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Lietuvos įvykių apžvalga
Gausėja automobilių

Šių metų antrą ketvirtį Lietuvoje buvo 
parduoti 1946 nauji automobiliai. Tai 
beveik dvigubai daugiau negu prieš me
tus. Kas antras pirktas automobilis yra 
vokiškas, kas penktas - japoniškas. Labai 
sumažėjo čekiškų, amerikietiškų ir ru
siškų automobilių pardavimas. Lietuviai 
daugiausiai pirko „Volkswagen“ auto
mobilius, toliau seka „Opel“, „Ford“. Ne
tikėtai greitai didelį populiarumą įgavo 
„Mazda 626“ modelis.

Naujas verpimo fabrikas Kaune
Tarptautinė tekstilės firma „Chargeurs“ 

atidarė naują vilnos verpimo fabriką Kau
ne. Gamykla vadinsis „Filana“. Pagal 
vilnonių audinių gamybą, „Chargeurs“ 
užima pirmą vietą Europoje. Kaune su
vyti siūlai bus naudojami vilnonių au
dinių gamybai kitose kompanijos ga
myklose.

„Master Foods"statys fabriką
Klaipėdos rajono taryba patvirtino JAV 

bendrovės , Master Foods Lietuva“ fa
briko statybos Gargžduose planą. Šiam 
projektui bendrovė ketina skirti 40 mln. 
litų. Gamykloje dirbs 283 žmonės. Per 
metus ji pagamins 20 000 tonų maisto 
gyvūnams, daugiausiai skirto eksportui į 
vakarų Europos ir Skandinavijos šalis. 
Bendrovės vadovai tvirtina, kad dalį rei
kalingų žaliavų tieks ūkininkai. „Master 
Foods“Lietuvojejau investavo 28 mln. Lt

Gerėja šalies miškų būklė
„Miškų apskaitos rezultatai rodo, kad 

per penkerius metus Lietuvos miškų būk
lė gerėja. Didėja ne tik miškų plotas, bet 
ir miškuose kaupiami medienos ištek
liai“, - spaudos konferencijoje sakė Ap
linkos viceministras Imantas Lazdinis. 
Medynų plotas per penkerius metus pa
didėjo 28 000 hektarų. Tai daugiausia ne 
miško žemėje išaugę miškai. Pavyko 
padidinti vertingų uosynų ir ąžuolynų 
plotus. Dėl sausrų ir kenkėjų sumažėjo tik 
eglynų plotai.

Didinami mokytojų atlyginimai
Vyriausybė nusprendė nuo naujų moks

lo metų mokytojų atlyginimus pakelti 
vidutiniškai, 15%. Nuo sekančių metų 
sausio 1 dienos švietimo darbuotojų atly
ginimai darpądjdės 13%.

Gegužės mėnesį vidutinis mokytojų 
atlyginimas buvo apie 800 litų. Atlygi
nimų padidinimui šiemet prireiks pa
pildomai 55 mln. litų, ateinančiais metais 
- 334 mln. litų.

Patrauklus naftos ūkis
į sukurtą naftos koncerną, kurį suda

rys .Mažeikių nafta“, „Naftotiekis“ ir 
„Būtingės nafta“, JAV bendrovė „Wil
liams International“ investuos 1.2 mlrd. 
litų. Tai numato ūkio ministro Vinco 
Babiliaus ir „Williams“ prezidento John 
Bumgamerio pasirašytas ketinimų pro
tokolas dėl investicijų į Lietuvos naftos 
ūkį.

600 mln. litų į naująjį koncerną „Will—

iams“ investuos tiesiogiai, vėliau dar 600 
mln. litų JAV bendrovė reinvestuos iš 
gauto naftos komplekso pelno. Tokiu bū
du bendrovė įsigis 33% .Mažeikių naf
tos“, „Naftotiekio“ ir „Būtingės naftos“ 
akcijų. Derybų metu nuo parduodamo 
komplekso buvo atskirtas „Mažeikių 
naftos“ degalinių tinklas Lietuvoje ir 
Ukrainoje bei viešbutis Mažeikių rajone. 
Ekspertų nuomone, šių objektų vertė yra 
apie 160 mln. litų.

Ketinimų protokole išdėstytos nuosta
tos teisinį pagrindą įgaus Seime priėmus 
reikalingus įstatymų pakeitimus ar su 
„Williams“ pasirašius konkrečias sutartis. 
Ar reikia Rusijos karių Lietuvoje?
Pasibaigus pratyboms „Baltic Chal

lenge“ Klaipėdoje, surengtoje spaudos 
konferencijoje šeštadienį, liepos 25 d., 
Prezidentas Valdas Adamkus teigė, kad 
gali būti peržiūrėta nuostata, apribojanti 
Rusijos ir kitų NVS šalių kariškių tei
ses dalyvauti pratybose Lietuvoje.

Pratybos „Baltic Challenge“ Klaipė
dos apskrityje, teritoriniuose Lietuvos 
vandenyse ir erdvėje vyko liepos 10 - 25 
dienomis. ftKĮjo’s, Baltarusijos ir Ukrai
nos karininkai šiose pratybose bei jų 
planavimo konferencijose dalyvavo ste
bėtojų teisėmis.

Sekantį pirmadienį Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis paaiškino, ko
dėl į Lietuvoje vykusias tarptautines 
pratybas „Baltic Challenge“ nebuvo pa
kviesti ir nedalyvavo Rusijos, Baltaru
sijos bei kitų Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalių kariniai daliniai. Savo 
pareiškime Seimo pirmininkas priminė, 
kad to daryti neleidžia Lietuvos Kon
stitucijos dalimi tapęs Konstitucinis aktas 
„Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo 
į postsovietines Rytų sąjungas“.

Liepos 22 die
ną Vilniaus 
meras Rolan
das Paksas 
gražaus jubi
liejaus proga 
pasveikino ži
nomą visuo
menės veikėją 
- kovotoją dėl 
tikinčiųjų ir vi
sų žmonių tei
sių, dėl Bažny
čios ir Lietu
vos laisvės, 
buvusią poli
tinę kalinę Ni
jolę Sadūnaitę. Jubiliatei įteikta gėlių ir Šv. Kristoforo statulėlė. Paklausta, ką šiuo 
metu veikianti, Nijolė Sadūnaitė atsakė, jog daranti tai, ką norėjo ir stengėsi daryti visą 
gyvenimą—kiek galinti, kiek įstengianti skuba daryti gera. „ Bandau imituoti Kalkutos 
Motiną Teresę, - sakė Nijolė Sadūnaitė, - padėti senukams, vienišiems, našlaičiams, 
ligoniams, invalidams, daugiavaikėms šeimoms“. „Skubėkime daryti gera“ - taip 
vadinasi naujoji Nijolės Sadūnaitės knyga, kurią ūk ką išleido „Katalikų akademijos“ 
leidykla. Ji sudaryta iš dviejų, dar okupacijos metais JAV išleistų Nijolės Sadūnaitės 
knygų - „KGB akiratyje“ ir „Gerojo Dievo globoje“, papildant įvadu „Ištikima tiesai“, 
taip pat skyrių įvadiniais paaiškinimais, paremtais dokumentine medžiaga iš atsivėru
sių KGB archyvų. Leidinyje pateikta nemažai nuotraukų.

Todėl "spekuliatyvūs komentarai apie 
galimybę keisti šį įstatyminį apribojimą 
neatrodo realūs ir konstruktyvūs“, -pa
žymi Seimo pirmininkas V. Landsbergis. 
Jo nuomone, „nepanašu, kad dabartinis 
Lietuvos Respublikos Seimas mėgintų net
gi svarstyti tokį Konstitucijos pakeitimą

Atsiliepdamas į Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio priekaištus, Pre
zidentas Valdas Adamkus toliau laikosi 
nuomonės, kad Lietuvos įstatymuose ga
lėtų būti įtvirtinta nuostata, neužkertan
ti kelio Rusijos ir Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos kariams dalyvauti ben
drose pratybose Lietuvoje.

Sprendimas nesijungti į postsovietines 
Rytų sąjungas buvo pabrėžtas 1992 me
tais priimtame Lietuvos Konstituciniame 
akte. Jame nurodyta, kad „Lietuvos Res
publikos teritorijoje negali būti jokių 
Rusijos, Nepriklausomų Valstybių San
draugos ar į ją įeinančių valstybių kari
nių bazių ir kariuomenės dalinių".

Neaišku, kuriai elektorato daliai ar 
kam kitam Prezidentas bando „būti ge
ru“. Populiarumo ieškojimas yra nor
malus politikų uždavinys. Vienok, šio 
komentatoriaus nuomone, Rusijos kariai 
Lietuvos teritorijoje yra reikalingi it sky
lė galvoje.

Pagerbta Laima Andrikienė
Buvusi Europos reikalų ministre Laima 

Andrikienė pagerbta aukštu Prancūzijos 
apdovanojimu - Didžiojo kavalieriaus 
nuopelnų ordinu.

Apdovanojimas Seimo narei įteiktas 
Prancūzijos ambasadoriaus rezidencijoje 
Vilniaus Turniškių priemiestyje.

Šį ordiną savo dekretu Pramcūzijos 
prezidentas Jacques Chirac Laimai An
drikienei paskyrė praėjusią vasarą. Taip 
yra įvertinti tada dar Europos reikalų 
ministrės poste buvusios parlamentarės 
nuopelnai plėtojant dvišalius Lietuvos ir 
Prancūzijos santykius. Būdama ministre, 
Laima Andrikienė aktyviai rėmė Pran
cūzijos kompanijų pastangas investuoti

Laima Andrikienė
Lietuvoje.

