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51-osios Sporto Šventės prisiminimai... Užgavėnės Vilniuje

2001 metų gruodžio 26 - 2002 metų sausio 1 dienomis Canberroje vyko 51-oji Lietuvių 
Sporto Šventė. Apie ją prisimena Danutė Lee savo straipsnelyje 3-me puslapyje.

Nuotraukoje: Sydnėjaus “Kovo” jaunųjų (iki 18 metų) krepšininkų mišri komanda 
su treneriu RAndriejūnu. Nuotrauka Danutės Lee

ELTA. Vilnius antradienį, vasario 12 
dieną, šventė vieną linksmiausių ir triukš
mingiausių kalendorinių švenčių - Užga
vėnes. Likus septynioms savaitėms iki 
Velykų, šįmet pirmą kartą Užgavėnės 
buvo švenčiamos Rotušės aikštėje, o bu
vusioje Kalėdų eglutės vietoje buvo degi
nama More.

Pasak renginio režisierės Zitos Kel- 
mickaitės, Vilniaus mieste, ant bruko, 
norėta švęsti Užgavėnes kaip kaimo ap
linkoje, kad būtų kuo daugiau natūralaus 
veiksmo, pokštų ir linksmybių. Vilniečiai 
turėjo ateiti su geru ūpu, kaukėmis, nusi
teikę pokštauti ir krėsti išdaigas. Visi ma
giški veiksmai būtini laukiant gausaus 
metų derliaus. Etnologai primena, kad 
šventės dieną reikia ne mažiau kaip dvy
lika kartų valgyti daug riebaus ir sotaus 
maisto, ypač tradicinių blynų, simbolizuo
jančių saulę ir pirmykštę duonos auką. 
Seniau Užgavėnės prasidėdavo riebiuoju 
ketvirtadieniu ir tęsdavosi net kelias die
nas, ruošiantis septynių savaičių pasnin
kui - Gavėniai. Šįmet Vilniuje tradiciškai 
veikė Blynų alėja Gedimino prospekte - 

nuo vidurdienio, kai dirbantiems mieste
lėnams prasideda pietų pertrauka, bulvi
niai ir miltiniai blynai buvo čirškinami 
Savivaldybės aikštėje, prie “Taurakalnio” 
restorano, taip pat prie restorano “Ida 
Basar” kavinėje “Prie Katedros”.

Pavakare Katedros aikštėje, prie var
pinės, buvo galima pamatyti gražiausias 
šių metų simbolio - Arklio - kaukes, buvo 
renkama tradiciškiausia ir išradingiausia 
kaukė. Vėliau prasidėjo teatralizuota ei
sena Pilies ir Didžiąja gatvėmis, kuriai 
vadovavo visažinė teta - etnografė Graži
na Kadžytė. Senamiesčiu traukė linksmi 
persirengėliai: velniai, raganos, giltinė, 
ožys, meška, elgetos, čigonai, žydai, o 
pavargėlius vežė dvi karinės mašinos ir 
arklio traukiamas vežimas. Savo ginklus 
- kumpį ir silkę - Įnirtingai surėmė Laši
ninis su Kanapiniu. Prakauliam Kanapi
niui nugalėjus storulį Lašininį, ant laužo 
čirškėdama supleškėjo pamėklė More ir 

‘ į miesto padangę šovė žiemos pabaigą 
pranašaujančios spalvotos ugnys.

Užgavėnių šventę sostinėje rengė 
Vilniaus etninės veiklos centras.

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga

Padėtis “Mažeikių naftoje”
Paskutiniu metu Lietuvos spaudoje 

pasirodė susirūpinimas dėl “Mažeikių naf
tos” ir jos valdytojų “Williams Inter
national” nuostolingos veiklos ir galimo 
bankroto. Kai prieš keletą metų Lietuvos 
valdžia nutarė “Mažeikių naftą” privati
zuoti, konkurse dalyvavo Shell, BP, Amoco 
ir amerikietiška naftos apdirbimo bendrovė 
“Williams”. Pastaroji laimėjo konkursą su 
teise pirkti 33% “Mažeikių naftos” akcijų. 
“Williams” Lietuvoje įregistravo dvi 
šalutines bendroves - “Williams Lietuva” 
ir “Williams International” (kuri valdys 
“Mažeikių naftą”).

Lietuvos akcijų biržoje dabar regis
truotos dvi akcinės bendrovės - “Mažeikių 
nafta” ir “Williams International”. Abiejų 
bendrovių akcijos paskutiniu laiku paste
bimai krito. Nepadėjo nei Seimo ekono
mikos komiteto ginčai, kurie net numatė 
abiejų bendrovių bankrotą.

Pasklido gandai, kad rusų “LUKoil” 
nori nupirkti ne tik visas “Mažeikių naftos” 
akcijas, bet ir visas “Williams Inter
national” akcijas. Bet, atrodo, gandai ir liko 
gandais.

“Williams” kol kas nesidera su
“LL'Koil”

BNS. Bendrovės 
“Williams Inter
national” vykdomasis 
direktorius Randy 
Majors paneigė žinias, 
kad “Williams” ir 
Rusijos naftos kon
cernas “LUKoil” de
rasi dėl “Mažeikių 
naftos” akcijų parda
vimo.

R. Majors sakė, 
kad vasario 5 dieną 

Tulsa mieste (JAV) įvykusiame “Wil
liams” ir “LUKoil” atstovų susitikime 
Rusijos bendrovė neprašė parduoti akcijų, 
tačiau norėjo žinoti, ar toks sandoris 
domintų “Williams”. ’’LUKoil’’ atsakėme 
jog mes neparduodame “Mažeikių naftos” 
akcijų, o apie “Williams International” 
pardavimą nebuvo net kalbos”, - sakė R. 
Majors.

Šią savaitę, remiantis neoficialiais šal
tiniais, buvo pranešta, kad “Williams” 
vykdomojo direktoriaus Keith Bailey ir 
“LUKoil” prezidento Vagit Alekperov susi
tikime buvo kalbėta apie “Mažeikių naf
tos” akcijų pardavimą Rusijos bendrovei 
Pasak pokalbyje dalyvavusio R.Majors, 
susitikime buvo pabrėžta, kad “Williams 
International” laikosi ilgalaikių įsiparei
gojimų Lietuvos Vyriausybei dėl “Mažeikių 
naftos” valdymo.

Paklaustas apie derybas su kita Rusijos 
naftos bendrove “Jukos” dėl ilgalaikio 
bendradarbiavimo, R.Majors sakė, jog po 
truputį artėjama prie galutinio susitarimo. 
Tačiau jis nesiėmė prognozuoti, kada 
sutartis galėtų būti pasirašyta.

“ Williams International” priklauso 33% 
“Mažeikių naftos” akcijų ir įmonės valdy-

Užgavėnių šventė Rumšiškėse, prie Kauno. Nuotrauka A.Žižiūno.

mo teisė. “Mažeikių nafta” pastaruosius 
dvejus metus dirbo nuostolingai: pernai 
patyrė 277.2 mln. litų, o 2000-aisiais -179.1 
mln. litų nuostolių.

“Williams Lietuva” - f 
Filharmonijos mecenatas

ELTA Lietuvos nacionalinė filharmo
nija yra pirmoji kultūros sričiai atsto
vaujanti organizacija, gavusi “Williams 
Lietuva” paramą. 2001 m. pabaigoje su šia 
kompanija pasirašyta pirmoji Vilniaus 
festivalio rėmimo sutartis, o 2002 metų 
vasario mėnesį pasirašoma sutartis dėl 
paramos šių metų koncertiniam sezonui

“Williams Lietuva” Lietuvoje pasirinko 
tris rėminio sritis - kultūrą, švietimą ir 
ekologiją, kelias atskiras programas - 
“Junior Achievement”, Lietuvos mokyklų 
kompiuterizavimą, taip pat institucijas - 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklą.

Lietuvos moksleivių krepšinio lygą.
Rusai konkurentai

Kaip rašo “Lietuvos rytas”, pernai Suo
mijos įlankoje, netoli Primorsko miesto, 
naują jūrų uostą pastačiusi Rusija neslepia 
ketinimų per jį tiekti į Vakarus daugiau 
naftos ir išstumti iš pelningo eksporto 
verslo konkurentus - bendroves “Ventspils 
nafta” (Latvija) ir “Mažeikių nafta”.

Fter visus Baltijos šalių uostus į Vakarus 
užpernai buvo eksportuota daugiau kaip 
80 mln. tonų rusiškos naftos. Ekspertų 
teigimu, didesnę dalį naftos produktų per 
kaimyninių šalių uostus išvedančios Rusi
jos biudžetas dėl to kasmet patiria apie 1 
mlrd. dolerių nuostolį.

Rusų planai verčia nerimauti JAV 
bendrovės “Williams International” valdo
mą “Mažeikių naftą”, kurios padėtis ir taip

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Vilniuje prasidėjo knygų muge

♦ Malaizijos federacija pradėjo tūks
tančiais deportuoti nelegalius indonezus 
emigrantus darbininkus. Malaizijos minis
tro pirmininko pavaduotojas Abdullah 
Badawi pareiškė, kad mėnesio bėgyje bus 
pakeistas imigracijos įstatymas. Indonezus 
bus galima įsileisti darbams tik būtiniau
siais atvejais. Bus skiriamos griežtos baus
mės tiek nelegaliems darbininkams, tiek jų 
darbdaviams, neišskiriant ir kūno bausmių 
-išplakime.
♦ Vasario 6 d. Australijos min. pirmi
ninkas John Howard atvyko į Džakartą 
pasitarimams su Indonezijos prezidente 
Megawati Sukarnoputri. Jam pasisekė 
išlyginti įtemptus santykius tarp Austra
lijos ir Indonezijos. Australija užtikrino, 
kad ji remia Indonezijos teritorijos integ
ralumą, įskaitant maištaujančią Aceh pro
vinciją bei Vakarų Papua. Abi šalys susita
rė kovoti prieš globalinį terorizmą bei 
keistis antiteroristinės informacijos duome
nimis. Australija pažadėjo Indonezijai 
penkis policijos laivus patruliuoti pakran
čių vandenis, tikėdamasi, kad bus stabdo
mas nelegalių imigrantų laivelių antplūdis.
♦ Vasario 6 d. Italijos Senatas balsavimu 
nusprendė atšaukti ilgus metus galiojusį 
draudimą į Italiją iš tremties užsienyje grįž
ti buvusio Italijos karaliaus vyriškos gimi
nės palikuonims. Nebejaučiama pavojaus 
respublikai iš monarchijos šalininkų.
♦ Vasario 6 d. spaudos konferencijoje 
Dubline Allied Irish Bank prisipažino, kad 
tik šiomis dienomis apsižiūrėjo, jog pa
lyginti žemo rango tarnautojas rizikingomis 
banko operacijomis prarado bankui 750 
milijonų dolerių JAV valiuta. Banko tar
nautojas 37 metų amerikietis John Rusnak, 
dirbęs Baltimorės banko skyriuje, teprisi- 
pažįsta praradęs 540 milijonų dolerių.
♦ Irano valstybės vadovai įsižeidė, kai 

