsakomybę ne tik prieš choro dirigentę 
ar dirigentą, mūsų bendruomenę, bet ir prieš 
Dievą. MP Nr. 12 skundžiamasi, kad niekas 
iki šiol į bendruomenės laikraštį neparašė apie 
Dainų šventę. O kam buvo užsakyta, kad 
parašytų? Šiaip gi niekas nerašys ir negaišins 
laiko, kai tuo pačiu reikalu gal jau rašo 
paprašytas korespondentas. Organizatorių 
reikalas tokiomis ir kitomis progomis 
paprašyti korespondentus ir jiems parūpinti 
bent bilietus. Čia nebuvo vaikų darželio 
parengimas. Ir rašantis turi pasiruošti ne tik 
pieštuką ir popierių. Fter Vasario 16-ąją choras 
dainavo tikrai puikiai Aš kaip choristas ir 
katalikas bandau dalyvauti lietuvių

Dėl klubo virtuvės
MP Nr. 12 (2001.03.26) p. Antanas 

Laukaitis savo rašinyje “Kas vadovaus 
virtuvei?” rašo: “Jau kuris laikas Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas ieško asmens, kuris galėtų 
perimti šio Klubo virtuvę”. Jis sudaro 
skaitytojams klaidingą įspūdį, kad Klubas ilgą 
laiką ieško atitinkamo asmens, bet jo neranda. 
Tai yra toli nuo tiesos. Iki šiol yra gauta netoli 
30 pareiškimų, tarp jų ir iš kelių lietuvių. 
Kadangi “Mūsų Pastogėje” ir australiškoje 
spaudoje buvo skelbta, kad pareiškimų 
terminas baigiasi balandžio 29 d., tad anksčiau 
pasirinkti tinkamą asmenį negalim ir nėra 
reikalo. Visiems atsiliepusiems buvo pateikta 
raštu informacija, kurioje aiškiai nurodyti 
Klubo reikalavimai ir virtuvės perėmimo 
sąlygos. Tarp pageidavimų yra ir tai, kad būtų 
gaminami lietuviški patiekalai. Yra sudaryta 
keturių direktorių komisija, kuri su visais 
padavusiais pareiškimus pasikalbės 
(interviews), bus atrinkti rimtesni pareiškimai 
ir iš jų, kaip priimta, bus pasirinktas 
tinkamiausias asmuo.

Toliau p. Laukaitis rašo: “Įdomu, kas dabar 
perims šį gana sunkų ir atsakingą darbą. 
Nemanau, kad tai galėtų daryti ne lietuvis, nes 
jau anksčiau esam turėję kitatautį ir kas išėjo? 
Nieko, jis greitai tą darbąpaliko”. Tačiau Klubui 
būtinai reikia, kad ne tik būtų gera valgykla, 
bet kad naujas virtuvės vadovas pritrauktų 
klientų, norinčių ruošti visokio pobūdžio 
parengimus (functions) ir kad ateityje nebūtų 
reikalo šeštadieniais tęsti samojiečių 
vakaruškas. Deja, bet vien tik iš valgyklos ir iš 
lietuvių Klubas neišsilaikys. Bus parinktas 
tinkamiausias asmuo: ar lietuvis, ar ne. Esu 
tikras, kad toks asmuo darbo greitai nepaliks, 
kaip galvoja p. Laukaitis, nes jis nebus 
samdomas kaipo Klubo tarnautojas, bet 
vadovaus virtuvei kaip savo bizniui O dėl 
lietuviško maisto, profesionalus virėjas (chef), 
kokia bebūtų jo tautybė, jį lengvai išmoks 
pagaminti

A Laukaitis taip pat siūlo Dariją 
Meginienę iš Klaipėdos. Deja, jos pareiškimo 
iki šiol nesame gavę ir jeigu gausime iki 
balandžio 29 d., tai į jį atkreipsime dėmesį, 
taip pat kaip ir į kitus gautus pareiškimus.

Siūlau p. Laukaičiui ir kitiems suinter
esuotiems Klubo nariams susisiekti su manim 
arba bet kuriuo Klubo direktorium. Su 
malonumu išaiškinsime virtuvės ir kitus 
aktualius Klubo reikalus.

Kęstutis Protas
Sydney Lietuvių Klubo 
Valdybos Pirmininkas

pamaldose, kur mums patarnauja australas 
kun. Roger Bellemore SM. Gėda būtų 
nedalyvauti ne tik prieš australą kunigą, bet 
ir prieš Dievą. Nedalyvavimas sekmadienio 
mišiose katalikui yra nuodėmė. Ką jau 
bekalbėti apie Vasario 16-osios minėjimą, kai 
su malda ir giesme prisimename tūkstančius 
mūsų tautos sūnų, kurie padėjo savo jaunas 
galvas ant mūsų tautos laisvės aukuro. Jeigu 
ne jie 1918 metais, tai šiandien Lietuvos vardą 
gal rastume tik archyvuose, o Lietuvos žemėje 
viešpatautų rusų kolonistai.

Man kas savaitę pasirodžius tarp žmonių, 
esu apipilamas klausimais, kodėl per 
Nepriklausomybės šventę choras negiedojo 
bažnyčioje ir negiedos Prisikėlimo šventėje 
per Velykas? Aš tam neturiu atsakymo ir pats 
kaip choristas to nežinau Prašau manęs to 
neklausinėti.