Tinkamesnis: kalašnikovas ar M14?
Patikimomis, nors neoficialiomis ži

niomis, Lietuvai pasiūlyta dovanoti apie 
40 000 M14 šautuvų bei keli milijonai 
šovinių. Liepos 26 dienos „Respublika“ 
išspausdino straipsnį, kritikuojantį šios 
dovanos priėmimą. Apie tai rašo Sergie- 
jus Gerasimenko, „buvęs ginklų meistras, 
karo inžinierius“. Atrodo, autorius norė
tų, kad šautuvai būtų perkami iš Čekų 
Respublikos. Ten perdirbinėjami „kalaš- 
nikovo“ tipo šautuvai, pakeičiant jiems 
vamzdį ir kai kurias kitas dalis taip, kad 
šautuvas galėtų naudoti NATO tipo 
amuniciją. Toks pirkinys iš Čekijos Lie
tuvai kainuotų apie 60 mln. litų. Straips
nis kritikuoja M14 šautuvus, bet nutyli, 
kad jie būtų gaunami dovanai... Nereikia 
būti dideliu ekspertu, kad suprastumei, 
jog koks tai perdirbinėtas ginklas būtų 
neaiškios kokybės. Tuo tarpu M14 ilgai 
ir sėkmingai tarnavo kelioms Vakarų 
šalims ir pilnai atitinka NATO standartus.

Tai dar vienas pavyzdys, kaip Lietuvos 
žiniasklaida yra visiškoje anarchijoje. 
Spaudos laisvės supratimas yra visai 
kreivas - rašyk ką tik nori, šmeižk ką no
ri ir kiek nori. Primityvus yra toks lais
vės supratimas, kuris nekreipia dėmesio 
į tai, kad žiniasklaidos laisvė įpareigoja 
siekti teisybės ir nepagrįstai nedaryti 
skriaudos nei kitiems žmonėms, sve
čiams ai' savo krašte gyvenantiems, nei 
nedaryti skriaudos savo valstybei.

Dr. A. Kabaila 
Canberra, 1998.08.01

Japonijos parama
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

muziejui Kaune Japonija paskyrė 50 
milijonų jenų paramą. Tai yra pirmoji 
finansinė parama Lietuvos kultūrai iš 
Japonijos. Greitam M. K. Čiurlionio 
muziejaus prašymo patenkinimui, 
matyt, įtakos turėjo 1992 m. Japonijoje 
surengta M. K. Čiurlionio kūrinių pa
roda. Prašymui panaudotas projektas, 
atrodo, yra susietas su japoniškos 
vaizdo montažinės ir kitos technikos 
aparatūros įsigijimu. Šią įrangą japo
nai pagamins, sumontuos M. Žilinsko 
dailės galerijoje Kaune ir paruoš mu
ziejaus atstovą darbui su ja. Aparatūra 
leis rodyti muziejaus fonduose esančius 
kūrinius ir pasigaminti mokomuosius 
filmus apie Lietuvos menininkų gyve
nimą bei kūrybą.
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Dar dėl rašybos

Liepos 31d. Kinijos teismas nubaudė 
aukštą komunistų partijos pareigūną, 
buvusį Beidžingo miesto burmistrą Chen 
Xitong 16 metų kalėjimo bausme už 
korupciją ir apsileidimą pareigose. 
Chen Xitong gyrėsi esąs neliečiamas, 
jis buvo susikrovęs asmenišką 24 mili
jonų JAV dolerių turtą bei aprūpinęs 
savo draugus ir gimines.
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Liepos 31 d. D. Britanija visiškai atsi
sakė gynybai naudoti prieš žmones 
nukreiptas minas. Vyriausybės pa
reiškimu, šiuo draudimu pagerbiamas 
žuvusios princesės Dianos atminimas, 
nesji dėjo daug pastangų šio draudimo 
įgyvendinimui.

Liepos 30 d. prasidėjo artilerijos dvi
kova tarp Indijos ir Pakistano karinių 
pajėgų Kašmire. Kovose patirtas 
nemažas aukų skaičius. Abi šalys kalti
na viena kitą pradėjus šiąkovą. Susišau
dymas patrankomis ir minosvaidžiais 
prasidėjo tuo metu, kai Šri Lankoje 
prasidėjo pasitarimai tarp Indijos ir Pa
kistano ministrų pirmininkų, siekiant 
normalizuoti tarpusavio santykius, la
bai pablogėjusius po branduolinių gink
lų išbandymo.

Rugpjūčio 1 d. Kambodijoje buvo 
suimtas buvęs Khmer Rouge generolas 
Nou Paet, 1994 m. įsakęs nužudyti iš 
traukinio pagrobtą australų turistą Da
vid Wilson bei du jo bendrakeleivius. 
Prieš nužudymą Nou Paet iš Australi
jos, D. Britanijos ir Prancūzijos vyriau
sybių bandė gauti išpirką už pagrobtus 
įkaitus, tačiau deryboms dar nesibai
gus, visi trys įkaitai buvo nužudyti.
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Liepos 30 d. į Australiją trumpam vi
zitui atvyko JAV valstybės sekretorė dr. 
Madeleine Albright bei JAV gynybos 
sekretorius William Cohen. Dr. M. Al- 
birght Sydnėjuje kalbėjo rinktinei 600 
žmonių auditorijai bei įvairiais klau
simais tarėsi su Australijos vyriausybės 
nariais.
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Serbų karinės pajėgos tęsia puolimą

Vincas Babilius atsako
Vykstant didžiųjų Lietuvos įmonių, 

jų tarpe ir naftos perdirbimo įmonių, 
privatizavimui, daug kritikos susilau
kia ūkio ministras Vincas Babilius. At
sakydamas, jis nurodo, kad Lietuvoje 
valstybinės įmonės dirba neproduk
tyviai ir iš jų daug vagiama. Red.

Kiek iš žalios naftos tonos išsiurbia
ma paties brangiausio produkto? Šiuo 
požiūriu „Mažeikių nafta“ yra sovieti
nio lygio įmonė, nors sovietiniame blo
ke buvo viena geriausių. Visoje Europo
je naftos produktai kasdien tampa vis 
kokybiškesni. Tad jei šiandien su šia 
gamykla nieko nedarytume, tai jos ver
tė nuolat kristų. Nutarėme pakelti Ma
žeikių vertę ir tik tada privatizuoti: įkiš
ti į tą objektą 100, o parduoti už 300 
mln. dolerių.

Buvau vienoje naftos perdirbimo 
įmonėje Memphis, JAV. Ką pamačiau? 
Tai panašaus galingumo įmonė kaip 
Mažeikių. Pernai „Mažeikių nafta“ tu
rėjo 10 mln. JAV dol. pelno. Memphis 
'Mūsų Pastogė" Nr.31 1998.8.10 psl.2

prieš KLA sukilėlius albanus Kosovo 
provincijoje, kėl kurios nukenčia ir ci
viliai gyventojai. NATO valstybės, grą- 
sinusios įsikišti į kovas ir užstoti civi
lius, dabar laikosi neutraliai, neno
rėdamos remti KLA sukilėlių, siekian
čių visiškos nepriklausomybės.

Liepos 28 d. serbai užėmė Malisevo 
miestą, iš kurio išbėgo apie 20 000 ci
vilių gyventojų. Liepos 30 d. Serbijos 
prezidentas Slobodan Milosevic užtik
rino užsienio diplomatus, kad Kosovo 
provincijoje 8 dienas užtrukęs puolimas 
baigtas. Visgi rugpjūčio 1 d. serbų ka
riuomenė su tankais ir artilerija atnau
jino puolimus Klina srityje.
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Liepos 29 d. iš Kinijos pabėgo 23 me
tų amžiaus jaunuolis, įsikabinęs į kelei
vinio lėktuvo Boeing 747 važiuoklę, jis 
nuskrido 1767 km. iš Šanchajaus į To
kijo. Neįtikėtina, tačiau vaikinas gyvas, 
nors ir smarkiai sušalęs. Jam gręsia pa
vojus būti deportuotam atgal į Kiniją.
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Liepos 29 d. nesėkmingai baigėsi Bur- 
mos demokratinės opozicijos lyderės 
Aung San Suu Kyi bandymas provin
cijoje aplankyti savo šalininkus. Ji bu
vo sulaikyta ant tilto netoli Burmos 
sostinės Rangoon ir šešias dienas išlai
kyta savo automobilyje be maisto ir ki
tų patogumų. Vėliau ji jėga buvo 
sugrąžinta į savo namus, kurie buvo 
apsupti policijos. Liepos 29 d. Burmos 
vyriausybė atmetė jungtinį Australi
jos, JAV ir Japonijos diplomatų reika
lavimą <• leisti jiems pasimatyti su Suū 
Kyi.
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Liepos 29 d. Sydnėjaus gyventojai 
sužinojo, kad jų geriamas vanduo yra 
užterštas pavojingais giardia ir cryp
tosporidium parazitais ir bent minutę 
prieš vartojimą turi būti virinamas. 
Vandentiekio užteršimas palietė tris mi
lijonus gyventojų. Nuo rugpjūčio 1 d. 
palaipsniui pavieniams priemiesčiams 
pranešama, kad jų apylinkėje pavojus 
praėjęs.