JAV prezidentas George W. Bush įtraukė 
Iraną į “blogio ašies” sąstatą. Visgi jie 
pristabdė Irane prieglobstį radusio afganų 
sukilėlių lyderio Gulbuddin Hekmatyar 
veiklą. Šis sukilėlis, kovojęs prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš Taliban, ruošėsi nuversti 
dabartinę Afganistano vyriausybę ir gyrėsi 
turįs pakankamai jėgų išvyti iš Afganistano 
amerikiečius ir jų sąjungininkus.
♦ Vasario 8 dieną Afganistane į JAV 
rankas pateko Wakil Ahmed Muttawakil, 
buvęs Tahban vyriausybės užsienio reikalų 
ministras.
♦ Vasario 8 d. Alžyro karinės pajėgos po 
2.5 valandų mūšio Boufarik vietovėje įvei
kė stiprią musulmonų sukilėlių grupuotę. 
Mūšyje žuvo vyriausias sukilėlių lyderis 
Antar Zouabri, pagarsėjęs savo vadovau
jamos Ginkluotos Islamo Grupės vykdo
momis žudynėmis.
♦ Vasario 9 d. nuo insulto mirė princesė 
Margaret Rose, 71 metų amžiaus vienintelė 
Elžbietos II sesuo. Pasaulinė spauda prisi
minė jos nelaimingą meilę karo aviacijos 
pulkininkui Peter Townsend ir skyrybomis 
pasibaigusias vedybas su lordu Snowdon.
♦ 61 metų amžiaus suomis Marutei Imu
nine n, liuteronų pastorius, įėjo į Japonijos 
parlamentą, kaip demokratų partijos atsto
vas. Atvykęs į Japoniją kaip misionierius 
1967 metais, jis priėmė japonų pilietybę 
1979 m ir pilnai įsijungė į krašto politinį 
gyvenimą.
♦ Izraelio - palestiniečių santykiuose 
nėra pragiedrulių. Palestiniečių teroro 
išpuoliai ir Izraelio karinių pajėgų keršto 
veiksmai seka vienas kitą. Izraelio min. 
pirmininkas Ariel Šaron stengiasi įtikinti 
palestiniečius ir užsienio valstybes, kad 
Jaser Arafat būtų pakeistas kitu lyderiu. 
Iki šiol jis nesulaukė pritarimo net ir iš 
šiaip jam palankios JAV vyriausybės.

Prozininkas Herkus Kimčius, poetas ir scenaristas Alvydas Šlepikas ir Rašytojų sąjun
gos leidyklos redaktorius Saulius Repečka prie Rašytojų Sąjungos leidyklos stendų. 

Žilvino Beliausko nuotrauka.

ELTA Sostinės parodų centre “Litex- 
po” vasario 7 dieną iškilmingai atidaryta 
trečioji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, 
vadinama simboliniu mūsų šalies įvadu į 
šių metų Frankfurto knygų mugę, kurioje 
Lietuva dalyvaus išskirtinėmis garbės vieš
nios teisėmis.

Keturias dienas truksiančioje Vilniaus 
knygų mugėje dalyvauja per 180 Lietuvos 
ir užsienio leidyklų, knygynų, asociacijų, 
institutų ir kitų su knygomis susijusių įs
taigų. Šių metų mugė išaugo ir plotu, ir 
dalyvių skaičiumi - naujausias knygas bei 
kitus leidinius dviejuose parodų centro 
aukštuose pristato 98 dalyviai iš užsienio 
šalių ir 82 - Lietuvos.

Specialistams skirtą pirmąją Vilniaus 
knygų mugės dieną Kultūros ministerijos, 

Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus 
dailės akademijos vadovai pagrindinėmis 
ir paskatinamosiomis premijomis apdova
nojo gražiausių 2001 metų knygų dailinin
kus, o diplomais - šių knygų leidėjus.

Vilniaus knygų mugei parengta plati 
kultūrinė programa, veiks knygos meno 
ekspozicija, dailininkų Stasio Eidrigevi- 
čiaus ir Kęstučio Kasparavičiaus iliustra
cijų parodos, mažieji lankytojai kurs ir leis 
rekordinio ilgio knygą, kurią tikimasi 
nugabenti į UNESCO centrinę būstinę 
Paryžiuje.

Antroji Vilniaus knygų mugės diena, 
penktadienis, skiriamas Lietuvos prisista
tymui Frankfurto knygų mugėje, šešta
dienis - Lietuvos mokytojams ir mokslei
viams, o sekmadienis-šeimoms su vaikais.

Lietuvos įvykių apžvalga ■V

NBA pagerbė Šarūną Marčiulionį
Atkelta iš 1 psL
yra nepavydėtina. Nukreipus naftą į Pri- 
morsko uostą, Būtingės terminalo apyvarta 
gali gerokai sumažėti Į panašią padėtį pa
tektų ir Ventspilio uostas.

Tačiau, kaip praneša “Lietuvos rytas”, 
Rusijos siekis naftos srautus nukreipti į Pri- 
morską “Mažeikių naftos” vadovų kol kas 
nebaugina. Pasak jų, produktotiekiai, per 
kuriuos nafta teka į Vakarus, šiuo metu net 
braška, todėl daug lėšų į versloves investa
vę rusai net spaudžiami naftą eksportuo
jančių šalių organizacijos OPEC, nemažins 
eksporto. “Primorske išdygo rimtas konku
rentas, bet iš bendrų tendencijų sprendžiame, 
kad Rusijos eksporto turėtų užtekti visiems 
rytinėje Baltijos pakrantėje įsikūrusiems 
naftos terminalams”, - teigė “Mažeikių 
naftos” komunikacijos skyriaus vadovas 
Tadas Augustauskas.

“Mažeikių naftos” atstovų nuomone, 
naftos tranzitas per Primorską brangs vien 
del to, jog žiemą uostas užšąla. Tuo tarpu 
Būtingės terminalui ledai nebaisūs. Pernai 
čia perpumpuota 5.1 min. tonos naftos -1 
min. tonų mažiau, negu buvo planuota. 
Naftos krovos tarifai Būtingėje tokie patys.

Paminklas dr. J. Basanavičiui
Palangoje netrukus bus pastatytas 

skulptūrinis dr. J. Basanavičiaus biustas. 
Skulptūra bus išlieta iš bronzos pagal gipsi
nį originalą, sukurtą žymaus prieškario 
skulptoriaus Juozo Zikaro, pozuojant pa
čiam J. Basanavičiui Dabar jis saugomas 
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 
Paminklas stovės miesto centre, aikštėje 
Vytauto ir Vasario 16-osios gatvių san
kirtoje.

Rolandas Faksas - viduryje
BNS. Buvusio Liberalų sąjungos lyde
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rio, dukart ekspremjero Rolando Pakso 
grupė, Seime susibūrusi į Nepriklausomą 
frakciją, pareiškė nesijungsianti nei prie 
oficialios opozicijos, nei prie valdančiosios 
daugumos. “Mes paremsim, jeigu dešinės 
jėgos teiks įstatymo projektą, kuris atitiks 
mūsų nuostatas, mūsų pasaulėžiūrą. Jei 
įstatymo projektą, kuris atitiks mūsų 
pasaulėžiūrą, teiks kairiosios jėgos, mes jam 
pritarsime. Nepritarsime nė vienam, jeigu jis 
neatitiks nei mūsų programos, nei 
pasaulėžiūros”, - pareiškė R.Paksas.

Tačiau jis pripažino, jog savo politinės 
programos busimieji Liberalų demokratų 
partijos kūrėjai kol kas neturi. Dešimt na
rių vienijančią Nepriklausomą frakciją 
Seime artimiausiu metu turėtų papildyti 
dar šeši parlamentarai.

Gresia rajoninių ligoninių 
bankrotas

ELTA Seimo narė konservatorė Ire
na Degutienė prognozuoja, kad pagal 
dabartinę gydymo įstaigų finansavimo 
tvarką per trejus metus bankrutuos abso
liučiai visos rajonų centrinės ligoninės. 
Jos teigimu, reikės jas uždaryti, kadangi 
bus neįmanoma jų išlaikyti ir suteikti pa
slaugų.

Seimo narė I.Degutienė spaudos kon
ferencijoje pasiūlė skubiai atšaukti įvestą 
apmokėjimo už medicinines paslaugas 
tvarką, kuri gali būti tinkama, jos nuomo
ne, tik aukštą pragyvenimo lygį turinčiose 
šalyse. Jos nuomone, išanalizavus Lietu
vos gyventojų socialinę ekonominę būklę, 
įvertinus sergamumą ir pragyvenimo lygį, 
reikėtų parengti naują apmokėjimo už 
medicinines paslaugas sistemą. -Parla
mentarė paragino socialdemokratus ir 
socialliberalus vykdyti priimtą Vyriau- 

-sybės programą, kadangi “ji vienaip para-

Šarūnas Marčiulionis

Syta, o veiksmai vyksta kitokie”. L Degu
tienės nuomone, reikėtų griežtai laikytis 
Sveikatos draudimo įstatymo principų, 
kai “pinigai turi eiti paskui ligonį”.

Amerikoje mirė Pranas 
Bražinskas

Vasario 5 dieną Santa Monica (JAV) 
mirė 77 metų Pranas Bražinskas, kuris 
1970 metų spalio 15 dieną kartu su 
penkiolikamečiu sūnumi, panaudodami 
pistoletą bei perdirbtą medžioklinį šau
tuvą, užgrobė “Aeroflot” lėktuvą An-24, 
skridusį keleiviniu reisu Juodosios jūros 
pakrante iš Batumio į Suchumį (abu 
Gruzijos miestai). Turkijoje P. Bražinskas 
ir nepilnametis jo sūnus pasiprašė poli
tinio prieglobsčio, bet už stiuardesės 
nušovimą atsidūrė kalėjime.

1976 metais išleisti iš TUikijos, tėvas 
ir sūnus Bražinskai per Italiją ir Vene- 
zuelą atvyko į JAV. P Bražinskas apsigy
veno Santa Monica mieste, kur gyveno iki 
pat mirties. j

Garsioji Amerikos krepšinio sąjunga 
(NBA) pagerbė Šarūną Marčiulionį. Jo 
vardu buvo pavadintas titulas, atiteksian
tis geriausiam šioje lygoje rungtyniau
jančiam krepšininkui iš Europos. Šios 
nominacijos nugalėtojas bus pagerbtas 
Filadelfijoje (JAV) prasidedančiuose NBA 
Visų žvaigždžių savaitgalio renginiuose. 
Šioje Visų žvaigždžių šventėje dalyvauja 
ir pats Šarūnas Marčiulionis. Kartu su 
titulu, nugalėtojui skiriama 30 000 JAV 
dolerių dovana.

Šarūnas Marčiulionis buvo pirmasis iš 
Europos į NBA patekęs krepšininkas. Tai 
buvo 1989 metais, kai Lietuva tebebuvo 
SSSR sudėtyje.

Atidarytas kazino
Vilniuje pradėjo veikti pirmasis legalus 

lošimo automatų salonas. Jį atidarė Estijos 
kapitalo įmonė “Olympic Casino Group 
Baltija”. Nors azartinių lošimų įstatymas 
Lietuvoje įsigaliojo praėjusių metų liepą, 
dėl neaiškių verslo taisyklių pirmasis loši
mo salonas atidarytas tik dabar. Kaip 
tvirtino įmonės vadovas Sven Kolga, šie
met Vilniuje bus atidaryti 5 lošimo au
tomatų salonai, o rudenį miesto centre bus 
įrengtas kazino.

Sapporo festivalyje - pirma vieta
ELTA Vilniečiai skulptoriai Kęstutis 

Musteikis ir Arvydas Ališanka 29-ajame 
Sapporo (Japonija) sniego skulptūrų festi
valyje užėmė pirmą vietą B grupėje. Ažū
rinis vilniečių kūrinys, pavadintas “In
vazija”, atspindi žmogaus įsiliejimą į gam
tą, jų tarpusavio ryšį ir neatsiejamumą.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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“Nėraprimityvaus meno...”
Tarp Australijos lietuvių sydnėjiškė dr. Genovaitė Kazokienėyra plačiai žinoma kaip 

kultūrininkė ir meno žinovė. Be to, ji sukaupė didelį išeivijos lietuvių dailės rinkinį ir dar 
didesnę Australijos aborigenų bei Okeanijos tautų meno kolekciją. Ir visa tai padovanojo 
Lietuvos Dailės muziejui. Su dr. Genovaite Kazokiene kalbėjosi žurnalo “Šeima ’’ žurna
listė Julija Janulevičiūtė. Šį pokalbį spausdiname sutrumpintai. Red.