Ir manęs niekas neklausė, ar aš sutinku 
su tokiu dirigentės nutarimu? Sukilimas prieš 
bendruomenę ir kartu prieš Dievą man nėra 
priimtinas ir man reikės spręsti, ar moraliai 
aš privalau remti tokią organizaciją ir būti jos 
nariu..

Antanas V. Kramilius OAM
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Kas-kur — kaip?

Antanas 
Laukaitis

Kovo 25 Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko 
sporto klubo “Kovas” metinis susirinkimas. 
Jį atidarė klubo pirmininkė A.Wallis. 
Pasveikinusi susirinkusius koviečius, ji 
pakvietė VBinkį vadovauti susirinkimui, o G. 
Newman sekretoriauti Pirmininkei perskai
čius susirinkimo darbotvarkę, kuri buvo visų 
priimta, VBinkis, padėkojęs už pasitikėjimą, 
paprašė minutės atsistojimu pagerbti mirusius 
koviečius. Praėjusių metų susirinkimo 
protokolas buvo raštu pateiktas visiems 
dalyviams, todėl nebuvo skaitomas. Priimtas 
vienbalsiai. Klubo pirmininkė A. Wallis 
išsamiame pranešime apžvelgė visų metų 
veiklą, kuri ypač buvo gera, sportininkai 
gražiai prisidėjo ir prie Lietuvos olimpiečių 
priėmimo, ir paruošimo jubiliejinės 5Bosios 
mūsų sporto šventės, kurioje koviečiai gražiai 
ir gausiai dalyvavo. Pirmininkės pranešimas 
priimtas plojimais. Ji taip pat pranešė, kad 
naujuoju “Kovo” garbės nariu išrinktas 
Vytautas Burokas, kuris yra gerai žinomas 
sportininkas, visuomet klubui padeda. Fhsldrų 
sporto sekcijų pranešimus padarė RKaspe- 
raitytė, M. Willis, VŠliteris (jnr.), PBurokas 
ir VBinkis.

Apskritai klubo veikla yra gera, tik trūksta 
krepšinio trenerių, ypač mūsų mažiesiems. 
Kur dingo visi tie buvę krepšininkai ir 
krepšininkės, kuriems anksčiau “Kovas” yra 
tiek daug davęs ir padėjęs? Rssirodykit, mieli 
veteranai, ir dabar padėkit jaunimui

Finansinę klubo padėtį apžvelgė buvusi

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsuiys, pradžia MP Ne 1-14

Saulė jau buvo besislepianti už miško, kai 
pamačiau grįžtančius savo tėvus.

“Vaikai.. Žinot ką... Rytoj galėsim grįžti 
namo,” - mums atbėgant jų pasitikti, abu 
šaukė iš tok).

Mama atsinešė su savim pilną krepšį 
dešrų, lašinių, sūrio ir kiaušinių, o iš po tėvo 
švarko kyšojo keletas butelių samagono.

“Dar tebėra per daug pavojaus, kad 
galėtume šiąnakt eiti namo. Gal galėtume 
nors vieną naktį pernakvoti pas jus?”-eidama 
į virtuvę girdėjau mamą prašant Egliaus.

“Aišku... Aišku, kad galit,” - jis atsakė.
Tą vakarą moterys linksmai dainuodamos 

sukosi apie krosnį, virdamos ypatingą 
vakarienę komunistų priespaudos galo 
atšventinau. Vyrai gėrė samagoną, kramtė 
sausą sūrį, kikeno ir daug kalbėjo, kai 
verdančios puode rūkytos mėsos kvapas ir 
šviežiai supjaustyti svogūnų lapai su salotom 
pripildė visą virtuvę. Aš pasijutau labai išalkus.

Po gardžios vakarienės mama ir Eglienė 
prisėdo prie vyrų pajuokauti ir su jais išgerti 
po stikliuką. Ilgai netrukus kalbos vėl 
surimtėjo ir pasidarė pilnos įtampos. Aš 
klausiaus išsižiojus savo tėvo pasakojimų, kas 
atsitiko jiems šiandien grįžus atgal į namus.

“Namuose radom tris žydų miestiečių 
šeimas, besislapstančias mūsų ūkyje. Ilgai 
netrukus krūmose prie prūdo pradėjo 
čiaukšėti kulkos. Mes su mama nubėgom į 
kiemo gale iškastą duobę. Žydų šeimos 
pasekė mus. Klikos zvimbė virš galvų, pro 
mūsų namus dundėjo tankai. Buvo tikra 
pekla. Mūšio metu perkiemąpro mūsų duobę 
mačiau bėgant daug rusų kareivių. O, kaip 
jie man atrodė išsigandę ir pasimetę.” 

iždininkė J.Ankutė. Taip pat kiekvienas 
dalyvis gavo labai gerai paruoštą klubo metinę 
apyskaitą raštu Metų eigoje klubas turėjo 
gana daug išlaidų. Didžiausios jų - tai salių 
nuoma, uniformos, registracijos ir kt Pajamų 
daugiausiai gauta iš klubo loterijos, olimpinio 
baliaus, nario mokesčio, aukų ir kt. 
Didžiausias klubo nuostolis - tai buvusi 
paskutinė jubiliejinė sporto šventė. Visos 
sporto šventės, ypač jeigu jos rengiamos 
atskirai nuo Lietuvių Dienų, atnešdavo 
gražaus pelno, bet ši paskutinė mūsų šventė 
“Kovui” atnešė903 dolerius nuostolio. Seniau 
“Kovas”, kad ir per Lietuvių Dienas, pats 
vienas rengdavo kelionę laivu, Naujų metų 
sutikimą, jaunimo vakarą bei mažesnius 
parengimus ir po šventės turėdavo kelis 
tūkstančius dolerių pelno ir galėdavo bent kurį

ir jos priklausomybė nuo bendro komiteto 
buvo tikra tragedija. Ateityje reikėtų būti 
atsargiems.