Paruošė Vytautas Patašius

tiek pat pelno gauna kas mėnesį. Tą le
mia technologijų skirtumas. Ir nepa
mirškime, kad Mažeikiai dar prisidu
ria prekiaudami naftos produktais. Tad 
aš labiau pasitikiu tais, kurie jau įrodė, 
kad modernias technologijas yra įval
dę. Nenoriu numenkinti „Mažeikių naf
tos specialistų kvalifikacijų, bet čia rei
kia kai ko daugiau. Pasakysiu pavyzdį: 
mūsų gamybos nuostoliai buvo tokie 
dideli, kad jie turėjo užtvindyti nafta 
visą Lietuvą - bet juk Lietuva nėra tuo- 
mi užteršta. Vadinasi, ta nafta nuvingia
vo kažkur į šoną. Turiu didelę studiją, 
kurioje aprašyta, kur dingsta naftos 
produktai, tai yra, kaip vagiama. Taigi 
visi šie faktoriai rodo, kad gal geriau 
valdymą atiduoti kito mentaliteto, ki
tos patirties žmonėms.

Būtingėje vokiečiai suprojektavo 
vamzdyną su aiškiais defektais. Be to, 
šiame regione, kai yra norinčių mus 
priglausti po savo sparneliu, saugiau su 
amerikiečiais negu su savo turtu. (L.a.)

Vytautas Doniela
Pagyvėjus ryšiams su Lietuva, išei

vijos spauda susiduria su galvosūkiu: 
kadangi kai kuriais atžvilgiais Lietuvo
je vadovaujamasi skirtingomis rašybos 
taisyklėmis, kaip gi turėtų elgtis išeivijos 
spauda? Čia sustosime prie kelių atvejų, 
kur išeivijai savo įprastinių taisyklių 
keisti nevertėtų.

Skaičių rašymas
Angliškai kalbančiame pasaulyje (iš 

tiesų, daug plačiau), sveiki skaičiai nuo 
trupmenų skiriami tašku, pvz. 116.53. 
Lietuvoje, kaip ir daugmaž Europoje, 
vartojamas kabliukas, pvz. 116,53. 
Tačiau plintant kompiuteriams, vis la
biau pereinama prie taško. Taškas, o ne 
kabliukas, jau dažnokai vartojamas Vo
kietijoje, ypač finansuose. (Tarp kitko, 
Lietuvos aukštosiose mokyklose jau ir 
sovietmečiu buvo vartojamas taškas.) 
Tašką, ne kabliuką, vartoja lietuviškoji 
spauda JAV-jose bei Kanadoje - ir net 
tuo atveju, kai tekstas perrašomas iš 
Lietuvos spaudos. Šitaip išvengiama 
maišaties. Tokį perrašymą turėtų „lega
lizuoti“ ir lietuviškoji spauda Austra
lijoje, jei nenorima užsidaryti į skirtin
gų matematinių simbolių getą.

Tuo pačiu išeivijos spauda neturėtų 
atsisakyti nuo tokių Vakarų pasaulyje 
įprastų finansinių simbolių, kaip#, DM, 
% ir t.t. Lietuvos spauda tokių simbolių 
beveik nevartoja, ar vartoja tik retai - 
bet tai todėl, kad jie buvo praktiškai 
nenaudojami sovietmečiu. Iš tiesų, kai 
kurios Lietuvos spaustuvės dolerio ir 
svaro simbolius įsigijo tik prieš keletą 
metų. Taigi, kaip ir Lietuvoje prieš karą, 
taip ir dabar išeivijoje šių simbolių toli
mesnis išlaikymas .atitinkąjnai suma
žintų nuolatinį kartojimą tokių žodžių, 
kaip doleriai, dol., procentai, proc. ir pan.

Sovietmečiu Lietuvoje buvo įvesta 
sovietinė, išties sena caro laikų rusiška 
tradicija, tūkstančius žymėti ne atitin
kamais skaičiais, bet žodžiu tūkst. Štai 
tipiškas pavyzdys iš dabartinės Lietuvos 
spaudos (žr. tekstą rėmeliuose):

Nenusileido ir dabar jau liūdnai pagarsėjusio 
„Aurabanko "specialistai. Jų uždirbtos štai tokios 
sumos: Aivaras Karalius - 154 tūkst. 388 Lt ir 73 
et (38 tūkst. 597JA Vdol.), Algimantas Vinauskas - 
164 tūkst. 310 Lt ir 45 et (41 tūkst. 007 JAVdol.), 
Jadvyga Sakalauskienė - 263 tūkst. 795 Lt ir 60 et 
(65 tūkst. 949 JAVdol.).

Pastaruosius skaičius būtų daug pa
prasčiau rašyti šitaip:

263 795.60 Lt, JAV $ 65 949 arba
263,795.60 Lt, US$65,949.
Panašiai su didesniais skaičiais: pvz. 

72 mln. 345 tūkst. 625 Lt 16 et. galima 
perrašyti paprasčiau kaip 12,345,625.16 
Lt, o dėl taupumo rašoma ir 13.5 mln. 
(13.5 m), 9.6 mlrd.(9.6 h) ir panašiai.

Skaičiai be reikalo dar labiau kom
plikuojami, kai pvz. 16 240 litų yra ra
šoma 16,24 tūkst. litų, pastarąjį ištariant 
televizijos ir radijo programose šešioli
ka ir dvidešimt keturios šimtosios tūks
tančio litų.

Bendrai, kaip anksčiau minėta, rei
kalas čia sukasi apie seną rusišką tra
diciją. Šio šimtmečio pradžios anglų 
literatūroje galima užtikti pašaipėlių, kad 
„a Russian can only count to 999“, nes, 
atrodo, rusiškoji skaičių rašymo taisyklė 
ir buvo įvesta tam, kad žmonės „nesu
simaišytų skaičiuose“. Pagal šią taisyk
lę, skaitmenų paeiliui neturėtų būti dau
giau negu trys, jų reikšmę paaiškinant 
žodžiais tūkst., mln. ir t.t. Tai „vištos 
taisyklė“ (sakoma, kad višta susivokia 

tik iki trijų). Bet Vakaruose sugebama 
rašyti ir suprasti net gana didelius 
skaičius, todėl nėra jokio reikalo grįžti į 
primityvesnę rašyseną. Galimas daly
kas, kad dabartinės Lietuvos komer
santai, o tuo pačiu ir kasdieninė spauda, 
kada nors pereis prie vakarietiškos skai
čių rašysenos, todėl dabar kartais pasi
taikąs išeiviškosios spaudos grįžimas į 
caro laikų (plius sovietinį) skaičių ra
šymą nėra racionalus.

Vardų rašymas
Rašant vardus ir pavardes, išeivijos 

spaudoje akivaizdžiai pagausėjo vardų 
trumpinimas, pvz. vietoje Jonas Jonai
tis, asmuo pristatomas kaip J. Jonaitis. 
Kasdienybėje, su asmeniu tampriau yra 
susietas vardas negu pavardė; ne kartą 
prisimename asmens vardą, bet ne pa
vardę. Šiaip ar taip, tik Jonas Jonaitis 
pilniau apibūdina asmenį, o J. Jonaitis 
žmogų tarsi nuasmenina, jau nekalbant 
apie tai, kad vardo trumpinimas be rei
kalo nuslepia informaciją. Iš tiesų, kaip 
kalbininkai pastebi, Lietuvoje įsigalėjęs 
pirmo vardo „nugnybimas“ turi rusišką 
kilmę. Rusiškoje tradicijoje pilna pavar
dė susideda iš vardo, tėvavardžio ir pa
vardės - vadinasi, iš trijų žodžių. Tačiau, 
rašant, trys žodžiai užimtų daug vietos, 
tad vardas ir tėvavardis yra sutrumpi
nami. Net Vladimir Iljič Lenin buvo 
trumpinamas V. I. Lenin. Sovietmečiu 
šita vartosena įsitvirtino ir Lietuvoje 
(nors carinės tradicijos nebuvo pilnai 
atsikratyta Lietuvoje ir prieš karą). Tuo- 
mi dabartinė rašysena žymiai skiriasi 
nuo vakarietiškosios, kur vardą ir 
pavardę yra įprasta rašyti pilnai, pvz. 
John Johnson, ir tik retesniais atvejais 
(pvz. kai pavardė tekste kartojama) toks 
asmuo tampa J. Johnson. O moters 
vardas - bent anglosaksiškoje tradici
joje - kiek įmanoma rašomas pilnoje 
formoje, pvz. Jane Johnson. Moters 
vardą rašyti sutrumpintai būtų ne visai 
mandagu. Sutrumpinimas toleruoja
mas, sakysim, telefonų knygoje, nes 
sakoma, kad moters vardas gali gundyti 
trenktuolius, mėgstančius užkabinėti.