51-osios Sporto Šventės prisiminimai

Turėdama net du odontologės 
diplomus sėkmingai dirbote ir tai 
leido Jums keliauti, kaupti kolek
cijas. Kodėl pradėjote studijuoti 
meną?

Nuo pat vaikystės buvau linkusi 
prie meno, ypač vaizduojamojo. Dar 
gimnazistė landžiojau po parodas 
Kaune, mažai ką nutuokdama džiau
giausi bendru gražumu. Vokietijoje 
per karą meno galerijos buvo paslėp
tos, o kai pokariu Dūsseldorf’e buvo 
surengta didelė senosios dailės paro
da, j ją iš Tiibingen’o nukeliavau pės
čia. Savo kabinete odontologe dirbau 
ketvirtį amžiaus, tačiau visad ilgė
jausi meno studijų. 1965 m. su Aus
tralijos odontology grupe keliavau 
aplink pasaulį, pirmąkart pamačiau 
tikruosius modernistus JAV muzie
juose, antikinį meną Graikijoje, 
senąją Italijos ir Ispanijos dailę. Grį
žusi galutinai apsisprendžiau dirbti 
ir studijuoti. Tačiau tik 1969 metais 
švystelėjo laimė pradėti meno studi
jas, aišku, nemetant odontologės 
darbo. Tuomet mano tikslas buvo 
Australijos meno pasauliui pristatyti 
M.K. Čiurlionį ir supažindinti su pa
čia Lietuva. Bet leidimą rašyti magistro 
disertaciją apie lietuvių dailininką aš gavau 
tik su sąlyga, kad pamatysiu jo originalus. 
1975 metais atvažiavusi į Lietuvą tris 
mėnesius kartu su dailininko seserimi V 
Karužiene studijavau M.K. Čiurlionį jo 
galerijoje Kaune. Universitete gavau labai 
gerą (Honours) šio darbo įvertinimą, o 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Tarybos mokslinių darbų lietuviška temati
ka konkurse - pirmąją premiją.

Savo daktarine disertacija, galima sa
kyti, pastatėte paminklą Australijos lietu
vių dailininkams. O pirkdama jų paveiks
lus padėjote jiems pragyventi?

Tūos paveikslus, kurie man patikdavo, 
įsigydavau, aišku, visada turėdama tikslą 
juos padovanoti Lietuvai. Nė vienas daili
ninkas nepragyveno iš kūrybos. Iš pradžių 
visi labai sunkiai dirbo akmens skaldyklose, 
anglies kasyklose, cukranendrių plantaci
jose. Ištrūkti pasisekė tik keliems. O Hen
rikas Šalkauskas, šitoks talentas, iki pas
kutinės savo gyvenimo dienos dažė namus, 
Adomas Vingis visąlaik purškė mašinas, 
nuo to jie ir mirė...

Australijos aborigenų ir Okeanijos tau
tų meno kūrinius Jūs rinkote kelis dešimt
mečius. Kodėl? Ar jau iš pradžių galvojote 
kada nors juos perduosianti Lietuvai?

Jei būtų tiesa, kad žmogus gyvena kelis 
gyvenimus, tai aš tikriausiai esu gyvenusi 
kaip Australijos aborigene. Su jų menu 
susipažinau tik 1966 metais, kai su visa 
šeima keliavome aplink Australiją. Tada 
įsigijau pirmą paveikslą, tapytą ant euka
lipto žievės. Jų menas pradėtas vertinti tik 
dar po dešimtmečio, o mane jis paveikė iš
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Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

Šių metų vasario 16 dieną sukako 50 metų nuo Juozo ir 
Irmgard Gailių vedybinio gyvenimo pradžios. Šio gražaus 
auksinio jubiliejaus proga Juozą ir Irmgard Gailius sveikina:

Eeeianga tautinių šakių grupė “Gegutė".
Geeiango skautų tuntas “Šatrija", 

Geeiango Lietuvių Sujungus Klubas.

Dr. Genovaitė Kazokienė su Rarotongos salos 
čiabuve.

kart. Daug metų vaikščiojau po visokias 
muges, turgus, kuriuose vaikai išparduoda 
tėvų palikimą, pirkdavau varžytinėse. Grį
žusi iš Tasmanijos, kur šešerius metus 
gyvenau rengdama doktoratą, pardaviau 
savo namus ir leidausi j Naująją Gvinėją 
bei kitas brangias keliones po Okeanijos 
salas. Visą šį meno turtą iš pat pradžių 
kaupiau Lietuvai galvodama, kad dauguma 
žmonių iš Lietuvos čia neturės progos atva
žiuoti, o aš surinksiu, nuvešiu ir visi galės 
žiūrėti

O Jus pačią ar praturtino pažintis su 
tomis primityviomis kultūromis?

Trip. Mane praturtino visais atžvilgiais. 
Pamačiau, kad nėra primityvaus meno, yra 
tik primityvūs žiūrovai, analfabetai, kurie 
žiūrėdami į sudėtingiausius aborigenų pie
šinius mato tik linijas ir taškus. O aborige
nų mene kiekvienas brūkšnelis turi reikš
mę arba ir daug reikšmių. Bet jos atsklei
džiamos pamažu, savo genties berniukams, 
ir tik suaugę jie jau gali perskaityti parašytą 
(nutapytą) pareiškimą arba žemėlapį.

Meilė, ištikimybė, pagarba tėvams abo
rigeno ir europiečio žodyne reiškia tą patį?

Žinau, kad už neištikimybę moteris gaE 
būti ir nužudoma. Jų dorovė, galima sakyti, 
gana aukšta. Ryški pagarba vyresniesiems, 
pvz., į stovyklavietę atvilkę sumedžiotą 
kengūrą dalija taip: gardieji kąsniai - se
niams, toliau - kitiems vyrams, vaikams, o 
patiems medžiotojams tik liekanos.

Pažinusi tiek pasaulio spalvų ir atspal
vių, ko palinkėtumėte Lietuvai?

Iš visos širdies linkiu atsispirti pasau
linei globalizacijai ir išsaugoti lietuvybę 
pačioj Lietuvoj. □

Kaip žinoma, 51-oji Sporto Šventė vyko 
Canberroje. Tikiu, kad visi, kurie joje da
lyvavo - ar tai sportininkų gretose, ar 
žiūrovų eilėse - pritars man, jog Šventė 
suorganizuota buvo labai gerai, nežiū
rint, kad sostinėje ir jos apylinkėse gyve
na mažiausiai lietuvių ar lietuvių kilmės 
žmonių.

Šventės atidarymo, o taip pat uždarymo 
iškilmėse sportininkų skaičius gerokai 
viršijo žiūrovų skaičių, bet juk dažniausiai 
visa šeima ir yra sportininkų gretose. Taip 
ir eina - tėvai užsiima kuria nors sporto 
šaka ir vaikai kartu su jais keliauja. Tokiu 
atveju sudaromos jaunųjų komandos.

Nesutikčiau su pasakymu, jog kas nors 
neatvažiavo tik dėl to, kad jų draugai 
australiukai negali žaisti Šventėje. Deja, 
atleiskit, nesu įstatymų žinovė..., bet jeigu 
komandoje yra 5 australiukai, o vienas 
lietuviukas^ atsakymas aiškus, ir, jeigu 
atvirkščiai, tikiu, kad mielai būtų priimtas, 
jeigu tik atvažiuotų.

Nenusiminkime, ne visi galime daly
vauti kasmet Atsiranda visokių kliūčių, dėl 
kurių ir neatvyksta dalis sportininkų.

Vaikai mėgsta ir nori žaisti krepšinį. 

Jaunųjų krepšininkų komandos. Iš kairės: Adelaidės “Vytis” su treneriu A.Talansku ir 
Sydnėjaus “Kovas” su treneriu M.Šepoku. Nuotrauka Danutės Lee.

Skaityk “Musų Pastogę” - visk^ žinosi!

Auksinis vedybinio gyveninio jubiliejus

Įdomu yra žiūrėti rungtynes (žaidimą), kur 
komanda yra sudaryta iš tų jaunųjų krep
šininkų, kurie atvažiavo į šventę atstovau
dami savąjį klubą, bet žaidė už kitą sporto 
klubą.

Jie net nepažindami vienas kito sugeba 
sužaisti gana aukšto lygio žaidimą. Kaip tik 
tai ir matėme praėjusioje Sporto Šventėje.

Išvažiuojant į Sporto Šventę turėjome 
daug abejonių ir neaiškumų, kas ir kaip, ar 
iš viso bus jaunųjų komanda? Atsakymo 
niekas nežinojo.

Vis dėlto, atvykę į Canberrą nenusivy
lėme, visi neaiškumai išsisprendė, klausi
mų be atsakymų neliko. Atvažiavo užtek
tinai jaunųjų krepšininkų. Taigi, galėjo 
žaisti ir jie.

Sydnėjaus jaunuosius krepšininkus 
globojo ir prižiūrėjo energingoji sporto 
klubo pirmininkė Jacintą Ankutė. Ji visada 
surasdavo laiko kiekvienam asmeniškai 
paaiškinti, pranešti jeigu kas nors pasikeitė 
dienotvarkėje, tad pats gyvenimas sporto 
stadione buvo lyg namuose...

Keturios dienos prabėgo greit ir beliko 
tik prisiminimai...

Danutė Lee
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Lietuva iš arti___________
Čiurlionio kvartetas

Nors ir kiek pavėluotai, bet smagu 
pranešti apie Čiurlionio kvarteto veiklą 
paskutinių kelerių metų laikotarpyje ir 
kaip užsienio muzikos kritikai vertina 
šj ansamblį Europoje. Nuernberger 
Nachrichten (Vokietijoje) kritikas rašo:

"... The four performers conquered us with 
an extraordinarily even sound, dynamic 
phrasing and splendid ensemble. Their 
performance was marked by a beautijul tone, 
meaningful abundance of colours, subtle 
nuances, convincing expressivenes... The 
Čiurlionis Quartet is undoubtedly one of the 
best quartets in the world. ”

Rovnostfršmo (ČR), 2000 taip vertina 
kvartetą:

“Čiurlionis String Quartet from Lithuania 
confirmed its world class... ”

(Ištraukos iš tarptautinės brošiūros 
anglų kalba).

Svarūs europinio masto įvertinimai O 
Europa yra vakarietiškos muzikos lopšys. 
Paminėsiu tik kelias pasižymėjusias koncer
tų sales, kuriose kvartetas koncertavo: 
Gewandhaus Leipcige, Concertgebouw 
Amsterdame, Schauspielhaus Berlyne, 
Londono, Briuselio, Varšuvos Filharmo

Prekyba žmonėmis
Gintaras SARAFINAS

Darbo neturinčios ir perspektyvų Lietu
voje nematančios merginos bei moterys vis 
dažniau užkimba ant prekeivių žmonėmis 
kabliuko ir atsiduria Vokietijos ar Ispanijos 
viešnamiuose.