į naują valdybą išrinkti: E.Kasparavičius, 
E.Viržintas, VŠliteris (jnr.), P.Burokas ir 
A Skinkys (neseniai atvykęs iš Lietuvos). Ši 
valdyba savo nuožiūra gali dar pasikviesti į 
valdybą 3 pilnateisius narius.

Revizijos komisija liko ta pati: VŠliteris 
snj.), VBinkis ir J. Dambrauskas.

Buvusio VDaudaro fondo, dabar esančio 
“Kovas Perpetual Hust Fund” įgaliotiniai yra: 
VŠliteris (snj.), St Gustafson ir A. Vhllis.

Naujai valdybai linkiu geros sėkmės, 
išlyginti buvusius nesutarimus ir su naujomis 
jėgomis gražiai dirbti

Nepamiršta Australuos
Jau penkeri metai praėjo, kai Australiją 

paliko ir Vilniuje apsigyveno Vincas 
Augustinavičius. Sydnėjuje jis labai aktyviai 
dalyvavo mūsų lietuviškame gyvenime ir 
veikloje. Penkerius metus buvo “Mūsų 
Pastogės” redaktorius, taip pat buvo 
Sydnėjaus Bendruomenės pirmininkas,

Čia tėvas stabtelėjo, pakišdamas savo 
stikliuką Ėgliui pripildyti.

“O kaip toliau buvo?”
“Kada šaudymas aprimo, mes išlipom iš 

duobės. Tolumoje, prie didžiojo prūdo kranto, 
pamačiau vokiečius stumdant Stasę ir Joną. 
Abudu atrodė išsigandę ir sumišę. Jonas rodė 
ranka į mus, o vokiečių kareiviai užpakalyje 
jų šaukė: ‘Russen... Juden... Komunisten...’ 
Kai jie priartėjo, pamačiau įjų abiejų nugaras 
įbestus šautuvus.”

Čia mano tėvas vėl nutilo, primerkęs akis 
pasikrapštė pakaušį, dar prisipylė vieną 
stikliuką ir padejavęs pradėjo tęsti toliau:

“Išsigandę žydai susispietė duobės krašte, 
o Jonas ir Stasė lyg pamišę šaukė kartu su 
vokiečiais: ‘Juden.. Russen... Komunisten..’, 
rodydami rankomis į mus. Dievuk.. Dievuli, 
kaip aš persigandęs pasimečiau, nežinodamas, 
ką bedaryti Mano laimė, kad iš mokyklos 
laikų atsiminiau keletą žodžių vokiškai ‘Nicht 
Juden.. Nicht Juden.. Ich Bauer... Ich 
Bauer... Nicht Komunisten.. Nicht Juden... 
Ich Bauer...’, -gyniaus kiek įmanydamas. Bet 
kada vienas vokiečių kareivis atstatė šautuvą 
į duobę ir reikalavo pasakyti, kas tie kiti 
žmonės buvo, aš prisiekiau su ranka ant 
krūtinės: ‘Meine Freunde... Stadt.. Nicht 
Komunisten... Nicht Juden... Meine 
Freunde...’ Negaliu papasakoti tau, koks aš 
buvau laimingas, kai kareiviai galutinai manim 
patikėjo ir mus paleido.”

“Kai kareiviai paliko mus vienus, mes 
puolėm į paniką ir nulėkėm į rūkyklos kaminą 
iš storų, molinių plytų, tikėdami, kad tai yra 
saugiausia vieta nuo kulkų. Ten sėdint Jonas 
mėgino įtikinti, kad jis norėjo vokiečiams 
parodyti tik komunistus žydus, kurie duobėje 
sėdėjo kartu su mumis. Abu nuleidę galvas 
pakartotinai atsiprašinėjo mūsų už tokį baisų 

čempionas, Krašto Valdybos narys, 1964metų 
Amerikos lietuvių krepšininkų Sydnėjuje 
priėmimo vadovas, aktyviai dalyvaudavo ir 
kituose lietuviškuose darbuose. Ir šiandien 
gyvendamas Vilniuje, jis nepamiršta Austra
lijos ir ypač jos lietuvių. Gaudamas “Mūsų 
Pastrigę” ir susirašinėdamas su daugeliu savo 
prietelių, jis labai atidžiai stebi gyvenimą čia: 
džiaugiasi mūsų laimėjimais, ypač gražiu 
buvusiu brolišku olimpiečių priėmimu ir jų 
puikiais laimėjimais. Pergyvena jis ir dėl 
pasitaikančių nūsų visuomeninių nesutarimų, 
tačiau, kur jų nėra? Džiaugiasi, kad jo 
anksčiau redaguojama “Mūsų Pastogė” 
atšventė 50 metų jubiliejų, tariau yra nusivylęs, 
kad jo, kaip buvusio redaktoriaus, nepakvietė 
į šio jubiliejaus minėjimą.