Rusiškoji įtaka
Atgijus ryšiams su Lietuva, išeivijoje 

per skubiai galvojama, jog ten išliko 
„tikrosios“ lietuviškos formos, „tikroji“ 
lietuvybė. Verta prisiminti, jog soviet
metis visgi paveikė kalbą ir rašyseną - 
ir kai kuriais atvejais tai buvo daroma 
sąmoningai. Prisiminkime, ką rašė so
vietinis kalbininkas Juozas Žiugžda: 
,Yisos Tarybų Sąjungos tautos, tarp jų 
ir lietuvių tauta, su meile ir atsidėjimu 
mokosi didžiosios rusų kalbos... Per 
visus istorinio vystymosi amžius reiškėsi 
rusų kalbos įtaka,lietuyių kalbai kaip 
ekonominio ir kultūrinio bendravimo 
rezultatas, kaip aukštesnės rusų kultūros 
veikimo rezultatas... Pagal rusų kalbos 
pavyzdžius... mes mušame klasinį 
priešą, demaskuojame buržuazinę- 
nacionalistinę ideologiją ir tarybinės 
santvarkos priešus.:: (Lietuvių kalbos 
gramatika, II dalis: Sintaksė, p. 165)

Nenuostabu, kad turėjo dingti sim
boliai $, %, vietoje 000 atsirasti tūkst., 
o televizijos ir radijo programose kar
tais pasigirsdavo ne Petras Petraitis ir 
Birutė Petraitienė, betpė Petraitis ir bė 
Petraitienė. Išeivijai nėra reikalo šią tra
diciją perimti. Dar stipriau ši rusiška 
įtaka (tiksliau: rusiško alfabeto filtras) 
paveikė svetimų žodžių, vardų ir vie
tovardžių rašybą lietuvių kalboje, bet 
apie tai kitą kartą.
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» BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S
Kaip laikosi Canberra?

Laikinoji „Mūsų Pastogės“ redakto
rė kalbasi su ALB Canberros Apylin- 
kėsValdybos pirmininke Rasa Maura- 
giene.

Canberros Apylinkė yra gana aktyvi.
- Kokie dalykai, Tavo nuomone, Apy
linkės veiklą stiprina ar išlaiko, ir kokie 
apsunkina?

Nežinau ar galima sakyti, kad Canber
ros Apylinkė yra gana aktyvi. Galima 
sakyti, kad ji dar gyvuoja. Bet tuo pačiu 
kyla klausimas, kaip ilgai čia dar gy
vuos bendruomenė? Mat, Canberros 
bendruomenė yra ir'visttbmet buvo ma
ža. O dabar ji yra ir labai senstanti ben
druomenė. Kitaip pasakius, mirštanti 
bendruomenė. Maždaug virš 80% čia 
gyvenančių lietuvių yra virš 70 metų 
amžiaus. Jaunimas, kuris užaugo čia 70- 
tais - 80-tais metais daugumoje dabar 
gyvena kituose miestuose. Jaunų šeimų 
beveik nėra. Jas galime ant rankų pirštų 
suskaičiuoti.

Tai kaip Jūsų veikla išsilaiko?
Mūsų veiklą labiausiai pagyvina an

samblių iš Lietuvos atvykimas. Kodėl? 
Todėl, kad čia vietoje neturime jokių an
samblių ar šokių vienetų. Esame pasiilgę 
lietuviškų dainų, lietuviškų šokių. Kai 
atvyksta ansambliai, galime tikėtis, kad 
susirinks apie 100 žmonių. Tai vieninte
lis įvykis, kuris sutraukia visus čia gy
venančius - jaunus ir senus. Ansamblių 
atvykimas išjudina mus visus ir tai pa
deda išlaikyti mūsų veiklą dar metams - 
iki sekančio ansamblio atvykimo. Pa
vyzdžiui, „Pynimėlio“ apsilankymas su
darė progą mūsų jaunų šeimų vaikams 
pabendrauti su tautiečiais, susipažinti su 
lietuviška kultūra. Jie niekur kitur Can- 
berroje nebūtų pamatę lietuviškų šokių ar 
išgirdę lietuviškų dainų. Tada jie susido
mi senelių ar present’ių kultūra ir tra
dicijomis. Mūsų bendruomenė turi daug 
sunkumų. Didžiausi sunkumai susiję su 
tuo, kad bendruomenė maža, senstanti ir 
neturi didelio šulinio, iš kurio būtų gali
ma pasisemti, kai reikia ruošti kokius 
nors renginius. Apylinkės Valdyba su
rengė Vasario 16-sios ir Valstybės šven
tės minėjimus. Į minėjimus apsilanko 
daugiausia vyresnio amžiaus žmonės. 
Sunku į minėjimus pritraukti žmones, kai 
neturime savų meninių jėgų, kurios už
pildytų ar paįvairintų programą. Sten
giamės pakviesti menines grupes iš kitų 
miestų, bet pakvietimai susiję su išlai
domis. Tad negalime kiekvienam minė
jimui sudaryti meninę programą. Be to, 
dažnai iškitiirpasikviečiame paskaitinin
kus, nes'Višą'laiką'hegalimie ■ apsunkinti 
tų pačių vietinių žmonių. Na, verčiamės 
kaip galimeį'stftuo ką turime.

Veikla gyvuoja ir per organizacijų veik
lą. Veikia pensininkų grupė „Paguoda“, 
ramovėnai, skautų "Židinys" ir "Vilko" 
sporto klubas. „Paguodos“ nariai renkasi 
maždaug kartą į mėnesį. Ramovėnai kas
met suruošia Kariuomenės šventę. Skau
tų "Židinys" jungia vidurinės kartos 
žmones. Jų veikla labai įvairi ir nesiri
boja lietuviškais renginiais. Jie renkasi 
maždaug kartą per du mėnesius.

Iš patirties pasakykite, kaip sekasi per 
rinkimus sudaryti Apylinkės Valdybą? 
Kaip šiuo atžvilgiu sekasi kitoms vieti
nėms organizacijoms?

Valdybos sudaromos sunkiai. Kai rei
kia rinkti valdybą, nesvarbu ar tai būtų

Rasa Mauragicnė

Apylinkės Valdyba, ar Klubo Valdyba, 
tiesiog matyti, kaip visi slenka žemyn 
savo kėdėse - lyg tada jų niekas nematys. 
Rinkimai - tai sunkiausias dalykas. Yra 
atvejų, kai asmenys ateina į susirinkimą 
jau pasiryžę stoti į valdybą. Bet tai rete
nybė. Canberroje mus jau keletą kartų yra 
sugėdinę ne lietuvių kilmės "antrosios 
pusės", kurios stojo Klubo Valdybon, o 
kitus, deja, reikėjo „maldauti“, kad pri
sidėtų. Džiaugiamės, kad šiuo metu 
sporto klubo valdybą sudaro jaunesnės 
kartos asmenys.

Manau, kad daugiausiai visi bijo to, 
kad kai įsijungs į valdybą, tai kadenci
jos gale jiems bus sunku pasitraukti. Kaip 
kitoms organizacijoms einasi šiuo atžvil
giu, negaliu pasakyti. Iš patirties žinau, 
kad organizacijose, kur yra tradicija 
keisti vadovą kiekvienos kadencijos ga
le, daug lengviau einasi išrinkti naują 
valdybą. Kai žmogus apsiima dirbti 
valdyboje, jam kadencijos galas yra aiš
kus. Gaila, kad rinkimai į Apylinkės 
Valdybą nesilaiko tokių principų.

Vis gausėja iš Lietuvos atvykstančios 
grupės: meninės, sportinės ir t.t. Ar su
siduriate su kokiais nors sunkumais or
ganizuojant jų keliones ir priėmimą? 
Gal turite pasiūlymų šiuo klausimu?

Dar nei karto Canberroje neturėjome 
problemų dėl atvykusių grupių apgy
vendinimo. Ypatingai aktyvūs, kada rei
kia apgyvendinti ansamblių narius, yra 
skautų "Židinio" nariai, o kai atvyksta 
sportininkai - sporto klubas. Padengti ke
lionių išlaidas nepajėgiame. Turime tartis 
su organizatoriais, kad jie padengtų 
atvykimo išlaidas.

Žinodama, kaip sunku priimti svečius, 
kadangi juos reikia užimti ir prižiūrėti, 
Apylinkės Valdyba organizuoja ne tik 
svečių priėmimą, bet ir jų užėmimo 
programą. Pasarridome autobusiuką, iš 
sutartų vietų surenkame svečius ir paro
dome Canberrą. Vakarais dažniausiai prie 
upės suruoštame iešminę. Šeimininkai 
atvyksta su reikiamais įrengimais ir su
ruošia stalą. Visi kartu linksmai pra
leidžiame vakarą. Tokiu atveju šeiminin
kai perdaug neapsunkinami, o svečiai dar 
šiek tiek pamato Canberros.

Sunkiausia apgyventinti ir priimti „pa
lydovus“ ir vadinamus „sponsorius“. Daž
nai jų atvyksta tiek pat, kiek ir grupės 
narių, o kartais net daugiau. Be to, dažnai 
jie yra Lietuvoje gerai gyvenantys pilie
čiai, kurie lėšų tokiai kelionei turi patys. 
Ateityje teks apsiriboti priėmimu tik tų, 
kurie tikrai priklauso atvykstančiai gru
pei. Viešnagės Australijoje organizatoriai 

ateityje turėtų perspėti, kad sponsoriai - 
palydovai turėtų apsistoti pas pažįsta
mus arba viešbučiuose.

Tokioms lietuvių kolonijoms kaip Can
berra, ansamblių atvykimas - tai gy
vastingumo išlaikymo pagrindas. Tačiau 
ateityje mums (ar grupės atvykimo or
ganizatoriams) teks kreiptis į lietuvių 
fondus su finansinės pagalbos prašymu, 
kad meninės grupės ir ateityje galėtų 
apsilankyti Canberroje.

Ar pastebite dabar atvykstančių tau
tiečių įsiliejimą į Bendruomenę?

Esame girdėję, kad į Australiją gyventi 
atvyksta tautiečiai, bet Canberroje, kiek 
žinau, po Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo nesame užtikę naujų tautiečių. 
Jei jie yra atvykę, tai arba nesirodo, arba 
nepalaiko ryšio su kitais lietuviais. O 
Canberra kaip miestas irgi nedidelis. Per 
įvairius žinių kanalus nesu girdėjusi, kad 
kas būtų sutikęs čia naujai atvykusių 
tautiečių.