Dažniausiai Lietuvos merginos parduo
damos Vokietijos, Ispanijos, Olandijos, 
Izraelio, Turkijos, Saudo Arabijos viešna
miams. Ten paprastai atimami jų pasai ir 
merginos tampa baltosiomis vergėmis. 
Lietuvių baltųjų vergių skaičius vis didėja, 
kaip manoma, todėl, kad važiuoti į ES šalis 
nebereikia vizų. Trečdalis parduodamų 
merginų yra nepilnametės. Vokietijos 
specialiųjų tarnybų duomenimis, net 18% 
Vokietijoje apsistojusių aukų yra lietuvės. 
Tai neįtikėtinai didelis procentas, mat 
panašiai tiek aukų yra ir iš Rusijos bei 
Ukrainos, bet šios šalys keliasdešimt kar
tų didesnės už Lietuvą. Beje, 10% Vokie
tijoje sulaikytų prekeivių žmonėmis taip 
pat yra lietuviai.

Kasdien Lietuvoje dingsta vidutiniškai 
po du tris žmones. Penktadalis dingusių 
žmonių po keleto metų randami nužudyti. 
Tačiau mūsų teisėsaugos struktūros yra 
neįgalios ir praktiškai nekovoja su prekyba 
žmonėmis, nes iki šiol nė vienas toks pre
keivis nėra nuteistas (įdomu, kad Lenkijos, 
Vokietijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos 
teisėtvarkos struktūros ne tik sugeba sulai
kyti lietuvius prekeivius žmonėmis, bet ir 
surinkti jų kaltės įrodymus bei nubausti). 
Kur kas mieliau Lietuvoje yra baudžiamos 
aukos. Taip pat mielai kriminalinės polici
jos paieškos skyrius sau prisiimtų visus 
nuopelnus už nuveiktus darbus. Tarkime, 
jei žmogus atsiranda pats, tai policija pasi
žymi, kad ji rado dingusįjį.

Negana to, aukšti policijos pareigūnai 
skleidžia dezinformaciją, esą 70-95% 
merginų pačios kaltos, nes į užsienį išvyksta 
savo noru.

Dingusiais žmonėmis, ypač moterimis, 
rūpinasi “Dingusių žmonių šeimos para
mos centras”. Šio centro koordinatorė Ona 
Gustienė mano, kad šie duomenys išlaužti 
iš piršto. Be to, jei merginos į užsienį vyksta 
ir savo noru, tai prostitucija užsiima tikrai 
nesavanoriškai.

Visą šį kritikos gūsį policijos vadovai 
bando atremti įkyrėjusia maldele: “Pinigų
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nijose, Paryžiaus Musėe D’Orsay, Stok
holme koncertavo ir vedė meistriškumo 
kursus Karališkoje muzikos akademijoje. 
Kasmet dalyvauja įvairiuose muzikos 
festivaliuose Europoje. Danijoje dalyvavo 
Baltijos šalių kultūros festivaliuose, o 
kvarteto koncertą Kopenhagoje transliavo 
radijas bei įrašė į kompaktinį diską. Be to, 
kvarteto nariai pavieniui ir drauge groja 
Sostinės styginių trio ansamblyje, Kreme- 
rata Baltica kameriniame orkestre, vado
vaujamame pasaulinio masto muziko- 
smuikininko Gidon Kremer, kilusio iš 
Latvijos, Celerando kvartete ir, aišku, 
Lietuvos nacionaliniame simfoniniame 
orkestre, Lietuvos nacionalinėje filhar
monijoje, Kauno filharmonijoje ir kituose 
muzikiniuose ansambliuose.

Kvartetas susikūrė 1968 m ir iki pra
ėjusių metų gruodžio galo yra sugrojęs virš 
3 000 koncertų. Su Nepriklausomybės 
atgavimu, išsiplėtė galimybės dalyvauti 
įvairiuose kraštuose. Labai gaila, kad 
režisieriui ir dramos meno dėstytojui Algiui 
Butavičiui nepasisekė įtikinti Adelaide 
Festival vadovybę atsikviesti šį tarptautinio 
masto kvartetą į Australiją ir įtraukti jį į 

per mažai. Juk vieno žmogaus paieška 
kainuoja vidutiniškai 3 000 Lt.” Tačiau 
1997-1998 m, kada policija turėjo pinigų 
perteklių, kovos su žmonių prekyba 
mastai buvo tokie pat niekingai maži 
kaip ir dabar.

Pareigūnai tikina, kad jiems sunku 
dirbti, nes deportuotos merginos vengia 
atskleisti nusikaltimo detales, bijo įvardyti 
prekeivius žmonėmis, nepasitiki pačia po
licija. Tačiau kaip galima pasitikėti, jei 
merginos visiškai neapsaugotos nuo nusi
kaltėlių spaudimo ir jei vis daugėja atvejų, 
kada patys plicininkai prisideda prie pre
kybos žmonėmis. “Lietuvos kriminalinė 
policija yra kabinetinė ir ieškodama dingu
siu ar parduotų žmonių dirba labai neope
ratyviai. Štai, tarkime, Čekijoje, dingus žmo
gui, jo nuotrauka per parą kompiuterių 
tinklais atsiduria visuose pasienio policijos 
postuose, o pas mus viskas trunka savaitėmis, 
nes Lietuvoje dėl nesuprantamų priežasčių 
kompiuteriai į policiją dar neatkeliavo. Be 
to, dalis mūsų pareigūnų pasižymi visišku 
abejingumu. Štai Visagine dingo mergaitė. 
Jos motina nunešė pareiškimą į policiją, ta
čiau pareigūnas pareiškimo nepriėmė, esą 
nuo žmogaus dingimo turi praeiti trys paros, 
tik tuomet pareiškimas bus priimtas. Parei
gūno nepaveikė net tai, kad dingo vaikas. 
Visiškai palūžusi moteris kreipėsi į mus, ta
da mes paskambinome į Policijos departa
mentą. Po šio skambučio policija tuoj pat 
ėmė veikti ir mergaitės ieškojo iki 12 vai. 
nakties, ” - pasakojo O.Gustienė.

Taigi, nieko keista, kad vis daugiau žmo
nių Į policiją net nesikreipia. Štai vienos 
dingusios merginos motina teigė dabar

Vokietijoje išaiškinta 
žmonių prekybos aukų

Čiurlionio kvartetas.

dvimetines festivalio programas. Nors, kaip 
adelaidiškiai ir svečiai iš kitų valstijų 
prisimena, Lietuvos Jaunimo teatras sėk- 

labiau pasitikinti ekstrasensais, o ne Vidaus 
reikalų ministerija ar prokuratūra.

Vienintelė paguoda ta, kad visuome
ninių organizacijų aržiniasklaidos pastan
gomis vis daugiau Lietuvos gyventojų su
pranta prekybos žmonėmis grėsmę ir ži
notų kaip elgtis, jei artimas žmogus pa
kliūtų į prekeivių pinkles.

Kasmet į Lietuvą iš užsienio šalių 
deportuojama vidutiniškai po 300 merginų. 
Absoliuti dauguma jų, vykdamos į užsienį, 
tikisi dirbti modeliais, šokėjomis, indų plo
vėjomis, auklėmis, ar braškių skynėjomis, 
bet dirba dažniausiai prostitutėmis. Nusta
tyta, kad Lietuvoje nedaug firmų siūlo le
galų darbą užsienyje. “Merginoms siūlomas 
gerai apmokamas darbas užsienyje” - 
tokiais laikraščiuose spausdinamais skel
bimais galima pasitikėti tik 10%.

Prekeivis už vieną parduotą žmogų 
gauna 3-10 000 dolerių. Daugiausia pre
kybos žmonėmis taškų ir pasų padirbinė
jimo atvejų užfiksuojama Kaune, Panevė
žyje ir Klaipėdos rajone bei kaimuose.

Lietuvoje apie prekybą žmonėmis su
rinkta jau pakankamai daug informacijos, 
tačiau iš visų politikų ir valdiškų institucijų 
sulaukiama abejingumo. “Štai ne taip seniai 
viename renginyje buvo daug žurnalistų, te
levizijos kamerų, ir socialinės apsaugos bei 
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, matyt, 
aplinkybių prispirta, pažėrė daug pažadų: 
mes remsime, mes padėsime ne tik žodžiais, 
bet ir darbais, tačiau kol kas iš šios minis
terijos nesulaukiame jokios paramos, siun
čiami tik kažkokie atsiprašinėjimai”, - sakė 
O.Gustienė

Iš tikrųjų Socialinės apsaugos bei darbo 
ministerija rengia kažkokias popierines 
programas, aiškina, kas ir kaip turėtų būti, 
bet nieko nedaro, kad taip būtų. Šios mi
nisterijos poziciją labai gerai rodo kad ir 
toks jos klerkų pareiškimas: “Lietuvai 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti socialinės pa
ramos sistemos tobulinimui, sprendžiant 
smurto šeimose, skurdo mažinimo užimtu
mo bei prostitucijos prevencijos klausimus. 
Parama prostitucijos aukoms turėtų būti 
integruota į bendrą socialinių paslaugų 
tinklą. VRM parengta Prekybos žmonėmis 
ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 
programa, taip pat neseniai Vyriausybės 
patvirtinta Užimtumo programa iš dalies 
turėtų padėti spręsti prostitucijos proble
mas Lietuvoje”.

Bet tai tik abstraktūs žodžiai
Sutrumpintai iš “Veido” 

mingai gastroliavo per vieną Adelaidės 
menų festivalį tik dėka Algio didelių 
pastangų. Kaip neseniai teko girdėti, 
kvarteto programa užpildyta jau iki 2003 
metų galo. Man dar nusišypsojo laimė 
išgirsti Čiurlionio kvartetą Vilniuje 2000 m. 
O kada teks jį išgirsti Australijoje?

Kvarteto nariai yra: Jonas Tankevičius 
- pirmasis smuikas, Darius Dikšaitis - 
antrasis smuikas, Aloyzas Grižas - altas ir 
Saulius Lipčius - violončelė. Kaip jau 
anksčiau rašyta, Saulius Lipčius jra kilęs 
iš garsios lietuvių muzikų šeimos. Jo mo
čiutė 1927-1939 m. buvo Lietuvos operos 
solistė Marija Marcinkevičiūtė-Lipčiu- 
vienė (Lipčienė). Ji pasižymėjo dramati
niuose vaidmenyse ir savo stipriu mezzo- 
sopranu žavėjo publiką Amneris (Aidoje) 
ir kitų operų rolėse.

O Sauliaus Lipčiaus sūnus, Saulius 
Lipčius jaunesnysis, jau yra klasikinės 
gitaros virtuozas ir, kaip rašo Liuda Ku- 
raitienė Klaipėdoje, (2001.12.17.): “...grojo 
su Čiurlionio kvartetu, koncertavo Vilniaus 
miesto rutušėje, Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje, Kauno filharmonijoje... 
koncertavo Vokietijoje ir Anglijoje. Jų kar
tu su tėvu duetas 1999 m. Lenkijoje tapo 
tarptautinio konkurso nugalėtoju. ”

Kaip būtų malonu išgirsti šiuos iški
liuosius muzikus Australijoje. Tbrime jau
nesniųjų tarpe gabių choro dirigentų/čių ir 
solistų, baigusių ar bebaigiančių konser
vatorijas, gal jiems būtų prieinamesnį įvai
rių festivalių direktoriai. Čiurlionio kvarte
tas yra išleidęs kompaktinių diskų, tad nebū
tų sunku įrodyti jo aukštą muzikinį lygį.

Australijos Lietuvių Dienos 2002 metų 
pabaigoje jau ne už kalnų. Gal busimieji 
rengėjai galėtų pasiteirauti apie galimybes 
pakviesti kvartetą į šias iškilmes?

Isolda Požeiaitė-Davis AM

Lietuva pagal anglą

Stephen C.Rowell su savo naujai išleista 
knyga Vilniuje.