Vilniuje jis yra tikras neoficialus mūsų 
ambasadorius. Vienintelis iš mūsų dalyvavo 
Prezidento VAdamkaus inauguracijos baliuje, 
dažnai apie mus rašo Lietuvos spaudoje, 
dalyvauja įvairiuose suvažiavimuose, 
susirinkimuose

Mirė krepšinio patriarchas
Tau? Lietuvoje buvo vadinamas 76-uosius 

metus eidamas Kaune kovo 22 dieną miręs 
Stepas Butautas. Pokario metais jis buvo 
laikomas geriausiu krepšininku ne tik 
Lietuvoje, bet ir to meto visoje Sovietų 
Sąjungoje. Jis buvo daugkartinis Europos 
čempionas, Helsinkio olimpiados sidabro 
medalio laimėtojas, Lietuvos čempionas ir 
1953 metais pripažintas geriausiu žemyno 
pirmenybių žaidėju.

Sportuoti Stepas pradėjo mokydamasis 
Kauno “Aušros” gimnazijoje ir labai greitai 
iškilo krepšinyje ir lengvojoj atletikoj ne tik 
gimnazijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Kartu su 
dabartiniu Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkum jie žaidė krepšinį, futbolą ir 
dalyvaudavo lengvosios atletikos varžybose. 
Ypatingai jis iškilo pokariniame laikotarpyje.

nesusipratimą. Stasė prisipažino, kad ji iš 
išgąsčio buvo taip pasimetus, kad nebežinojo 
ką sakė. liti išgirdę, žydai padėkojo tėvams 
už viską ir kai kautynės baigėsi, jie paliko mūsų 
ūkį, bijodami ilgiau čia pasilikti.” Ir vėl jis 
kuriam laikui nutilo.

‘Tėti... O kas po teatsitiko?”-paklausiau 
nekantriai

“ToL kol kareiviai lakstė aplink namus, 
mes susirietę sėdėjom rūkyklos kamine. Aš 
įkišau ranką į kišenę ir atradau Stalino 
paveikslą, kurį visada nešiodavaus su savim 
kaipo įrodymą, kad buvau atsivertęs į 
komunizmą. Iš tikrųjų aš nekenčiau to 
žmogžudžio daugiau negu kieno nors kito 
šiame pasaulyje. Bet ta nuotrauka man buvo

nagus.
Mano širdis beveik sustojo iš išgąsčio, kai 

pagalvojau, kas būtų mums atsitikę, jeigu 
vokiečiai būtų iškratę mano kišenes ir radę 
Stalino paveikslą. Jie būtų mus sušaudę. Kuo 
greičiausiai nuotrauką sudraskiau, 
sukramčiau ir nurijau po gabaliuką. Koks 
malonumas buvo sunaikinti tą žiaurų, 
klastingą veidą, kuriame atsispindėjo visos 
Lietuvos žmonių kančios, už kurias rusų 
okupacijos metu jis buvo atsakingas.”

Po kurio laiko pas mus užsuko pora 
drąsuolių studentų. Jie pasakojo, kaip 
nuginklavo pilną sunkvežimį rusų kareivių, 
grasindami su iš medžio išdrožtais šautuvais. 
Studentai sakė, kad rusai buvo bailiai, 
nemokėjo kariauti, o gal net ir nenorėjo. Visi 
kambaryje juokėmės ir net Vilkas prie durų 
garsiai sulojo.

Fter visą vakarą girdėjau tik pasakojimus, 
kokie kvailiai buvo rusai Keletąjųdarir dabar 
atsimenu.

Vienas iš jų buvo apie rusų kareivį, kuris 
pavogė iš ūkininko didelį žadintuvą ir nunešė 
jį pas laikrodininką, liepdamas tam vargšui 
žmogeliui iš jo padaryti dvidešimt mažų 
rankinių laikrodukų, po vieną kiekvienam jo 

Buvo daugkartinis Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos čempionas, tris kartus laimėjęs 
Europos čempionato aukso medalį, du kartus 
auksą laimėjo ir pasaulio studentų žaidynėse, 
o 1952 metais - sidabrą. Taip pat buvo 
Lietuvos šuolių į tolį čempionas. Baigęs žaisti 
krepšinį, Stepas Butautas treniravo Sovietų 
Sąjungos moterų rinktinę, kuri du kartus tipo 
Europos ir pasaulio čempione. Tris sezonus 
jis treniravo Kubos vyrų rinktinę.

Su Stepu Butautu mes buvome pažįstami 
nuo gimnazijos laikų Kaune. Vėliau jį 
sutikdavau Lietuvoje, per II-ąją Pasaulio 
lietuvių olimpiadą ir paskutiniais metais 
apsilankęs Lietuvoje. Skaudu buvo matyti šį 
Lietuvos krepšinio milžiną taip sunkiai 
palaužtą insulto (stroke) ligos. Jo didžioji 
pagalbininkė buvo jo žmona, tap pat buvusi 
žinoma sportininkė. Nors fiziškai labai silpnas, 
dvasiškai js visuomet buvo iškilus sportininkas 
ir kiek sveikata leisdavo, dalyvavo sportiniuose 
parengimuose, visuomet gražiu žodžiu 
prisiminė Lietuvos sportą. Pats, ne tap kaip 
šių dienų garsieji sportininkai milijonieriai, 
gyveno labai kukliai Lietuvos Vyriausybės jis 
buvo pagerbtas ir apdovanotas DLK 
Gedimino ordinu.

Ilsėkis ramybėje, mielas Stepai Tavo 
sportiniai darbai ir pasiekimai ilgai ilgai bus 
labai gražus pavyzdys Lietuvos jauniesiems 
sportininkams.

AK JAU 
SUMOKĖJAI 

UŽ 
MUSŲ PASTOGĖS 
PKENUMEKATĄ?