Girdėjome, kad Canberra vėl yra iš
siuntusi labdaros siuntinių į Lietuvą. 
Kaip pavyko šią labdaros siuntą orga
nizuoti?

Su paskutiniu konteineriu iš Sydnėjaus 
Canberros Apylinkė persiuntė 12 didelių 
dėžių naujų rūbų vaikučiams, gyve
nantiems „Vaiko tėviškės namuose“. La

Lietuviška švieselė Perthe
Š. m. rugpjūčio 8 d. Perthe, Margaret 

River Art galerijoje, atsidaro Lindos 
Skrolytės tapybos paroda, pavadinta 
„Šis gyvenimas“.

Liuda Skrolytė yra vienintelė Viktoro 
Skrolio dukra, gimusi Vakarų Aus
tralijoje, Meredin miestelyje. 1975 
metais ji baigė Churchlan’d Mokytojų 
seminariją, keramiką pasirinkdama kaip 
pagrindinį dalyką. 1979 Curtin uni
versitete gavo meno dėstytojos diplo
mą.

Meninės karjeros pradžioje, savo 
studijoje Bunbury ji dirbo lygiagrečiai ir 
keramikoje, ir tapyboje, vėliau perėjo į 
tapybą akvarele, guašu ir akriliumi. 
Pagrindinė jos darbų tema - gamtovaiz
dis. Dailininkė mano, kad, tikriausiai, 
tai yra tėvo įtaka, kuris išmokė ją mylė
ti gamtą ir tėvo kraštą - Lietuvą. Skro
lytė sakosi norinti tapyboje atverti savo 
sielą, susilieti su gamta ir gyventi su ja 
gražioje damoje. Dailininkės perėji
mas prie gamtos yra labai subtilus ir 
moteriškas, linijos trapios ir spalvos 
švelniausių atspalvių. Galbūt todėl jos 
gamtovaizdžiuose jaučiamas mitolo
ginis aspektas, kuris paprastą tolumoje 
esantį mišką paverčia tarytum tiltu tarp 
praeities ir ateities, tampa tarytum 
dvasine jungtimi tarp žmogaus ir gam
tos. Ir visa tai melsvuose, pilkšvuose 
atspalviuose, lyg tai būtų sapne ar 
svajonėse.

Paskutiniuoju metu į savo repertuarą 
ji įtraukė ir žmogaus - angelo figūrą, 
stebinčio pasaulį, praradusį tarpusavio 
ir aplinkos sugyvenimą.

Liuda Skrolytė dalyvauja ir lietuvių 
parodose. 1992 m. už geriausią tapy

Rašytojų Sqjungos Valdyba
Dabartinę Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdybą sudaro Čikagoje gyvenantys 

nariai: Stasys Džiugas, Audra Daukienė-Kubiliūtė, Stasė Petersonienė-Vanagaitė, 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis ir Nijolė Užubalienė-Jankutė. Anksčiau Sąjungos 
Valdybą sudarė nariai iš Niujorko ir jos pirmininku buvo Paulius Jurkus. Draugija 
jungia rašytojus, esančius Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje, Belgijoje, Olandijoje, Austrijoje. Keletas rašytojų yra grįžę į Lietuvą, 
tačiau liko Draugijos sąrašuose. Sąjunga kasmet skiria $ 2000 premijas, kurias 
parūpina Lietuvių Fondas (JAV).

— "Mūsų Pastogė" Nr.31 1998.8.10 ’

bai džiaugiamės, kad kiekvienas vaikas 
gaus bent po vieną rūbelį, o gal ir dau
giau. Šią siuntą organizuoti padėjo du 
australai. Esame labai dėkingi vienos vai
kų rūbų (bei kitų dalykų) parduotuvės 
„Pins and Needles“ savininkams.

Vieną dieną šios parduotuvės savinin
kai manęs paklausė, ar yra Lietuvoje 
našlaičių narnų, kuriems reikėtų vaikiškų 
rūbų. Mat, jie tūbus atiduodavo vietinei 
labdaros grupei, bet vėliau sužinojo, kad 
pastarieji rūbelius naudojo kaip skudu
rus valymui. Taigi jie nutarė likusius 
praėjusio sezono rūbus dovanoti kam ki
tam. Papasakojau jiems apie „Vaiko 
tėviškės namus“, ir po kelių dienų jie 
pakvietė mane atvažiuoti pasiimti keletą 
maišų naujų vaikiškų rūbų. Iš tiesų tai 
buvo netgi ne keli maišai, o sandėlis, pil
nas prikrautas maišų. Jie mums padova
nojo kelių tūkstančių dolerių vertės naujų 
rūbų vaikams. Tarp jų buvo ir apatiniai 
rūbeliai, kojinės, marškinėliai, sijonai ir 
kelnės. Ko tik ten nebuvo. Tada Canber- 
ros Apylinkės Valdyba organizavo pa
kavimą ir persiuntimą. Džiaugiamės, kad 
vėl buvo proga padėti „Vaiko tėviškės 
namams“ Lietuvoje.

Ačiū, Rasa, už pokalbį ir linkiu Tau ir 
Tavo Valdybai visokeriopos sėkmės!

Liuda Skrolytė. Iš parodos „Šis 
gyvenimas“. 1998.

bos darbą lietuviška tema Lietuvių 
Dienų parodoje ji buvo apdovanota 
pirmąja premija.

Dailininkei linkime daug sėkmės šio
je parodoje ir tikimės pamatyti jos darbų 
ateinančiose Lietuvių Dienose Geelon- 
ge-

Genovaitė Kazokienė
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Kokie pavojai gręsia Lietuvos Nepriklausomybei ?
Algimantas Kabaila

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Gynybinių pajėgų reikalingumą gana 

gerai nusakė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas. Tinkamos 
gynybos pajėgos padaro mažesnio krašto 
užgrobimą brangiu žingsniu. Jei tokio 
potencialaus užgrobimo kaina yra per 
aukšta, užpuolikas tokio žingsnio atsi
sakys. Tad Lietuvos gynybinis pajėgu
mas yra pirmaeilės svarbos uždavinys. 
Jis gali būti nesvarbus tik tiems žmo
nėms, kuriems nesvarbi ir Lietuvos Ne- 
periklausomybė - ne tik nesvarbi, bet ir 
išvis nepageidautina.

Be to, Lietuvos gynybinės pajėgos yra 
labai svarbios Lietuvos siekiui įsijungti 
į NATO. Sąmoningai sakau „įsijungti“, 
o ne "prašyti”, kadNATO apgintų. NATO 
iš esmės yra karinės gynybos sąjunga, 
ir į sąjungą norima priimti tik pajėgius 
narius, kurie kolektyviai galėtų apginti 
visus jos narius. Pavojaus atveju Lietuva 
galėtų turėti karinėse pajėgose apie 
300 000 žmonių. Jei jie būtų tinkamai 
paruošti, tinkamai ginkluoti, aukštos 
moralės ir vadovautųsi stipriais patrioti
niais jausmais, tai kam nors galėtų būti 
rimtas priešas, o kitiems geras sąjungi
ninkas. Pasiekti tokį pasiruošimą nėra 
lengva, bet nėra ir neįmanoma. Reikia tik 
tikrai norėti. Ginkluotę, gal ir ne pačią 
moderniausią, bet pakankamai efektingą, 
padėtų įsigyti, o gal net dovanotų, gera
noriškai nusiteikę kraštai. Reikia tik 
jiems įrodyti, kad Lietuva yra tinkama ir 
potenciali sąjungininkė. Dabartinis Lie
tuvos Prezidentas yra Amerikos lietuvis. 
Pirmą kartą Europos istorijoje Amerikos 
pilietis tapo Europos valstybės vadovu. 
Jei jis pasižymės ne medalių dalinimu, o

Negyvos gėlės (2>
Viktoras Baltutis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Per pilną gėlių kambarį, pro dvigubas 

stiklines duris įėjome į kitą didelį kam
barį - biblioteką. Kambaryje, matyt, nie
kad nevėdinamame, trenkė senienomis, 
sunkiu lyg požemio oru. Palei visas kam
bario sienas stovėjo aukštos pilnos kny
gų lentynos.

- Tai mano vyro palikimas. Jis knygas 
labai mėgo. Žinau, kad mokaisi. Gal rast 
knygų, kurios bus tau reikalingos?

Žvilgterėjau į gražiai lentynose iš
dėstytas knygų eiles su kietais viršeliais, 
kitos net odiniais. Daugumoje filosofijos, 
britų istorijos ir labai senos enciklope
dijos, kurios vargu ar buvo tinkamos šių 
laikų naudojimui. Padėkojau už pasiū
lymą. Šeimininkė ilgai pasakojo apie savo 
gyvenimą, kol pastebėjo, kad klausausi 
tik iš mandagumo. Atsiprašiusi, palydėjo 
mane iki durų.

- Nepamiršk, jei reikės knygų, pasa
kyk! Mielai leisiu naudotis. Juk knygos 
tam ir yra, kad kas nors jas skaitytų. Man 
jau sunku. Akys pavargo.