Sausio 7 dieną Vilniaus Rotušėje pris
tatyta Vilniuje dirbančio žinomo anglų 
istoriko, viduramžių tyrinėtojo Stephen 
C.Rowell knyga “Iš viduramžių ūkų kylanti 
Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vakarų 
Europoje, 1295-1345”. Tai vertimas iš ang
lų kalbos. Knygą išleido “Baltų lankų” 
leidykla.

Istorijos mokslų daktaras Stephen C. 
Rowell įvairių šalių spaudoje yra paskel
bęs per tris dešimtis publikacijų apie vidur
amžių Europą ir to laikotarpio Lietuvą. 
Knygoje apžvelgiamas visas didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino valdymo laiko
tarpis, karinė ir diplomatinė veikla, balan
suojant tarp pagonių tikėjimo, Vatikano ir 
krikščioniškųjų valstybių politikos. Kny
gos autorius taip pat nagrinėja kunigaikščio 
Algirdo valstybinę politiką Rytuose bei 
stačiatikių metropolijos kūrimą Lietuvoje.

Lina Kazokaitytė, Vilnius

t
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IŠ RCDAKCIlOr PfiJTO

“Maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti didelė gėda 

savosios visai nemokėti!” 
Prasidėjo mokslo metai. Vaikučiai 

skuba į mokyklėles. Vieni linksmi, kiti 
verkdami! O mūsų “vargo mokyklėlei” - 
Savaitgalio mokyklai - trūksta mokinių! 
Negali sakyti, kad mūsų tarpe nebūtų vai
kų, tik pasižiūrėkime į skautų stovyklą 
arba Į Klubo surengtą vaikų Kalėdų eglutę 
- ten vaikų daugybė, užtektų pripildyti net 
dvi klases. Atrodo, trūksta tik tėvų noro!

Kas atsitiko? Nejaugi mes, seneliai ir 
tėvai, nutarėm, kad lietuvių kalba lietuvių 
tarpe nebereikalinga? Nejaugi (sutikite su 
dažnai girdėtu pasakymu) nevarginsim 
vaikų tokiais menkniekiais: jeigu reikės, 
susikalbės angliškai! Išmokti lietuvių kalbą 
ne taip jau sunku. Pasikalbėkite su žmo
nėmis, išmokusiais lietuvių kalbą, kaip 
malonu, kaip gražu!

Štai viena šeima atvyko iš Amerikos 
prieš du metus, vaikai nemokėjo nė žodžio 
lietuviškai - šiandien kalba, rašo ir skaito 
lietuviškai, šoka ir dainuoja su lietuviais - 
atrado savo prigimties šaknis!

Perfrazavus Sauerweino žodžius, “... tą 
kalbą gavome užgimę - jai ir neturim leist 
pražūt!” Nenorėčiau sulaukti dienų, kai 
atėjusiam j minėjimus reikės atsivesti ir 
vertėją!

Vincas Bakaitis

Gerb. p. Redaktore,
Noriu ir vėl pora žodžių pasidalinti sa

vo mintimis. Šiandien, t.y. vasario 5 d., 
lietuviškoje radijo valandėlėje girdėjau p. 
Rymantės pasikalbėjimą su p. Genovaite 
Kazokiene apie jos padovanotą ir jau 
Klaipėdoje atsiradusį Australijos ir Okea
nijos salų aborigenų meno ir istorijos 
muziejinį rinkinį.

Žinoma, Lietuvoje tai bus labai įdomi 
paroda. Kiek teko girdėti, aborigęnais la
bai domisi ne tik lietuviai. Teko matyti 
gan daug vokiečių TV programų, kuriose 
labai akcentuojamas Australijos abori
genų gyvenimas, tiek iš teigiamos, tiek ir iš 
neigiamos pusės.

Įdomu, kokia yra pačių aborigenų 
reakcija į tokias parodas bei rinkinius. Kiek 
žinoma, jie yra atsiėmę gan daug eksponatų 
iš Anglijos muziejų. Paskutinis jų reikala
vimas-panaikinti kengūras ir emu Austra
lijos herbe.

Ar jie, sužinoję apie šį rinkinį, nepa
norės ir jį atsiimti, padarius ji šventu.

J.K.

Miela Redaktore,
Dėkojame už Jūsų įdėtą triūsą į mūsų 

laikraštį, kuris atrado tikresnį balansą ir 
tapo Liet. Bendruomenę ne kiršinantis, bet 
informuojantis laikraštis.

Su pagarba
E. ir D. Bartkevičiai

Sveiki,
Aš atstovauju parapijiniams senelių 

globos namams, kurie yra įsikūrę Rum
šiškėse, ant Kauno marių kranto.

Mūsų senelių globos namus įkūrė ku
nigas salezietis Stasys Šileika, daug metų 
praleidęs Amerikoje, Italijoje, Vokietijoje, 
Brazilijoje, Kanadoje. Sugrįžęs į Lietuvą jis 
ne tik kunigavo, bet, matydamas mūsų senų 
žmonių vargus, viską ką turėjo atidavė 
įkuriant kuklius senelių globos namus. 
Kuriant šiuos-senelių globos namus savo 
paramą ir pagalbą teikė ir lietuvis misio
nierius iš Afrikos Hermann Schulz.

Šiuo metu senelių globos namuose gy
vena dešimt senelių, kurių gyvenimo sąly
gos nėra tokios geros, kokios turėtų būti 
Kreipiamės į Jus prašydami Jūsų finansinės 
paramos. Mes turime neišnaudotas patal
pas, kuriose, atlikus remontą bei nupirkus 
reikalingą inventorių, galėtume apgyven
dinti didesnį skaičių žmonių. Būtume dė
kingi, jei atsakytumėte, ar galite mums pa
dėti, bent minimaliai paremdami finan
siškai ar materialiai. Taip pat būtume dė
kingi, jei galėtumėte nukreipti įorgani- 
zacijas, kurios galėtų mums padėti. 
Telaimina jus Dievas.

Irena Karpavičienė
Senelių globos namų direktore

Atgijo Klubas
Nors gamtoje vasara eina prie galo, 

Sydnėjaus Lietuvių Klube - pavasaris. Vos 
prieš kelis mėnesius Klubas buvo atsistojęs 
ant prarajos, ir jau grėsė rimtas pavojus, 
kad užsidarys, jei neatsirastų narių, sutin
kančių eiti į sekančią Valdybą.

Apvaizda mūsų neapleido. Šiam sun
kiam, svarbiam ir atsakingam darbui atėjo 
jau anksčiau šiame darbe dirbę Alis Migus 
- sūnus savanorio - kūrėjo Eduardo, Lau
rie Cox - australas, mūsų visų pasididžia
vimas, atėjęs į mūsų bendruomenę su visa 
siela ir kūnu. Vedė lietuvaitę, išmoko lais
vai kalbėti ir rašyti lietuviškai, užaugino 
keturias dukras lietuvaites. Kokiose 
aukštumose stovėtų mūsų bendruomenė, 
jeigu kiekvienas iš mūsų būtų atidavęs tiek 
širdies ir meilės Lietuvai? Pradėjo darbą 
su kitais direktoriais ir nauja raštinės ve
dėja Lolita Kalėdienė. Surengė Naujus

TALKA
„Mūsų Klubas švarus ir gražus“ - su 

tokiu šūkiu praėjusį šeštadienį (vasario 9 
d.) Sydnėjaus Lietuvių Klubo švarinti ir 
gražinti atvyko būrys savanorių: Rita 
Janulevičienė, Alvyda Pačėsienė, Onutė 
Kapočienė, Petras Armonas, Pranas An
driukaitis, Adolfas Griškauskas, Jadvyga 
Dambrauskienė, Vilma ir Tony Nylon, 
Danny Kalėda ir keturi Klubo direktoriai 
(Alis Migus, Romas Kalėda, Gailė Strolytė- 
Galic ir Gintaras Janulevičius). Talkinin

Pranešimas ir pakvietimas
2000 m. gruodžio 20 d. Lietuvoje 

įsteigtas Vinco Mykolaičio-Putino kultūros 
paramos fondas, kuris numato remti:

1. V.Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinė
jimus, jos populiarinimą Lietuvoje ir svetur,

2. Mykolaičio-Putino suformuluotų 
idėjų bei problemų nagrinėjimą, jo meno 
tradicijų bei principų plėtojimą, jų sklaidą 
Lietuvos švietimo sistemoje,

3. Iškiliausius lietuvių meno ir kultūros 
tyrinėjimus.

Fondas numato premijomis pažymėti 
giliausiai humanistines vertybes atsklei
džiančius meno ir kultūros reiškinius.

Kviečiame paremti VMykolaičio- 
Putino kultūros fondą a) patarimais, b)

Metus, kuriuos ir šiandien prisimename su 
dėkingumu ir malonumu, kaip niekada 
turėtą šeimos šventę. Dalinomės savais 
skanėstais. O visgi buvo draudžiama atsi
nešti į mūsų Klubą ką nors savo...

Klubo pirmininkas Alis Migus, kaip tas 
Lietuvos ąžuolas, vaišino visus šampanu. 
Nariai pajuto, kad atėjo į Klubą tikri šei
mininkai. Raštinės vedėja, pakilusi nuo 
kompiuterio, su savo vyru Danny išblizgino 
grindis, papuošė stalus. Danny parūpino 
lietuviškos muzikos, vieton anksčiau girdi
mos bum, bum bum.. Visur buvo matoma 
rengėjų rūpestinga ranka. Ačiū jiems už 
tokią malonią šventę.

Negalima nepastebėti ir naujųjų lietu
vių įnašo į Klubo administraciją ir pagalbą 
apskritai. Ilgą laiką verkšlenome, kad jų 
nematome mūsų Klube. Štai direktorių 
tarpe jau matome inžinierių Gintarą Ja- 
nulevičių ir kitus. Taigi, ne vien tik šlu
buojančius ir dusulių prislėgtus senuosius 
Klubo narius... Tikras džiaugsmas, kad tiek 
daug naujai atvykusiųjų atsiliepė į kvietimą 
talkon ir taip sutaupė Klubui didelę sumą 
pinigų. Pasamdyti darbininkus, juos ap
drausti - gali kiekvienas, bet suorganizuo
ti šeimynišką talką aptvarkyti savo kiemą 
- yra gero šeimininko menas.

Kaip ilgametis Klubo narys ir vienur 
kitur pridėjęs savo pirštą bendruomenės 

kai triūsė ne tik Klubo viduje, bet ir išorė
je. Buvo nugenėtos jau ant pastato augan
čios medžių šakos, nupjauta žolė ir ap
karpyti kraštai, nuvalyti šviestuvai, kėdės 
ir stalai, nuplauti langai ir koridorių sienos 
bei išblizginti tualetai. Po daugiau nei 12 
valandų trukusio entuziastingo darbo ir 
prakaito Lietuvių Klubas atjaunėjo ir dabar 
kvieste kviečia visus į jį užsukti.

Nuoširdus ačiū talkininkams!
Lietuvių Klubo narių vardu

Lolita Kalėda

pasiūlymais, c)lėšomis ir d) solidarumo 
jausmu.

Apie savo apsisprendimą tapti V.My- 
kolaičio-Putino paramos fondo rėmėja ar 
rėmėju prašytume pranešti raštu šiuo 
adresu: V.Mykolaičio-Putino memorialinis 
muziejus, Tauro g. 10-3,2001, Vilnius arba 
tek (8-22) 62 44 80; Fondo a/s 1266001609, 
valiutinė sąskaita Nr. 2931006093 Lietuvos 
Taupomasis banko Sostinės skyrius, banko 
kodas 60111.