šeimos nariui
Kitas buvo apie generob žmoną Ji Kaune 

nupirko vakarinę suknelę ir atėjo į operą 
apsivikus. . . naktiniais baltiniais.

Arba, kaip per iškilmingus pietus 
komunistų garbei, aukšti rusų karininkai 
nemokėjo naudotis šakute ir peiliu. Jie siurbė 
sriubą iš lėkštės, plėšė mėsą pirštais, o pavalgę 
išdidžiai išlaižė net ir lėkštę.

Užsigerdami samagonu, Ėgliai ir mano 
tėvai kvatojo, pamiršę, kad dar ne taip seniai 
jie būtų nedrįsę net žodžio ištarti

Kitą rytą visi pabudom vėlai Vyresnieji 
dejavo dėl skaudančių galvų. Aš vis dar 
tolumoje girdėjau dundėjimą ir vieną kitą 
sprogimą Virš miškų kur ne kur matėsi gaisrų 
dūmai, o danguje - iki šiol nematyti lėktuvai

Apie pietus mama pasidarė nekantri, 
norėdama grįžti namo. Surišusi daiktus ji 
nedavė ramybės tėčiui, kol jis neatsikėlė nuo 
stab eit su ja.

Stebėjau tėvą širdingai dėkojant Ėgliams, 
kad jie tokiais bbgais ir pavojingais laikais 
nepabijojo priimti juos ir vaikus.

Negalėdama sulaukti, kol jie atsisveikins, 
pilna džiaugsmo išbėgau viena.

Pakeliui, įbedus akis, žiūrėjau j sudarkytus 
javų laukus. Atpažinau tankų vėžes. Jos buvo 
gilios bei plačios ir viskas, kas pastojo joms 
kelią, buvo sumaigyta.

Mačiau daugir sunkvežimių vėžių. Galbūt 
jos buvo tų, kurie atvažiuodavo naktimis, 
ieškodami nūsų šeimos išvežimui į Sibirą. Tai 
mane vėl padarė neramią Aš žvalgiausi 
ieškodama Avietės, bet niekur negalėjau jos 
pamatyti. Susirūpinus pasislėpiau aukštoje 
žolėje ir laukiau, kol pasivys tėvai

(bus daugiau)
Čia atkarpomis spausdinamą AlėsLiuHrienės 
knygą dar galima įsigyti anįjąkriba.
Prašome skambinti teL (03)93791294.
ASū.
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Neseniai duris publikai atvėrė

Nacionalinis Australijos muziejus (National 
Museum of Australia).

Jau pats muziejaus pastatas kontro
versiškas savo architektūriniu naujoviškumu. 
Thi modemus pasta tas moderniai erai Tinka. 
Neturėtų lankytojų blaškytį nes objektų 
išdėstymas ir pristatymas greitai priverčia 
sukaupti dėmesį į muziejaus tikslą: pristatyti 
Australiją iš įvairių perspektyvų. Tai ne 
tradicinis muziejus, kur stiklinės spintos 
prikrautos paukščių iškamšų arba akmens 
luitų, o jaunimo dėmesiui gal rasi kokį 
dinozaurą. Čia gan nuosekliai pristatyta 
Australijos istorija, sociologija ir bendra 
kultūra. Tikras Australijos muziejus. 
Jaunimas (nuo 8 iki 80 metų!) modernia 
kompiuterių technologija čia gali susipažinti 
si įvairiais Australijos aspektais.

Atidarymo dieną muziejaus pastatas 
kimšte prikimštas lankytojų. Tad aplankiau 
tik skyrius “Horizons” ir “First Australians”

“Horizons” matome kaip Australija tapo 
kolonizuota, nuo kalinių (convict) transportų 
1788 m iki dabartinių “larvažmonių” (boat 
people). Tokio masto istoriją išsamiai 
pristatyti ribotose patalpose neįmanoma, bet 
rengėjams pavyko efektyviai žiūrovui 
įsąmoninti pagrindinių istorinių momentų ir 

asmenybių svarbą. Eksponatai tobulai 
parinkti ir aiškiai aprašyti (nors vietomis per 
tamsu ir dėl to sunku įskaityti užrašus). 
Pokarinė karo pabėgėlių “dypukų” 
“kolonizacija” irgi gan plačiai pristatyta.

Tarp didesnių eksponatų, mininčių įvairių 
tautybių (latvių, vengrų ir kt ) pastangas 
įsisteigti Australijoj, malonu buvo užtikti 
“Help Lithuania be Free” segtuką, papuoštą 
net dviem trispalvėm ir “Lietuvos Saulių 
Sąjungos (LŠST) Statuto, 1968” knygutę 
išstatytus po stiklu. Užsukau dar į “Tangled 
Destinies /Eternity” muziejaus skyrių, kur 
stambesnis eksponatas mini Olego Thichano 
pasišventimą, kovojant už Tasmanijos 
natūralų grožį prieš negailestingos industrijos 
plėtrą. Jo viso gyvenimo darbiu, užfiksuojant 
Tasmanijos gamtovaizdį žavingomis 
nuotraukomis, skiria pilna vitrina. Jo 
lietuviška kilmė aiškiai pabrėžta. Asmeniškai 
galėjau pasididžiuoti, kad muziejui pado
vanota mano a. a. tėvelio skrybėlė, gaminta 
iš triušio odos, išstatyta tarp Australijos 
gyvūnijos kalių eksponatų. 'Kokias skrybėles 
gavo po karo atvykę dypukai vyrai: Australijos 
užsienio reikalų ministro Arthur Cahvell 
dovana. Parašas pamini šią istorinę įdomybę 
ir paaiškina, kad ši skrybėlė buvo įteikta 
“Lietuviui imigrantui Juozui Stepanui”. Taigų