Kartais, radęs laisvesnę valandėlę, 
užsuku į biblioteką. Radau labai senų ir 
vertingų knygų. Kai kurių lapai pageltę 
ir raidės išblukę, o drėgmės paliesti - 
susiraitę. Šeimininkė labai patenkinta ir 
kiekvieną kartą, kai tik paprašau įleisti į 
biblioteką, su didele šypsena veide veda 
mane per negyvų gėlių kambarį (dabar aš 
taip jį vadinu) į biblioteką. Kartą, bevar

politiniu sumanumu, tai padidins gerą 
Lietuvos įvaizdį Amerikoje. Lietuvos 
krašto apsaugos viceministru paskirtas 
Amerikos lietuvis, JAV-jų atsargos pul
kininkas Jonas Kronkaitis. Kariuomenės 
generaliniu inspektoriumi irgi yra paskir
tas Amerikos lietuvis, JAV-jų marinų 
atsargos pulkminkas Algimantas Garsys. 
Tai, be abejo, didelis pliusas Lietuvos 
siekiui įstoti j NATO.

Vidiniai pavojai
Be išorinių pavojų yra ir vidiniai. Prie 

jų priskirtini karinių refonnų sunkumai, 
kuriuos patiria anksčiau minėti Amerikos 
lietuviai, nes jie stengiasi, kad Lietuvos 
karinės pajėgos atitiktų aukščiausius 
pasaulinius standartus. Nors daug kas 
Lietuvoje su tam tikra nostalgija, o gal net 
tyliu priekaištu mūsų klausia, ar nema
note grįžti į Lietuvą, tie dabar Lietuvoje 
gyvenantys iš Amerikos atvykę lietuviai, 
užimantys aukštas ir sunkias pareigas, 
dažnai vadinami „užsieniečiais“. Žmonės, 
palikę patogų savo darbu užtarnautą 
gyvenimą ir ryžęsi tarnauti Lietuvos la
bui, nusipelno daugiau negu būti vadi
nami „užsieniečiais“. Liūdnas netole
rantiškumo pavyzdys. Tiesa, ir man pa
čiam kadaise panašaus netolerantiškumo 
nestokojo. Prisimena vaikystė. Gyvenant 
Panemunėje, kaimynystėje greta Kabailų 
namo buvo Šimėnų namai. Tai buvo sa
votiški kaimynai. Jis buvo teisininkas, 
kurį laiką gyvenęs Amerikoje. Ten jis 
vedė Amerikos lietuvaitę, kuri dirbo siu
vėja ir padėjo jam išsimokslinti. Jiedu 
grįžo Lietuvon ir tapo mūsų kaimynais. 
Mes, vaikai, šios kaimynės nemėgome. Ji 
buvo uždaro būdo, o kartais per tvorą per
mesdavo į mūsų sodą dilgėles ir kitas 
piktžoles. Atsilygindami, mes vaikai jai 
„sugiedodavome“ dainelę: „Konka, ame- 

tydamas knygas, mažesnėje lentynoje 
radau rankraštį. Atrodė lyg dienoraštis ar 
kas nors panašaus. Pavartęs paskaičiau. 
Tikrai, tai buvo dienoraštis. Supratau, kad 
jos vyro. Jis rašė apie susipažinimą su 
mergina, kurios tėvai labai priešinosi jų 
draugystei. Jo pavardė buvo Karalius, bet 
dėl žmonos tėvų ar kitų priežasčių pa
keitė ją į savo žmonos mergautinę pa
vardę. Karalius lietuviška pavardė. Mano 
nuostabai, radau ir keletą trumpų sakinių, 
parašytų lietuviškai.

Rankraščius, kurie buvo gražiai įrišti, 
pasiėmiau į savo kambarį. Turėdamas 
laisvesnio laiko, skaičiau puslapį po pus
lapio. Jis rašė nuo pat atvykimo į Austra
liją, berods, 1927 metais, per Angliją. At
vykęs negalėjo gauti darbo, nes kaip tik 
tuo metu prasidėjo pasaulinė ekonominė 
krizė. Atsivežtos santaupos labai greitai 
tirpo. Maisto duodavo miesto valdyba, 
bet už butą reikėjo mokėti. Susirado pi
gesnį butą - mažą būdelę - vieno pasitu
rinčio anglo kieme. Už nuomą turėjo pri
žiūrėti kiemą ir namo aplinką. Kadangi 
buvo ūkininko sūnus, kilimo nuo Taura
gės, sodo priežiūra buvo vienas malonu
mas. Turėdamas laiko, taisė tvoras ir net 
namo stogą. Anglas buvo labai patenkin
tas ir kartais duodavo vieną kitą šilin
gą. Anglo duktė Ivy dažnai sėdėdavo 
sode ir medžių pavėsyje skaitydavo 
knygą. Kartą ji mane užkalbino ir pasitei
ravo, iš kur atvykęs. Užsimezgė drau
gystė. Ivy, pamačiusi mane dirbant sode, 
išeidavo su knyga rankoje ir užkalbin

rikonka...“ Manytumėt, kad per tuos še
šiasdešimt metų tolerantiškumas, ypač 
užsienio lietuviams, būtų bent šiek tiek 
sustiprėjęs ir tie „amerikonai“, kurie taip 
nuoširdžiai sunkiomis sąlygomis dirba 
Lietuvos labui, nebūtų pravardžiuojami 
„užsieniečiais“.

Žinoma, į tokį pravardžiavimą „už
sieniečiais“ nereikia kreipti per daug 
dėmesio. Lietuvos kariuomenėje dau
guma karininkų jau yra buvę sovieti
niais karininkais. Kai kas teigia, kad tai 
esą nesvarbu, nes ir 1918 metais ka
riuomenę kūrė bei jai vadovavo lietuviai, 
buvę Rusijos caro armijos karininkais. 
Bet toks palyginimas yra labai klaidinan
tis. Prieš karą besikuriančioje Lietuvoje 
tie lietuviai karininkai kovojo už Lietu
vos nepriklausomybę, o Rusijoje šeimi
ninkaujantys bolševikai jiems buvo dvi
gubi priešai: Lietuvos priešai ir caro ka
riuomenės „baltųjų“ karininkų priešai.

Dabar padėtis yra visai skirtinga. Tie
sa, Rusija neva nusikratė komunizmo, bet 
ji taip pat pasiskelbė Sovietų Sąjungos 
tarptautinių teisių ir pozicijų paveldėtoja. 
Vietoje buvusios Sovietų Sąjungos Ru
sija yra Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos pilna narė. Rusija moka pensijas 
Sovietų armijoje tarnavusiems kari
ninkams. Rusijos karių uniformose tebe
egzistuoja sovietiški simboliai, pavyz
džiui, raudona penkiakampė žvaigždė ir 
t.t. Daug buvusių sovietų karininkų su 
neslepiama nostalgija prisimena, kad 
Sovietų Sąjungos karinės pajėgos buvo 
tolygios kitoms supervalstybėms. Tad 
lyginti 1918 metų lietuvių, buvusių caro 
Rusijos karininkų, nuostatas su buvusių 
sovietų karininkų nuostatorilis, yra visai 
netikslu. Taip kaip lyginti obuolius su 
bulvėmis.

davo. Ji buvo dar jauna, gal tik septynio
likos metų. Lankė paskutinę gimnazijos 
klasę. Jis susidomėjo jos skaitomomis 
knygomis. Kai tėvai išvykdavo iš namų, 
vakare ji ateidavo į jo būdelę ir jiedu 
ilgai kalbėdavosi. Ji ragino jį lankyti mo
kyklą, nes be mokslo bus labai sunku 
gyventi. Jis stebėjosi jos samprotavi
mais. Ji net pasižadėjo jam padėti. Netru
kus jo anglų kalba labai pagerėjo, ir tuo 
stebėjosi pats šeimininkas Frank Heys.

Sekančiuose dienoraščio puslapiuose 
jis rašė apie šeimininko Heys įtūžimą, 
kai sužinojo apie jų draugystę. Tuoj jį 
išvarė iš būdelės. Vargais negalais jis su
sirado kambarėlį. Gavo darbą, vakarais 
slapčia susitikdavo su Ivy, nes Ivy labai 
bijojo savo tėvų ir buvo jiems pažadėju
si nutraukti visus ryšius su juo. Susitiki
nėjo slapčia ir draugystė išaugo į meilę, 
kurios jau nepajėgė nutraukti tėvų drau
dimai. Frank Heys porą kartų jam pasiū
lė nemažą pinigų sumą, kad jis atsisa
kytų jo dukters Ivy ir ją paliktų, išvyk
damas į kitą miestą. Jis siūlymo nepri
ėmė ir pradėjo lankyti universitetą, vaka
rais suradęs darbą. Darbas buvo gana 
sunkus. Teko išvežioti pieną. Arkliui 
pamažu tempiant vežimą, jis bėgiojo po 
namus, padėdamas pieno butelius. Anks
ti ryte grįždavo labai nuvargęs, bet kel
davosi ir eidavo į universitetą. Po trijų 
metų jį baigė ir gavo inžinieriaus dip
lomą. Ivy irgi baigė pedagogikos insti
tutą ir gavo darbą vienoje mokykloje.

Abu nuvyko pas Ivy tėvus, tikėda
miesi gauti jų sutikimą vedyboms. Frank 
Heys juos išvarė iš namų irpagrąsino,

Nors Lietuvos įstatymai draudžia ka
rininkams gauti užsienio valstybių algas 
ar pensijas, nėra abejonės, kad kai kas 
Lietuvos kariuomenėje tokias pensijas 
gauna. Visai aišku, kad už tokias paja
mas iš svetimo krašto eventualiai gali 
reikti atsilyginti svetimam kraštui.