Steigėjai:
B.Butkevičienė, LKostkevičiūtė, K.Li

peika, M.Lukšienė, J.Marcinkevičhis, M. 
Martinaitis, V.Martinkus, K.Stoškus, G.Vi- 
liūnas, V.Zaborskaitė.

gyvenime, šiandien negaliu pasigirti savo 
stiprybe ir sveikata. Tad nors nuoširdžiu 
žodžiu leiskite padėkoti dabartinei Klubo 
Valdybai ir administracijai, o taip pat 
mieliems lietuvaičiams iš Lietuves, kurie 
atėjote į talką, taip labai reikalingą mūsų 
Namuose. Mūsų Klubas negali lygintis su 
kitais klubais, kurie turi tūkstančius narių 
ir milijonus banke.

Viltis yra, kad išsilaikysime, jeigu ir 
ateityje turėsime lokių puikių žmonių ad
ministracijoje. Mūsų pareiga - dažniau 
lankytis Klube ir tuomi parodyti savo dė
kingumą geriems jo šeimininkams, nes už 
jų darbą mes niekada nepajėgsime jiems 
tinkamai atsilyginti. A.Kramilius

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už sudarytas 

geras gyvenimo sąlygas, materialinę 
paramą ir visas galimybes susipažinti su 
Australija gerb. gydytojai Romai Varo- 
neckai ir jos vyrui Jim, bei jų dukros 
Danos šeimai iš Adelaidės.

Taip pat dėkojame ir kitiems Sydnė
jaus, Adelaidės, Melboumo lietuviams, 
su kuriais teko susitikti.

Linkime visiems daug sveikatos ir iki 
malonių pasimatymų Lietuvoje.
Ina ir Povilas Sabaliauskai, Kaunas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Vogtų daiktų pardavėjas, 
Lydinčiam valdžios atstovui, 
Jiems į teismą tik įėjus, 
Kumščia į paširdžius dėjo 
Ir nustūmęs jį j šalį 
Leidos bėgti kiek tik galt

Pijus greitai atsigodęs,
Ir supratęs kas čia daros, 
Milžino drąsą parodė - 
Ėmęs vytis piktadarį: - 
“Mane į bėdą įkišęs, 
Nepabėgsi tu, vagišiau!’’

Dulkė lyg skrisdamas oru, 
Peršoko per baliustradą 
Ir su visu savo svoriu 
Ant bandito atsirado: - 
“Vagies nosis - tai sakyčiau, 
Nusibruzdino netyčia!”

Stasio Mootvido eilės ir piešimai

(Teisėjas - Pijušėliui)
“Tūriu Tamstai aš priminti, 
Vagis draudžiama kankinti, 
Ką padarėt, Jūs žinosit - 
Tik pažvelgęs į jo nosį. 
Kol giliau tai apgalvosiu 
Dvi savaites gatves šluosit!”_________

Mūsų Pastogė Nr. 7,2002.02.18, psl. 5

5



Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Pinigai jau padalinti
2002-aisiais metais kūno kultūrai ir 

sportui iš valstybės biudžeto tiesiogiai 
paskirta 23 254 000 Lt Dar 5 633 500 Lt 
kūno kultūrai ir sportui vystyti skirta iš 
Kultūros ir sporto rėmimo fondo. Taigi iš 
viso 2002-ųjų metų kūno kultūros ir sporto 
biudžetą sudaro 28 888 000 Lt. Tai yra 4.3 
% mažiau, nei buvo skirta pernai, arba 2.7 
% mažiau, nei buvo realiai gauta.

Daugiausiai šiais metais pinigų bus 
skirta fizinio lavinimo, sporto visiems ir 
sporto šakų plėtojimui - 8 440 000 Lt., iš 
kurių 7 mln. Lt. atiteks sporto šakų fe
deracijoms. Taigi, nors kūno kultūros ir 
sporto biudžetas šiais metais mažesnis nei 
pernai, federacijoms finansavimas išliko tas 
pats. Ši suma konkrečioms federacijoms 
išdalinta, įvertinus 2001-ųjų jų meistriš
kumo pasiekimus, masiškumą, kitas pa
pildomas programas. Todėl kai kurių 
federacijų finansavimas palyginti su 
praėjusiais metais išaugo (pvz., dviračių 
sportas, šiuolaikinė penkiakovė, žolės 
riedulys), kitų - sumažėjo (pvz., krepšinis, 
boksas, buriavimas ir kt). Iš sporto žaidimų 
daugiausia (1392 000 Lt) bus skirta krep
šiniui. Tarp individualių sporto šakų di
džiausia suma - 308 000 Lt. atiteks 
lengvaatlečiams.

Iš 7 mln. litų, 5 265 000 LL (75%) bus 
skirta Lietuvos olimpinėms sporto šakoms. 
Trisdešimt devynios neolimpinės sporto 
šakos šiemet pasidalys 785 000 Lt (12%), 
techninės sporto šakos - 350 000 Lt. (5%), 
aviacinės sporto šakos - 366 000 Lt. (7%), 
sporto šakos nepripažintos GAISF - 85 000 
Lt. (1%)

Sporto politikos ir varžybų sistemos 
plėtojimui skirta 5 272 000 Lt. Po milijoną 
litų iš šios sumos bus skirta įgyvendinti 

olimpinės rinktinės ir olimpinio rezervo 
varžybų sistemai bei skatinti sportininkus 
už aukštus sportinius pasiekimus. Taip pat 
bus keliamas sporto specialistų profesinis 
pasirengimas, pertvarkoma licenzijų išda
vimo tvarka treneriams, plėtojama antido- 
pingo veikla, kuriama integrali informacinė 
sporto sistema ir tt

3 220 000 Lt skirta rengti sportininkus 
olimpinėms žaidynėms, t.y. materialiniam- 
techniniam sportininkų ir trenerių aprū
pinimui, medicininei jų priežiūrai. Lietu
vos olimpiniam sporto centrui skirti pini
gai bus panaudoti sporto įrangai (dvira
čiams, baidarėms) įsigyti

Dabar 689 000 Lt paskirti kūno kul
tūros ir sporto veiklos valdymui.

Kultūros ir sporto rėmimo fondui šie
met buvo pateiktos 175 programos, ku
rioms įgyvendinti reikėtų net 29 mln. Lt Iš 
pateiktų programų atrinktos ir bus finan
suojamos 76. Itin daug dėmesio skiriama 
besimokančio jaunimo reikmėms paten
kinti. Tai pat bus vykdomos veteranų 
socialinės paramos programos, finansuo
jamas “Sporto” laikraštis.

Tarptautinėms varžyboms surengti, 
kurių šiemet Lietuvoje vyks net 12, bus. 
skirta 2 655 000 Lt., nors prašoma - per 7 
mln. Lt. III tautinei olimpiadai, kuri vyks 
Šiauliuose birželio 27-30 dienomis, sureng
ti Kūno kultūros ir sporto departamentas 
skirs 350 000 Lt. Didžiąją dalį išlaidų 
padengs pats miestas bei žaidynėse daly
vaujančios sporto federacijos.

Daugiausiai lėšų pareikalaus pasaulio 
jaunių irklavimo bei Europos jaunimo 
krepšinio čempionatai, kuriems bus skirta 
1 500 000 Lt. Lietuvos sporto vadovų 
nuomone, būtina kuo greičiau patvirtinti 
kriterijus, kuriais remiantis būtų kviečiami 
tarptautiniai renginiai į Lietuvą.

Dar viena Kultūros ir sporto fondo lėšų 
panaudojimo kryptis - sporto bazių, ba
seinų, aikštelių renovacija ir įrengimas.

Lėšos bus skirtos Ignalinos žiemos centrui, 
Vilniaus “Žalgirio” stadiono projektavimo 
darbams, bus investuojama į miestų ir ra
jonų sporto objektus bei “Sportas visiems” 
objektus.
Naujas Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos vadovas
Paskutinę sausio dieną įvyko Lietuvos 

sporto federacijų sąjungos (LSFS) ataskai
tos suvažiavimas. LSFS, kuri vienija 51 
sporto federaciją, suvažiavimo darbe daly
vavo 51 delegatas. Taip pat svečių teisėmis 
dalyvavo Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto prezidentas Artūras Poviliūnas bei kiti 
darbuotojai, Kūno kultūros ir sporto depar
tamento (KKSD) darbuotojai. Suvažiavime 
LSFS gretas papildė dar trys federacijos - 
naujomis LSFS narėmis tapo vandens sli
džių, motorlaivių ir ringo federacijos.

Bene pagrindinis suvažiavimo klau
simas buvo naujo LSFS prezidento rinki
mai Vytas Nėnius, tapęs KKSD gen. direk
toriumi, nutarė atsistatydinti iš LSFS prezi
dento pareigų. Naujuoju prezidentu suva
žiavimo dalyviai išrinko Vitą Gudiškį, iki 
šiol ėjusį LSFS gm. sekretoriaus pareigas, 
o jo įpėdine tapo Vida Kanišauskienė, 
Lietuvos sportinių šakų gen. sekretorė.

Metinę ataskaitą apie LSFS veiklą 
padarė buvęs LSFS prez. Vytas Nėnius. 
Anot jo, 2001-ieji LSFS nebuvo kuo nors 
išskirtiniai. Toliau buvo tęsiamos tradicijos, 
vykdomos programos, patvirtintos KKSD 
ir Baltijos šalių sporto taryboje bei prie 
vyriausybinės Europos sporto organizacijų 
asociacijos. Lina Daugėlaitė

KKSD atstovė spaudai
Naujasis Kūno kultūros ir sporto 

departamentas paskyrė žurnalistę Liną 
Daugėlaitę atstove spaudai. Su KKSD 
vadovų pritarimu Lina atsiųs įdomesnes 
sportines žinias man į Australiją ir į “Mūsų 
Pastogę”. Ačiū vadovams ir mūsų naujajai 
bendradarbei Linai.

Žiemos olimpiada prasidėjo
Šių metų žiemos olimpiada Salt Lake 

City (JAV) prasidėjo vasario 8 d. Iš Lie
tuvos šioje olimpiadoje dalyvauja 8 sporti

ninkai ir 22 vadovai, treneriai, daktarai ir 
kt. Didžiausią galimybę tapti prizininkais 
turi dailiojo čiuožimo atstovai Povilas Va
nagas ir Margarita Drobiazko.

Šis olimpinis miestas, po rugsėjo mėne
sio žiaurių įvykių Amerikoje, tapo užda
riausiu miestu pasaulyje. Saugumo parei
gūnai stebėjo kiekvieną keleivį, kontrolės 
punktuose reikėdavo nusivilkti ne tik viršu
tinius drabužius, bet nusiauti batus, nusi- 
juosti kelnių diržus ir kL Daug kur nebuvo 
galima vartoti metalinių peilių bei šakučių. 
Visų svečių saugumu rūpinosi 10 000įvairių 
pareigūnų. Labiausiai saugomas buvo olim
pinis kaimelis. Įdomu, kad žaidynėms buvo 
parengta 10 000 kilnojamų tualetų.