Lietuva ir lietuviai paminėti bent keturis 
kartus Muziejaus pradinėj ilgalaikėj 
ekspozicijoj. Numatyta, kad parodų turinys 
keisis kas 3-5 metus. Muziejaus fonduose 
yradar kokių dvylikos lietuvių dovanoti 
eksponatai

Skyriuje “First Australians”, aišku, 
pristatoma aborigenų ir 'Forres sąsiaurio salų 
gyventojų istorija, kultūra bei sociologija, jų 
santykiai (dažnai liūdni) su europiečiais 
kolonistais. Žavėjo čiabuvių meno kūrinių 
ekspozicija. Nacionalinis muziejus turi 
didžiausią pasauly aborigenų meno, ypač 
tapybos ant medžio tošies rinkinį ir keli garso 
ir vaizdo (audio- visual) pristatymai naudojant 
modernią techniką. Šiame skyriuje truputį 
pasigedau pristatymo tęstinumo. Čia daugiau 
atskiros vinjetės be nuoseklaus turinio. O gal 
tai tobuliausias būdas pristatyti įvarius 
aspektus tokios senos ir turtingos aborigenų 
kultūros?

Kai Nacionaliniame muziejuje pasidarys 
kiek ramiau, žadu dažniau jame lankytis, 
išsamiau peržiūrėti šią čia surinktą medžiagą. 
Raginu ir kitus tautiečius aplankyti šią 
naujausią Canberros instituciją, kuri drauge 
su Fbriamento rūmais (senaisiais, kur dabar 
yra portretų galerija, ir naujaisiais), Karo 
rmziejumų Nacionaline galerija, Nacionaline 
biblioteka, Aukščiausiojo teismo rūmais ir 
“Telstros” bokštu ant Juodojo kalno bei 
Technologijos muziejumi sudaro patrauklų

Straipsnio autorius naujojo muziejaus 
prieigose.

Natos Liutiką itės nuotr.

kultūrinį kompleksą mūsų gražiojoje “gamtos 
sostinėje” (Bush Capital). Įbristų rojus!

Pastaba: Jei kas turi kokių lietuviškų 
relikvijų iš pokarinės imigracijos laikotarpio 
ir norėtų jas padovanoti Muziejuį jos būtų 
labai priimtinos, 'telefonas 1800026132 arba 
(02) 6208500ft

Dr. A. V. Stepanas AM

EMKUR/IJA
Atkelta iš3psL
kur apsisukti, bijojai ką užkabinti.

Iš kur tie žmonės ir tokie gabūs? Itirbūt 
pono Dievo apdovanoti. Pagalvojau sau, kur 
gi aš tuo metu buvau? Na, užteks pasidžiaugti, 
kad tarp apdovanotų yra ir mūsiškių. Žiūrėk 
tu man, kaip menas paprastą žmogelį gali 
paveikti! Pasidžiaugiau radęs ir pažįstamų. 
Fausto Sadausko, gal jo protėvius jotvingius 
primenančius, kuklius, dailiai, kruopščiai 
išraižytus medžio darbelius. Apsidžiaugiau, 
kad Elenutė Zdanevičiūtė-Kasperiūnienė 
premiją gavo, kad ir ji arčiau pripažinta, 
pagerbta tarp mūsiškių. Juk tiek namų 
Melbourne jos puikiu stiklo menu išpuoštų! 
Gailėjausi neradęs Lino Vaičiulevičiaus 
skulptūros, nors jis beveik kas kart yra rodęs, 
ir visada naujaį stipriai vyriškai ir reikšmingai 
Radau ir Jasminos Cininaitės man dar 
nematytą “Vilkmergės” kostiumėlį. Gera 
buvo pamatyti ir ponios Vyšniauskienės 
subtilias akvareles. O ką jau pasakysi kad 
buvo galima pasidžiaugti Josonia Palaitis 
dviem darbais, kuriuos retai matau nebent 
būtum sydnėjiškis. Visgi, ir po tiek laiko 
atmintyje labiausiai matosi Dalios poetiška, 
tai grasinanti, tai meilikaujanti, lyg ir senoviška 
lietuviška sagė - suvaržyta, gal ieškanti 
lygsvaros, ramybės tarp jos prigimties ir gimto 
krašto kultūrų.

Susitikę su buvusiu melboumiškiu, 
“jazz’afiadanado” dabartiniu Pietų Austra
lijos “Marty Ehrlich Em Chib” prezidentu 
Sauliumi abu apgailestavome, kad paroda 
taip trumpai tęsėsi. Norėjau dar kartą ją 
apžiūrėti, grįžau, bet salė jau buvo užrakinta. 
Pagalvojau sau, tai mene pažangūs tie 
sydnėjiškiaį gal čia Georgę Mačiūno įtaka: 
vienur sketria, kitur rodo, sako bus, o jau ir 
nėra.