Blogiausia tai, kad Lietuvos Karo Aka
demijos vadovaujančiuose sluoksniuose 
vyrauja nepatriotiškos nuotaikos. Kai 
kas teigia, kad Akademijoje vyrauja 
nostalgija sovietiniams laikams, kad ten 
trūksta pozityvaus pokario partizaninio 
pasipriešinimo įvertinimo. O ką jau be
kalbėti apie pozityvius ir patriotinius 
aspektus Lietuvos valstybei, kuri egzis
tavo prieš Antrąjį pasaulinį karą? Tad 
jaunųjų karininkų paruošimas, bent jau 
ideologiniu atžvilgiu, yra išties menkos 
kokybės. O ką bekalbėti apie korupciją 
ginklų įsigijime, kai ilgametis buvęs 
krašto apsaugos ministras Audrius But
kevičius, dabar laukiantis teismo spren
dimo Lukiškių kalėjime, sugaunamas su 
pluoštu amerikietiškos valiutos bank
notų, kurie iš anksto buvo sužymėti 
saugumo valdininkų? Ne kokį paveldą 
paliko keturis metus viešpatavusi LDDP 
valdžia ir reikės dar daug energijos ko
vojant su korupcija.

Tad vidinis pavojus irgi yra. Bet reikia 
tikėtis, kad bėgant laikui ta padėtis vis 
keisis į gerąją pusę. Galima viltis, kad 
visi kariai, kurie iš Rusijos gauna pensi
ją, savanoriškai jos atsisakys. O jei ne
atsisakys, tai bus atitinkamai išaiškinti ir 
patraukti atsakomybėn. Reikia viltis, kad 
ginkluotės užsakytojai nesusigundys len
gvai priemamais kyšiais, bet sąžiningai 
tarnaus Lietuvos interesams.

Baigdamas teigiu, kad nors Lietuvoje 
daug trūkumų, daug ką dar reikia nu
veikti, bet jau padaryta didžiulė pažanga 
visose srityse ir ta pažanga tęsiasi ir toliau.

kad jo duktė yra kilusi iš garbingų ang
lų palikuonių ir jis niekada neleis savo 
dukters ištekėti už prasčioko ateivio. Tai 
būtų gėda visai jo genčiai, ir jis geriau 
atsisakys jos - dukters, negu duos sutiki
mą jų vedyboms. Ivy nenusileido ir, su
laukusi 21 metų, ištekėjo už Bernardo, 
kuris pasikeitė pavardę ir pasivadino 
Heys. Tėvai, negalėdami pernešti gėdos, 
pardavė namus ir išvyko į Angliją. Ran
kraštį - dienoraštį grąžinau, bet šeiminin
kei apie tai neužsiminiau, - baigė pasa
kojimą Norbertas.

Dar užsisakėme kavos. Norbertas ra
miai šypsojosi. Atrodė patenkintas stu
dijomis ir gyvenimu pas „negyvų gėlių“ 
kambario savininkę.

Papasakojau jam apie Melbourne 
lietuvių gyvenimą. Bandžiau sudominti. 
Gal ras laiko ir atvyks’į lietuviškus ren
ginius. Melbourne jau veikė sporto klu
bas, choras ir tautinių, šokitį grupė. Kas 
antrą savaitę šokiai, o kartais ir baliai su 
orkestru. Norbertas labai domėjosi ir 
klausėsi, bet nepaklausė, kur ir kada tie 
renginiai vyksta. Išsiskirdami susitarėme 
šeštadienio popietę susitikti šioje kavinėje.

Šeštadienį atvykau sutartu laiku. Nor
bertą jau radau sėdintį. Pasisveikinome.

- Pyragaičių ir kavos? - paklausiau.
- Aš jau užsakiau.
Kažkoks šešėlis dengėjo veidą. Atne

šus kavą, jis pamažu ją gėrė, bet tylėjo.
- Sunki man buvo ši savaitė, - nutrau

kiau tylą. - Teko dirbti net tris vakaras po 
keturias valandas viršvalandžių. Be to, su
tikau įeiti į Melbourne Apyl. Valdybą.

(Tęsinys sekančiame "M.P."nr.)
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Lietuvos Prezidentūroje
Lietuvos Respublikos Prezidentūros 

rūmų istorija nepaprastai įdomi. Anks
čiau buvę Vyskupų rūmai po trečiojo 
Respublikos padalijimo carinės val
džios naudoti reprezentacijai ir kaip 
generalgubernatoriaus rezidencija. 1820 
m. pradėta rūmų rekonstrukcija, kuriai 
vadovavo architektas V. Stasovas. 
Perstatymo darbai užtruko iki buvo baig
ti tik 1834 - aisiais. Pasak menotyrinin- 
ko S. Pinkaus, „tai vienintelis Vilniuje 
gerai išlikęs vėlyvojo klasicizmo 
(empire) stiliaus ansamblis“. Rūmuose 
rezidavo ar lankėsi tokios įžymybės 
kaip Lenkijos karalius Stanislovas 
Augustas Poniatovskis, Prancūzijos 
karalius Liudvikas XVIII, Rusijos caras 
Aleksandras I, Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas, generalgubernatorius 
,korikas“ Muravjovas.

Su pastato istorija turėtų supažindinti 
kanceliarijos rengiamas bukletas, 
kuriame bus prezidentūros planas, 
nuotraukų.

Prezidento kabinetas.
Pastate yra sąmoningai palikti trys 

ryškūs buvusių Vyskupų rūmų pėdsa
kai: rūsyje palikta dalis vidinės plyti
nės sienos, spėjama, kad tai senosios 
šildymo sistemos likučiai; rūsyje taip 
pat matoma senoji Vyskupų rūmų fa
sado . dalis, nes po caro architektų 
perstatymo rūmai pasistūmėjo 12 - 15 
metrų; antrame aukšte, palei lubas, 
išlikusi senojo dekoro dalis, kuri buvo 
restauruota.

Didžiausia ir puošniausia - Baltoji 
(kredencialų) salė. Čia priimami 
aukščiausio rango svečiai. Akinančios 
sienų baltumos nišoje vos išsiskiria Juo- 
zo Zikaro skulptūra „Laisvė“.

Pati mažiausia - „Tete - ž - tete“ - 
konfidencialių pokalbių salė.

Kitos - Mėlynoji, Žalioji - pagal sienų 
spalvas vadinamos reprezentacinės sa
lės. ,K uušiuu..

Šalia Prezidento kabineto. - vadina-

Rūsyje atidengti senųjų Vyskupų 
rūmų likučiai. 

moji „Lucko“ pasitarimų salė (taip 
vadinama dėl didžiulio čia kabančio 
dailininko Jono Mackevičiaus tapybos 
darbo „Vytautas Didysis Lucko su
važiavime“). Iš salės durys - į Preziden
to kabinetą. Ąžuolo baldų kabinete - 
knygų, dovanų spintos, prezidento ir 
šalies vėliavos. Ant priešais Prezidento 
darbo stalą esančios sienos - nežinomo 
autoriaus tapytas „Vytautas Didysis“, 
ant kitos - prieškario Lietu vos Prezidento 
Antano Smetonos kabinete kabėjęs 
daktaro Jono Basanavičiaus portretas.

Čia daug užsienio valstybių vadovų 
dovanotų nuotraukų su autografais.

Prezidento kabinete kartais užkuria- 
mas židinys.

Prezidentūros lietuvišką parketą, 
graikišką marmurą blizgina, dulkes nuo 
baldų (visi baldai pagaminti Lietuvoje) 
valo 12 valytojų.

Praėjusių metų gegužės 16 dieną 
įkurtuves atšventusioje Lietuvos Res
publikos Prezidento rezidencijoje kol 

kas yra tik dvylika patogiai darbui 
įrengtų kabinetų. Daug darbuotojų 
spaudžiasi jų darbui nepritaikytose 
patalpose (pvz., kambarėlyje, kuris tu
rėjo priklausyti kavinei). Baigus 
restauruoti Universiteto gatvėje esan
čius pastatus, vietos užteks visiems.

A. Brazausko prezidentavimo metu 
pradėtas kurti „dovanų Prezidentui 
muziejus“. Paklaustas, ar V. Adamkus 
tęs šią tradiciją, Prezidento kanceliari
jos vadovas A. Meškauskas sakė: „Be 
abejonės, tęs“. Taigi muziejus gyvuos, 
šiuo metu neapsispręsta tik dėl jo 
įrengimo vietos: steigti muziejų rūsyje 
ar šalia kordegardijos. Dalis dovanų 
liks Prezidento kabinete esančioje 
spintoje.

Pasak A. Meškausko, palankiausias 
metas ekskursijoms - penktadienio 
popietė ir šeštadienis. Kiekvienai gru
pei (ne daugiau kaip po 15 - 20 žmonių) 
skiriant po pusvalandį, per dieną jų ga
lėtų apsilankyti septynios aštuonios.

Profesionalių gidų Prezidentūra kol 
kas neturi, todėl ne sykį pačiam kan
celiarijos vadovui tekdavo lydėti Pre
zidentūros svečius. Paklaustas apie 
galimą etato sukūrimą, A. Meškauskas 
sakė, kad galbūt užtektų dalies etato, 
nes Prezidentūroje yra menotyrą baigu
sių darbuotojų, kurie puikiai galėtų ves
ti ekskursijas.