Pasaulinės žiemos olimpiados prasidėjo 
28 metais vėliau negu vasaros olimpiados. 
Neoficialiai 1908 m. Londono olimpiadoje 
pirmą kartą vyko dailiojo čiuožimo varžy
bos, o 1920m Antverpeno vasaros olimpia
doje vyko be dailiojo čiuožimo ir ledo ritu
lio turnyras. Olimpinių žaidynių atkūrėjas 
Pieras de Kubertenas jau XX-jo a. pradžio
je siūlė pradėti rengti ir žiemos olimpiadas. 
Tačiau tam labai priešinosi Skandinavijos 
atstovai, kurie jau nuo 1901 m. rengdavo 
atskiras Šiaurės šalių žiemos varžybas ir 
bijojo konkurencijos. Po ilgų ginčų 1924 
metais Prancūzijoje buvo surengta žiemos 
sporto tarptautinė šventė, kurioje dalyvavo 
258 sportininkai iš 16 valstybių. Šioje šven
tėje lietuviai sportininkai nedalyvavo. Lie
tuvą atstovavo tik sporto žurnalistas Stepas 
Garbačiauskas. Pagaliau 1925 m. Tarptau
tiniam Olimpiniam Komitetui pavyko įtei
sinti pirmąsias olimpines žiemos žaidynes, 
jos įvyko 1926 m. Antrosios olimpinės žie
mos žaidynės, surengtos pagal visas olim
pines taisykles, įvyko 1928 m. Sant Morice 
(Šveicarijoje). Čia dalyvavo jau 464 spor
tininkai iš 25 valstybių. Pirmą kartą daly
vavo ir Lietuvos sportininkai Geriausiai 
pasirodė čiuožėjas Kęstutis Bulota 500 m. 
distancijoje iš 33-jų dalyvių jis užėmė 29 
vietą, o 5000 m. distancijoje iš 33 jis buvo 
25-tas. Jo likimas buvo tragiškas. 1941 m 
bandydamas pabėgti iš Lietuvos, jis žuvo.

Alė Liubtnienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001) nežinodama ką daryti, bumiavau sau.

Ir taip nepajutom, kaip pavirtom į 
Meškų šeimą. Aš likau Meškutė, mano 
tėvai buvo Meška ir Meškienė, turėjau trolį 
ir dėdę Meškas ir tetą Meškienę.

Laikui bėgant, pasidarėm neišskiriami 
draugai. Kartu sportavom, stovyklavom ir 
net apgaudinėjom mokytojus. Tai buvo 
linksmos dienos, kol nesulaužėm direkto
riaus taisykles, negrįždami namo po aštun
tos valandos vakaro.

Mokyklos mokiniai buvo ne vieną kartą 
perspėti, kad tie, kurie nesilaikys gimna
zijos taisyklių, bus išmesti lauk.

“Ale, šeštadienį yra mokyklos šokiai Ar 
mes eisim į juos?” - brolis Meška paklausė 
manęs išeinant iš klasės.

“Ne, aš nenoriu eiti Jie visuomet pasi
baigia prieš aštuonias,” - užsukau nosį, nes 
dabar jaučiausi suaugi ir įsižeisdavau, jei 
kas mane palaikydavo vaiku.

“Ir aš nenoriu,” - pritarė man mama 
Meška, stovinti šaliniais.

“Hm... Aš girdėjau, kad šokių salėje 
šalia upės groja gera vokiečių kapela,” - 
pašnibždėjo man priėjęs tėvas Meška.

“O kaip būtų, jeigu mes pirma eitume į 
mokyklos šokius, o paskui į vokiečių. 
Nemanau, kad kas mūsų pasigesti},” - pa
siūliau jiems.

Visi sutiko. Tą popietę aš pasimatavau 
abi savo sukneles, bet kai nei viena man 
gerai netiko, negalėjau apsispręsti, kurią 
apsivilkti šokiams.

“Gal man geriau apsimauti ilgas kelnes 
su bliuskute... Ne, bet ne į šokius...”, -
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“Ką tu ten darai miegamajame, duris 
užsidarius?” - išgirdau mamos įtariantį 
balsą iš virtuvės.

“O nieko... Nieko blogo nedarau...”
“Nemeluok. Tb ką nors ten išdarinėji.

Kitaip būtum durų neužsidarius.”
“Mama, nei viena suknelė man netinka. 

Viena per maža, o kita per didelė,”- pri
sipažinau.

“Eikš čia. Aš noriu pati pasižiūrėti.”
“Ar ši lelijava yra per maža per mano 

krūtinę? Ką tu manai, mama?”
“Truputį. O kaip kita?”
“Kita kaip maišas ir ji man nepatinka.” 
‘Tai dėvėk tą lelijavą, kol priaugsi kitą.” 
“Bet man šį vakarą reikia eiti į gim

nazijos šokius.”
“Nustok zirzenus. Mes ne milijonieriai. 

Nepamiršk, kad esam pabėgėliai ir turim 
dėkoti Dievui už'visąpašalpą, kurią gau
nam iš kitų.”

“Bet kodėl aš niekada neturiu ko nors 
naujo? Mes visuomet gaunam sudėvėtus 
rūbus ir batus. Man jau tai nusibodo.”

“Jeigu tu toliau taip zirsi, gausi sėdėti 
namuose. Tada tau nebereikės nei sukne
lės, nei batų,” - mama greitai išsprendė 
mano problemą.

Sumišusi bariausi su savim. Kodėl aš 
negaliu turėti mažesnę krūtinę? Kodėl 
negaliu gauti suknelę, kuri man tiktų ir būtų 
prie širdies? Kodėl mama niekada manęs 
negirdi, ko aš prašau? Juk ne mano kaltė, 
kad aš bręstu. O gal ir yra?

Galų gale pasiėmiau keistai surauktą 
medžiagos gabalą, kurį ji man buvo pa
siuvus prieš pora savaičių ir ašarodama, su 

juo susiveržiau savo augančias krūtis, kol 
pradėjo skaudėti. Tokiu būdu šiam vakarui 
šiaip ne taip įtūpau į lelijavą suknelę.

Mano ilgos, tiesios, stambios kasos buvo 
kita bėda. Aš mėginau jas pakelti ir susukti 
virš gaivos, bet jos vis krito žemyn. Ilgai 
užtruko, kol man pasisekė jas taip susags
tyti, kaip man patiko.

Kai mama pamatė mano naują šukuo
seną, ji ko neišvirto iš kojų.

“Nei vienai iš savo dukrų aš neleisiu 
nešioti plaukus susuktus į paukščio lizdą. 
Ale, tu neišeisi iš namų, kol tavo plaukai 
nebus lygiai sušukuoti ir supinti j kasas, 
kaip padorios mergaitės.”

Patenkinus visus mamos reikalavimus, 
buvau išleista į šokius. Išeidama įsidėjau 
šukas ir plaukų sagutes į kišenę.

Mokyklos išvietėje su draugių pagalba 
šiaip ne taip atstačiau savo šukuoseną ir 
sumurdytą moralę.

Pasirodę mokyklos šokiuose, pasilei
dom į vokiečių salę. ,.-r

Ten nuėjus, virš durų perskaičiau 
užrašą: ‘Įėjimas vaikams iki aštuoniolikos 
metų yra draudžiamas

“Man jau suėjo aštuoniolika”.
“Man dar ne,” - prisipažino nusiminęs 

brolis Meška.
“O man tik septyniolika,” - aš beveik 

norėjau verkti
“Klausykit judu. Kai eisim į salę, vaiz

duoki!, kad ir jūs esat aštuoniolikos. Jeigu 
paprašys įrodymo, sakykit, kad palikot 
namuose. Mes už jus palaiduosim,” - teta 
Meška rado išeitį.

Viskas praėjo gerai ir greitai atsiradom 
šokių salėje..

“Čia tai bent muzikantų kapela,” - dėdė 
Meška vaizdavo muzikos žinovą, nepatai
kydamas į “fokstroto” taktą, vis užmin

damas man ant kojos.
“Man atrodo, kad tu esi buvęs kituose 

suaugusių šokiuose.”
“O kaip tu, Ale? Negi tu nesi buvus?”
“Ne, niekada. Tikra teisybė,”- čiauš

kėjau su juo, galvodama, kad iki šiol gy
venau nuobodžiaudama.

“Tik pažiūrėk į šitas blizgančias grindis. 
O kaip lengva ant jų šokti. Ir penkių žmo
nių orkestras. Koks skirtumas nuo mūsų 
mokytojo senų dumplių.”

“Mes turim čia ateiti dažniau. Direk
torius tikrai neišmes visos klasės iš gim
nazijos, jeigu ir pagaus,” - dėdė Meška 
pašnibždėjo man į ausį, prispaudęs mane 
pagal tango ritmą.

“Žinoma... Žinoma, turėtume taip da
ryti. Bet dabar paleisk. Aš nebegaliu net 
kvėpuoti,” - erzinau, atstumdama jį.

“Koks puikus vakaras. Nežinojau, kad 
tu taip gerai šoki,” - prispausdamas mane 
dar stipriau prie savęs, vaizdavo kavalierių.

“Jeigu tu nustosi mane spaudęs, aš šok
siu dar geriau,” - paraudus gyniaus nuo jo.

“Bet tu man geriau patinki, kai aš tave 
laikau arti prie savęs.”

“Ne per arti, dėde Meška... Ne per ar
ti...” - vėl jį atstūmiau, prisimindama tą 
nelaimingą draugystę su Darium skautų 
stovykloje.

Muzikai sustojus, grižomprie stalo, kur 
jau sėdėjo kiti mūsiškiai. Žmonės aplink 
mus pirko ir vaišinosi gėrimais. Mes irgi 
buvom ištroškę, bet neturėjom pinigų, nes 
viską buvom išleidę ant bilietų prie įėjimo.

“Nenusiminkit, draugeliai. Tik pasižiū
rėkit į tą šampano butelį, kurį aš ką tik 
nupirkau. Atsargiai su kamščiu... Laikykit 
stiklus paruošę...Puff, korka išlėkė...” - 
tėvas Meška pavaizdavo bonkos atidarymą.

(Bus daugiau)
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In memoriam A Word from the Conductor of “Daina”
A+A Elzė Rataiskienė-Ratienė

Elzė Markevičiūtė gimė 1922 m. kovo 
16 dieną Darbėnuose. Baigusi Telšių 
gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo 
Universitete humanitarinius mokslus. Po 
karo studijas tęsė Innsbruck’o Universitete.

1945 m. Innsbruck’e Elzė ištekėjo už 
Stasio Rataiskio-Rato. Atvykę j Australiją 
1949 metais, Elzė suvyru gyveno Sydnėjuje, 
vėliau Perthe, o 1956 metais persikėlė į 
Canberrą. Dirbo Universiteto knygyne.

Elzė buvo talentinga rašytoja-poetė. 
Pradėjo reikštis spaudoje dar besimoky
dama gimnazijoje. Daug savo kūrinių pla
tino “Mūsų Pastogėje” ir Kanadoje lei
džiamame žurnale “Moteris”.

Elzė mirė šių metų sausio 30 dieną. 
Vasario 1 dieną šeimos nariai ir artimieji 
palydėjo ją į amžinojo poilsio vietą Gun- 
gahlin kapinėse.

liko liūdintys vyras Stasys, sūnūs Stan 
ir Peter, jų žmonos ir anūkai.

Ilsėkis ramybėje, Elze.
Viktoras Martišius

ni&ui? ;zi iV oqw srubšųį oi
Kun. prelatas dr. Pranas Dauknys po il

gos ligos užmigo Dievo glėbyje. Geelongo LB Apylinkės Valdyba ir vi
sa Geelongo Lietuvių Bendruomenė giliame liūdesyje pergyvena šio 
mūsų brangaus dvasios ganytojo mirtį.

Telšių gimnazijos klasės draugei
Elzei Ralienei

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą vyrui Stasiui bei sūnums Algiui ir Vytui.
Jurgis Staugirdas ir žmona

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $100.
Pajauta, Gediminas, Rasa, Rimas Patupiai

Mirus
A+A R.Vailiekūnailei-Ramanauskienei, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame mamai Vidai Vaitiekūnienei, seseriai Marytei,, 
broliams Juozui, Algiui, Andriui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

Elzė Rataiskienė-Ratienė

An open letter to all Sydney Lithuanian 
Choir members past and present, members 
of the Sydney Lithuanian Community and 
all Australian-Li thuanians.