Toliau - į Lietuvių Klubą. Mano draugas 
Henrikas kažkodėl jau nuo manęs lyg tai

| DIDMIEJTJ

šaHop laikosi Suradome Tautodailės parodą. 
Ten ir audėjų, ir verpėjų. Gali ir autentišką 
lietuvaitės juostą įsigyti, ir kaklaraištį turbūt 
ir visą kostiumą. Net ir kalėdinių iš šiaudo 
eglutės papuošalų, čia ir Nitos lėlės - jos 
vaikai-pono namus galėtų puoštį lietuviškais 
tautiniais rūbais aprengti - ir mergaitės, ir 
bernai

O baras! Melbourne reikia važiuoti į 
Crown Casino, kad tokius dyvus pamatytum 
Primena dienas, kai reikėjo pervažiuoti 
rubežių taip mandriai savo pinigams išmėtyti 
Draugas Saulius, dabar jau iš Brisbanės, net 
neturėjo laiko pasikalbėti, taip užsiėmęs tais 
žaislais. O Kęstas su Arminu sau tik delnus 
trina. Klubas dar metus išsilaikys. Geriausia 
vieta (be ginčo) tai valgykla Ten gali tikrus 
lietuviškus pietus rasti, prisikrauti kiek lėkštėn 
telpa Įsismaginęs tiek apsikiaulinau, kad kitą 
dieną draugai Henrikas ir Danius mane 
pasodino į lėktuvą ir, galiu drąsiai skųstis, per 
prievartą išsiuntė į namus, vienas palydė
damas šūkiu “geros kelionės”, kitas - “kuo 
toliau, tuo geriau”.

Taip prisisėmęs kultūros ir draugų 
vaišingumo, grįžau namo. Kultūringas 
Sydnėjus, bet namuose vis tiek ramiau, geriau. 
Ten mano draugai seka kricketą vietoj 
krepšinio arba futbolą vietoj teniso, patogiai 
įsitaisę, aišku, ant minkštos sofos su stikliuku 
parankiui. Tūriu ir aš savo TV. Trokštu 
kultūros - užsis ta tau “Seinfeldą”, juk visi žino, 
kad žydai kultūringi Reikia inteligentiškesnio, 
jau reikalaujančio protauti - susirandu “X- 
files”. O jei ko riebesnio, gryno purvo, juk 
truputis žmoniškumo irgi ne pro šalį - gal 
Ricky Lake. Ko man daugiau reik...

♦ ♦ ♦

Tikrai didelis impetus ir atsiliepiantis 
žestas, kad turime savą, ne tik piniginiai 
įsipareigojusią tokią meno patronę kaip 
Genovaitė Kazokienė. Skaudu. Nenorom ir 

atsiprašinėdamas darau pastabas apie parodų 
parengimą. Yra aišku, kad ten daug darbo, 
triūso, laiko įdėta. Iš geros pusės, kad 
pamažintas tam tikras elitiškumas ir turbūt 
dėlto matome ir tokio meno, kuriuo paprastai 
gal ir netektų pasidžiaugti. Prisimenu irgi 
vieną turbūt pačią įspūdingiausią “mūsų” 
parodą, kadaise suruoštą Town Hali, 
Melbourne, Gailos Gasiūnienės ir jos gero 
draugo Teodoro. Pagal šią turbūt ir visas po 
to buvusias parodas reikėtų ir matuoti. Thda 
buvo kuo pasididžiuoti ir vietiniams. 
Pagalvojau sau, kad jeigu aš būčiau iš tų 
palaimintųjų, tai mane gal irgi erzintų, kad 
tiek darbo įdėjau rūpestingai pakuodamas, 
toli veždamas, o rengėjai nesugebėjo surasti 
dėkingesnės patalpos.. Tbrbūt kiekvienas iš 
prisidėjusių menininkų būtų norėjęs, jau 
neskaitant tų gabumų, kad jo kūrinys bent 
būtų prieinamas, o gal net ir taip pateiktas, 
kad tuo menišku daiktu būtų galima pilnai 
pasidžiaugti. O mažiausiam bent būtų duota 
laikojį surasti, juo pasidžiaugti. Juk tuo metu 
daug kas dalyvauja kituose renginiuose ar 
vienur, ar kitur ir galų gale turi likti meno ir 
nematę.

Mintis: Ar nebūtų verta apie šią padėtį 
truputį pagalvoti, praktiškai gal šį tą pakeisti. 
Fh vyzdžiui: 

išstatydamas savo kūrinį galėtų sumokėti 
kokią nors nutartą sumą pinigų. Galėtų ir 
lankytojai, patronai auka prisidėti Tąsurinktą 
sumą būtų galima panaudoti ar geresnėms 
patalpoms parodai išnuomotų ar net įsteigti 
atskirą premiją bendram menui, nebūtinai 
atsižvelgiant į “tautiškumą”.

* Šalia “savų” kritikų, pasikviesti ir 
vietinį (“svetimą” - ne baltą), nusimanantį 
žinovą, kritiką atrinkti vieną darbą 
neatsižvelgiant į jo patriotiškumą. Tada gal ir 
vėl prisidėtų Henrikas ŠHteris, Kesminas, 
Bakaitis, Sibley, Eva K., Max Lyle ir kiti. Gal 
ir dabar dalyvaujantys parodytų kitą pusę savo

Sydnėjaus Lietuvių Khibo scenoje - 
daugiausia katučių Jaunimo talentų vakare 
susilaukęs nepakartojamasis “arabas” 
Gintaras Radzivanas.

Algimanto Burneikio nuotr.

esmės, praplatintų parodos akiratį
* Gal ir valdžia kiek paremtų, jei paroda 

kokį “tiltą” tarp dviejų kultūrų rodytų (multi
cultural Australia).