They say that time flies when you are 
having fun. A truer word has not been 
spoken. It has been my privilege and 
honour to serve the choristers of the Sydney 
Lithuanian Choir ‘Daina’ for the past 
fifteen years. On reflection it is hard to 
believe that I have spent the entirety of my 
adult life almost every Friday night with 
this fine group of individuals. Not only has 
it been fun, it has been a blessing. This is 
not to say it has always been easy, in fact 
there have been many difficult times. 
However, we have always come through.

Thus it is with mixed emotions that I 
met with our current Committee in early 
February to advise them that I am 
relinquishing the position of Acting 
Director. The decision was not an easy one, 
but the time has come for me to pursue 
some long held personal goals. I am sure 
that my decision will be met with a mixture 
of anger and disappointment, however I 
know that the dedication displayed by the 
choristers will ensure the successful 
continuation of this fine group. I am certain 
of this, as the choir has proven itself by its 
track record. It is one of the few community 
groups, if not the only one that has met 
continuously throughout its history 
spanning over 45 years.

I would like to take this opportunity to 
thank many individuals.

I am indebted to my colleague 
conductors both here and interstate for 
their advice, guidance, friendship and 
support. Particularly I would like to single 
out the late Bronius Kiveris for his support 
when I first joined the choir, and to Birutė 

Aleknaitė, with whom I worked for almost 
all of my time with the choir, and who all 
those years ago invited me to join the choir. 
With the support of these individuals I 
have become a better musician, and for this 
I am grateful

I am indebted to the community both 
in Sydney and in other States. Your 
support, not only of the choir financially, 
but also by your presence at our 
performances has provided us with much 
inspiration to continue our work.

I am indebted to the Committee 
members that have faithfully served the 
choir over the years for their advice and 
guidance.

But most of all I am indebted to the 
many choristers who have been part of the 
choir over the years. Whilst the role of the 
director is an important one, it is no more 
important than the roleplayed by the 
choristers. Over the years they have put up 
with my crazy and wild ideas, not to 
mention my temper from time to time, yet 
I know that I have enjoyed their support 
A precious gift indeed.

I would like to take this opportunity to 
wish the new director Jacintą Mikus every 
success. I have every confidence that we 
will hear many new and exciting 
developments with the choir under 
Jacinta’s direction.

I have agreed with the choir Committee 
that from time to time, as the choir 
requires, I am able and willing to help in 
accompanying them at church or in concert 
or for whatever advice Jacinta or the 
committee may need. Thus I am sure we 
will all have the opportunity to meet in the 
not too distant future.

Until then, with my sincere thanks,
Justin Ankus

Padėka
Mano tėveliui ir mūsų seneliui bei proseneliui Antanui Šiitui 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką tiems, kurie mus paguodė žodžiu ar raštu 
šioje liūdesio valandoje.

Ypatingas ačiū parapijos klebonui Father John Alt, p. Danutei Ankienei, p. 
Antanui Kramiliui ir visiems kitiems už pagalbą mums bei pravedimą mišių ir 
laidotuvių.

Ačiū visiems, gausiai apsilankiusiems į laidotuves ir šermenis. Ypatingas ačiū 
tarusiems malonius prisiminimų žodžius.

Valius ir šeima

Skaudžioje netekties valandoje, mirus mylimai mamai ir močiutei
a.a. Marijai Švedienei,

reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijolei, sūnui Vytui ir jų šeimoms bei artimiesiems.
Onutė Maksvytienė, 

Vytautas Patašius

A+A Marijai Švedienei
mirus, dukrai Nijolei, sūnui Vytautui ir jų šeimoms skaudžią netekties valandą 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Cecilija Protienė, 
Birutė Nagulevičienė 

Vietoj gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

A+A Marijai Švedienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, žentą Irvį, jų šeimą ir visus artimuosius.

Jonas Zinkus,
Ramunė ir Rasa su šeimomis

a.a. Marijai Švedienei
mirus, dukrai Nijolei, sūnui Vytautui, jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Po ilgų metų ligos ir kandų pas Viešpati išėjo mūsų visų mylimas ir gerbiamas 
ilgametis Melbourne lietuvių klebonas prelatas

dr. Pranas Dauknys.
Gilią užuojautą reiškiame Melbourne bei apylinkių lietuviams ir prelato 

artimiesiems Lietuvoje.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Parapija,

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Mirus
A+A Marijai Švedienei,

sūnui Vytautui, dukrai Nijolei, žentui Irviui ir visai šeimai bei giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Laima, Kęstas ir Venta Protai, 
Antanas Protas su šeima, 

Liuda Bilevičienė

a.a. Marijai Švedienei,
minis, dukrai Nijolei, sūnui Vytui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Gražina, Romas, Kristina,
warn m Alina ir Benius Katauskai,

Felicija Katauskienė
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Sekmadienį, vasario 24 «L, 2 vaL po pietų Banks town o Lietuvių Klube
kas ko dar neknoo

Visą popietę — tik juokai!
anekdotai, satyros ir muzikiniai intarpai

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10. 
Loterijoje - 3 vertingi paveikslai

(Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

Kviečiame j

i Užgavėnių Kaukių popietę, ■
sekmadienį, vasario 24 d. 130 v»l, po pietų

Mebourno Lietuvių NamuoseI Įėjimas - $7 arba kaukė ir $5. Vaikams iki 16 m. - veltui
Melbourno Entuziastės I

Grupinė kelionė į Lietuvą birželio mėn.
Prisidėkite prie “Gintaro” tautinių šokių ansamblio organizuojamos grupinės 

kelionės iš Australijos į Vilnių birželio mėn. skrendant su patikima oro linija 
LUFTHANSA (Galite taip pat pasirinkti ankstyvesnį ar vėlesnį išskridimo laiką).

Sugrįžimo data laisva ir gali būti per Aziją, Ameriką ar Kanadą.
Iš Lietuvos taip pat yra planuojama 5 dienų ekskursija į SL Peterburgą liepos 

mėn. pradžioje.
Prašau skambinkite ansamblio administratoriui Henrikui Antanaičiui kasdien 

iki 11.00 vaL vakaro tek: (03) 9857 8338.
Tautinių šokių ansamblio “Gintaras” Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, B ANKSTOWN NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962
www.litbuanianclub.org.an

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 5.00 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Kiekvieną sekmadienį nuo 3.00 iki 4.00 vai. bus rodomi 
lietuviški filmai. Kitu laiku gros šiuolaikinė nuzika: 

tiek lietuviška, tiek moderni angliška.

Visus Sydnėjaus lietuvius raginame tapti Klubo nariais. Jei jau 
esate Klubo nariai - nepamirškite susimokėti nario mokestį.

Per organizuotus renginius trauksime laimingo nario numerį. 
Premija - $ 100.

Nuo šių metų pradžios “Mūsų Pastogėje” skelbsime visus naujai 
įstojusius ar atsinaujinusius narius.

Mes turime tik tai, ką patys sukuriame. Tad ir kurkime ben
dromis jėgomis vienas kitą pagirdami ir padėdami. Mūsų tik saujelė 
šiame dideliame žemyne. Nepasimeskime, burkimės, kurkime, džiau
kimės ir liūdėkime kartu. Tepadeda mums visagalis Viešpats.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

HERNIMAN ASSOCIATES
Su malonumu praneša apie savo Architektūros įstaigos praplėtimą - įsteigtas 

Miesto Planavimo Skyrius.
Džiaugiamės p. Gintaro Šimkaus įsijungimu į mūsų gretas direktoriaus 

pareigose. Gintaras turi virš 8-ių metų planavimo ir projektavimo patirtį. 
Paskutiniu metu jis dirbo kaip vyresnysis miesto planuotojas bei statutinio 
planavimo koordinatorius City of Yarra Municipalitete.

Taigi, patarnaujame visais planavimo reikalais - rezidenciniais bei komerciniais 
- ir atstovaujame klientus VCAT apeliacijose.

5-7 Peel SL Collingwood, Victoria 3066, Australia, 
telefonas (03) 9419 7500, mobile 0412778073, facsimile (03) 9419 4595, 

e-mail gintarass@herniman.com.au

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiais metais įvyks sekmadienį, kovo 

3 dieną, tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe Parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti susirinkusiems (kokių nors daiktų 

ar dirbinių), maloniai kviečiami su savo eksponatais dalyvauti mugėje.
Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas.
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais 

bei pažįstamais.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Drauguos Valdyba

Mažosios Lietuvos enciklopedija
Pirmas tomas jau išleistas. Šiuo metu yra rengiamas antras tomas.
Prašome atsiliepti su savo žiniomis ir prisiminimais apie Mažąją Lietuvą. 

Leidėjus domina viskas: pavardės, nuotraukos, sąrašai, įvykiai, prisiminimai ir 
net keiksmai

Siunčiant informaciją apie save ar kitus žinomesnius asmenis iš Mažosios 
Lietuvos, prašome pažymėti pavardę, vardą, mergautinę pavardę, gimimo ar 
mirimo datą ir vietą, išsilavinimą ir t.t Taip pat, kada atvyko į Australiją ir kur 
gyveno, kaip prisidėjo prie Australijos lietuvių veiklos.

Reikalas labai skubus, tad nedelsiant prašome susirišti su MLE rengimo išeivijos 
(Australijos) skyriaus vedėja:

Jūratė Reisgytė, 1A Honiton Avenue, Carlingford NSW 2118.
Tel.: (02) 9873 5559, e-mail: JurateREISGYS@aol.com

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Melbourne Liet Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių persiuntimą 

į Lietuvą. Dėžes jau galima gauti sekmadieniais tarp 12.00-13.00 vaL Lietuvių 
Klube. Dėžės, persiuntimo ir siuntimo pristatymo į namus kaina $60. Dėžės dydis 
64 x 35 x 35 cm. Svoris iki 30 kg. Labai svarbu, kad dėžės nebūtų perkrautos, 
išsipūtusios ir atitiktų duotą dydį. Ant dėžių užrašyti pilną adresą, telefono numerį, 
pažymint kuriame aukšte gyvena gavėjas, jei jo butas daugiaaukščiame name.

Visi siunčiami naudoti drabužiai ir avalynė turi būti gerame stovyje. Prašome į 
siuntinius nedėti pinigų. Kaip ligi šioL dėsime visas pastangas, kad siuntiniai 
pasiektų gavėjus laimingai, bet atsakomybės neprisiimame. Draugija kartu paruoš 
siuntinių daugiavaikėms šeimoms. Kas turi atliekamų rūbų ir avalynės gerame 
stovyje, ypač vaikams, prašome pristatyti į Lietuvių Namus.

Nuoširdžiai dėkojame M.Kavaliauskienei, J.Penkaitienei, M.Karpavičienei už 
gautus jų rankomis numegztus rūbelius vaikams ir J. Mičiulienei už dosnią piniginę 
auką. Melbourno LKM Draugijos Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija organizuoja konteinerį su 

labdara į Lietuvą. Sutiko priimti ir siuntinius iš Sydnėjaus.
Dėžių dydis: didelių - 64 x 35 x 35 cm., mažų - 64 x 17 x 35 cm.

Persiuntimas iš Sydnėjaus per Melboumą kainuos: $70 už didelę dėžę ir $40 už 
mažą dėžę. Yra suvaržymų: vaikams iki 3 metukų negalima siųsti batukų ir apatinių 
rūbų. Tačiau galima siųsti viršutinius rūbus. Negalima siųsti vaistų ir maisto pro
duktų su pasibaigusiomis vartojimo datomis.
Siuntiniai numatomi išsiųsti laike dviejų mėnesių. Susidomėjusius prašome skubiai 
skambinti organizatoriui Sydnėjuje Antanui Kramiliui teL (02) 9727 3131.

Antanas Kramilius
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
Apmokamų skelbirmj kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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