* Ir gal nemenkiausia idėja būtų iš 
anksto pasiskelbus “Art Almanac” ar “Art 
Gallery Guide” (propaganda veltui) pritraukti 
bent vieną kitą žiūrovą-vietinį “svetimtautį”.

Nesis tatykinų suteikim ir jiems galimybę 
kultūros pasisemti

a.a. Baliui [ Karambai ] Memeikai

Iškeliavus amžinybėn, vėl netekome ilgamečio sporto mylėtojo, šaunaus 
Adelaidės ”Vyties” sporto klubo nario, lietuviškos spaudos korespondento, 
Vilniaus universiteto rėmėjo ir Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojo. Pasigesime tavęs, Karamba! Reiškiame gilią užuojautą giminėms 
Lietuvoje, artimiesiems ir draugams. ALFAS valdyba

i
5

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE J
INCLUDING LITHUANIA |

<^5^ BOOK NOW! DON’T DELAY! ;

ffA.TZZTVAT’ yjK-ATmC I
.c M> 2WCC0M! ^alM^ la tie. TVvtld *cnoo>3*oJ3 |

48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 į

Tel.: (02) 9745 3333 Fax: (02) 9745 3237 j
Lie. 2TA000888 ABN 11001344323 j

Email: sales@russian-gateway.com.au j
Website: www.russian-gateway.com.au j

(Taxes not included in above airfare which is subject to availability.) |

REKOLEKCIJOS SYDNEJUJE
Rekolekcijas praves Melboumo lietuvių 

klebonas kun. Egidijus Amašius Si Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe, balandžio 21-22 
dienomis.

Šeštadienį, balandžio 21 d. pradžia 2 vai 
p.p. išpažintys, pamokslas ir po jo šv. Mišios.

Sekmadienį, balandžio 22 d. išpažintys 
nuo 11 vai lyto, šv. Mišios įprastu laiku 11.30 
vai

Fto Mišių pietūs su svečiu vyks Lietuvių 
Klube. Čia bus paruošti šilti pietūs. Norintys 
pabendrauti ir pavalgyti kartu su svečiu kun 
Amašium, prašomi užsiregistruoti iki 
balandžio 17 dienos ir apsimokėti už pietus 
pas Danutę Ankienę, tel 98712524, arba pas 
Antaną Kramilių, tel 9727 3131. Reikalinga 
žinoti kiek vietų bus reikalinga valgykloje.

Antanas Kramilhis 
Barapįjos komiteto vardu

Velykos geelonge
Šv. Velykų rytą balandžio 15 d. 830 vai 

ryto Prisikėlimo pamaldas atnašaus kun 
Egidijus Amašius.

Geelongo lietuviai su šeimomis ir svečiais 
kviečiami skaitlingai dalyvauti

Bažnyčios maršalka
Juozas GaSus

LABDARA | LIETUVA *
Sydnėjaus lietuviams pranešame, kad 

visos dėžės su siuntiniais į Lietuvą jau yra 
išparduotos. Išsiuntimas per Melboumą 
yra planuojamas pabaigoje balandžio mėn 
Dėl pristatymo supakuotų dėžių sekite 
pranešimus spaudoje ir per SBS radiją.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS 
“MUSŲ PASTOGĘ”
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW 2200 

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

www.lithuaniandub.orti.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA
Balandžio 13 d. Uždaryta 

Balandžio 16 d. nuo 12.00 vai.

Biblioteka Velykų Dieną neveikia

BALANDŽIO 29 d. 2.00 vai.

Turgus
Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 

Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

x ++++++++++++++++++ 
Reikalingas asmuo

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

arba
sekmadieniais Į budintį Direktorių.

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

Narių hr svečių informacijai.

Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 
vaL po pietų visus kviečiame į

Aukos “Mūsų Pastogei”

Popietę su M. K. 
Čiurlioniu

Melboumo Lietuvių Namuose. 
Programoje: M.K.Čiurlionio 
muzika, laiškai ir kita žodinė 

kūryba.
Popietę baigsime kavute.

Bilietų kainos: suaugusiems - $5, 
moksleiviams - kiek gali. 

Lauksime.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

J.Simaitis NSW $50.00
M.Žiogienė Vic. ’ $ 45.00
J. Vizbaras Vic. $ 10.00
A.Muce niekas Vic. $ 10.00
V.Bartuška Vic. $ 15.00
O.Aleknienė Vic. $ 15.00
R.Rakūnienė Vic. $ 5.00
J.Balčiūnas Vic. $ 20.00
Mrs. L.Drover NSW $20.00
B.Sumila ACT $ 5.00
J.Makūnas NSW $ 5.00

Melbourne Entuziastės

Dėl AL Bendruomenių adresų patikslinimo
Prašau atsiliepti visas Australijos Lietuvių Bendruomenes ir patikslinti savo pašto 

adresus. Jeigu turite, praneškite ir e-mail adresą.
Duomenis prašau siųsti ALB Krašto Valdybai adresu: PO Box 128, North 

Melbourne VIC 3051
Su pagarba Dona Hahn

Kapų lankymas

Pagal lietuviškas tradicijas,
Motinos dieną - gegužės 6-tą - pirmą gegužės sekmadienį Sydnėjuje tuoj po 

pamaldų bus lankomi Lietuvių sekcijos kapai
Giminės prašomi aptvarkyti savo artimųjų, o ypač motinų kapus. Maldas 

kapinėse praves lietuvių kapelionas kun. Roger BeDemore SM
Antanas Kramilhis

Parapijos Komiteto vardu

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
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.
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