Prezidento kanceliarijos vadovas 
Andrius Meškauskas žadėjo, kad dar 
šių metų rudenį bus atnaujintos anks
čiau Prezidentūroje rengtos ekskursi
jos. Mokestis už jas nebus imamas. Šiuo 
metu Prezidentūroje ekskursijos ne
vyksta, o išimtys padaromos tik aukšto

rango svečiams ir garbiems inte
resantams. Jau metus dabartinėje vie
toje funkcionuojanti Prezidentūra 
pradėjo rengti ekskursijas, tačiau atė
jus į valdžią Prezidentui Valdui Adam
kui jo paties prašymu jos sustabdytos, 
norint išspręsti su ekskursijomis susiju
sius organizacinius ir apsaugos klau
simus.

„Mes ketiname aiškiai, griežtai 
numatyti maršrutus, esame linkę rody
ti viską, išskyrus patį Prezidento 
kabinetą, į kurio vidų svečių neleis- 
tume, bet būtų galima pažiūrėti pro 
atviras duris“, - teigė A. Meškauskas. 
Prezidentūros parku bus galima pa
sigrožėti tik ekskursijų metu, nes šiaip 
parkas visuomenei bus uždaras.

Prezidentūros interjeras nuolat pa
pildomas, "nes pastate turi būti gražių

Gobeleną audė 2 metus

Prezidentūros posėdžių salėje pa
kabintas daugiau kaip dvylikos kvad
ratinių metrų dydžio gobelenas, kuria
me pavaizduotas Prezidento ir dešim
ties Lietuvos apskričių centrų herbai. 
Gobeleno autoriai - dailininkai teks
tilininkai Anicetas ir Žilvinas Jonučiai.

Prezidentūros interjero įforminimo 
tarybos pirmininkas, Lietuvos Dailės 
muziejaus direktorius Romualdas Budrys 
sakė, kad gobelenas su Prezidento her
bu pakabintas pagal protokolo rei
kalavimus. „Nurodoma, kad darbo 
kabinete ir toje salėje, kur posėdžiauja 
Prezidentas, turi kabėti jo herbas“, - tei
gė R. Budrys.

Gobelenas pakabintas tiesiai už 
valstybės vadovo kėdės. Iki šiol toje 
vietoje kabėjo gerai žinomas Jono 
Mackevičiaus paveikslas „Lucko su
važiavimas“, vaizduojantis Vytauto 
Didžiojo susitikimą su kitų Europos 
kraštų politikais ir Lucke kilusią jo 
karūnavimo idėją. Dabar J. Mackevi
čiaus paveikslas perkeltas į kitą vietą 
toje pačioje salėje. Dėl šio paveikslo 

smulkmenų". A. Brazauskas, palikda
mas postą, Prezidentūrai paliko keletą 
savo medžioklės trofėjų.

Būsimo muziejaus ekspoziciją taip 
pat turėtų papildyti keli įdomūs Pre
zidentūros teritorijoje vykusių kasi
nėjimų radiniai.

į prezidento priimamąjį, kanceliariją, 
patarėjams per metus ateina keli 
tūkstančiai laiškų. Prezidentas kiekvie
ną mėnesį turi apsvarstyti apie 200 
malonės prašymų. O kur dar susitiki
mai, posėdžiai, kelionės...

Jam padeda, teikia konsultacijas, ruo
šia medžiagą specialiais klausimais 11 
patarėjų. Jie padeda sudaryti ir prezi
dento dienotvarkę, kuri būna paprastai 
labai įtempta ir prasideda 9 valandą 
informacinės tarnybos paruošta laik
raščių apžvalga.

Prezidentūros posėdžių salė dažnai 
vadinama „Lucko“ vardu.

Posėdžių salėje taip pat kabo trijų 
tarpukario Lietuvos Prezidentų portre
tai: kadangi pasibaigė A. Brazausko 
kadencija, bus pakabintas ir jo portre
tas. „Baigusio kadenciją Prezidento 
portretas jau yra nutapytas ir numatyta 
vieta, kur jis bus pakabintas“, - sakė R. 
Budrys.

Gobeleną su Prezidento ir dešimties 
didžiausių Lietuvos miestų herbais 
Prezidentūros užsakymu dailininkai 
tekstilininkai audė beveik dvejus me
tus. Jam sunaudota daugiau kaip 500 
spalvų ir atspalvių pusvilnonių kili
minių siūlų, kuriuos dažė patys dai
lininkai. Gobelenas kainavo beveik 77 
000 litų.

Tebevyksta Prezidentūros interjero 
apipavidalinimas. Neseniai didžiausio
je Prezidentūros Baltojoje salėje buvo 
patiestas 54 kvadratinių metrų dydžio 
Lentvario kilimų bendrovėje išaustas 
kilimas.

ELTA
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (8)

geresnių patalpų ir specialesnės prie
žiūros, bet, nežiūrint to, jis yra savotiška 
retenybė ir mūsų praeities dokumentas. 
Tai liaudies menininko Adomo Petraus
ko (53 m.) „Visuomeninis muziejus“ 
Uoginių kaime, netoli Kupiškio. Muzie
jus įkurtasl969 metais. Jame virš 100 000 
eksponatų: įvairiausių senų įrankių, indų, 
prietaisų, spausdinių, paveikslų... Ne visi 
jie vienodos reikšmės ar vertės, bet kai 
kurie yra savos rūšies retenybės. Vienoje 
vietoje 1863 metų sukilėliams pagerbti 
skirta lenta su įrašu: „Lietuvi! Pabu
čiuok po kojų krauju permirkusią čia 
Žemę, pagerbk kapus tėvų herojų iš kur 
ainiai stiprybę semia!" Lenta buvusi prie 
sukilėlių kapų. Kitoje vietoje - sudaužyti 
religiniai, tautiniai paveikslai, tarybi
niais laikais sudaužytų kryžių liekanos, 
liaudies dailininko Povilo Bugailiškio 
medžio skulptūros... Visko nesurašysi, 
kadangi muziejus apima gana didelį ūkį. 
Eksponatai išdėstyti kieme, pastatuose ir 
ant aukštų akmenų pastatytame bokšte. 
Dabar šis įdomus muziejus atiduotas 
vietos savivaldybės žinion. Vėliau p. 
Petrauskas mus dar nuvedė į netoliese 
esančias Gibonių kapinaites, tiksliau - į jų 
koplyčią. Ji dar ir dabar naudojama lai
dotuvėms ir triskart per metus čia vyks
tančioms pamaldoms. Ji įdomi tuo, kad 
kažkada, čia mišias laikydavo poetas 
kun. Antanas Strazdelis. Mūsų vadovas

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Sekmadienis (birželio 21 d.). Mūsų 

„gerosios dvasios“, jaunystės dienų bi
čiulės Eugenijos Didžiariekienės ir Ku
piškio muziejaus darbuotojos Linos Ma- 
tuikaitės vadovaujami pasileidžiame prie 
Kupiškio apylinkėse esančių įdomybių. 
Viena jų - tat netoli miesto, Vitariškių kai
me esanti dailininkės - grafikės Vero
nikos Šleivytės kūrybos darbų ekspo
zicija. Ji įkurta buvusioje jos sodyboje. Į 
ją perkėlė milžinišką kelių durų klėtį, 
atgabentą, matyt, iš kokio nors apylin
kėse buvusio dvaro. Čia ir poroje kitų 
pastatų išdėstyta dailininkės ilgų metų 
kūryba. Ji mirė tik šių metų pradžioje, 
gegužės mėnesį, sulaukusi beveik 80 
metų. Išskyrus kūrybos pradžią, dailinin
kė piešė vien gėlių paveikslus. Jų čia apie 
250 ir visuose gėlės, gėlės... Jos žydi va
zonuose, puokštėse, svyra atskirais žie
dais ir darželių lysvėse.

Dailininkė kilusi iš 10 vaikų šeimos. 
Vėliau baigė meno mokyklą ir gyveno 
Kaune, o vasaras praleisdavo tėviškėje - 
šiame ūkyje, kur dabar išstatyta jos kū
rinių paroda. Žmonėse ji išlikusi „gėlių 
karalienės“ vardu, o savo paveikslus ji 
vadino „mano vaikai“...

Iš čia vykstame į kitą muziejų. Jis la- , 
bai savotiškas. Jo rinkiniams gal reikėtų 

pasakojo, kad koplyčioje vaidenasi. 1940 
metais jis, prieš Lietuvą užimant vokie
čiams, slapstydamasis nuo rusų, kad 
neišvežtų, kelias naktis čia nakvojęs. 
Porą naktų, dar neužmigus, jam pasi
girdę, kad po koplyčios grindimis kažkas 
sunkiai sunkiai ir garsiai atsidusdavo (jo 
patalas buvęs paklotas ant grindų). Mie
goti po to, žinomajam nebesinorėję...

Mielo šeimininko ir jo žmonos pavai
šinti medumi, pavakare atsisveikinome 
ir grįžome į Kupiškį. Pakeliui dar užsu
kome į Kupiškio Romos katalikų baž
nyčią, pavadintą „Kristaus ėmimo dan
gun“ vardu ir, kaip mums paaiškino vika
ras, savo dydžiu esančią ketvirtaLietuvoje.

Pats Kupiškio miestelis minimas jau 
1510 m., o pilis, spėjama, jau buvusi Vili
me amžiuje. Dabar Kupiškyje gyvena 
apie 9000 gyventojų. Gyvenimas ne
lengvas, kadangi mieste ir jo apylinkėse 
nėra didesnių fabrikų ar.kitų įmonių.

Pavakare mūsų būrelis pasuko pilia
kalnio link, mat šiandien, sekmadienį, 
kupiškėnai šventė Jonines - Rasos šven
tę. Kai atėjome, piliakalnio papėdėje jau 
buvo sukrautas milžiniškas laužas. Pul
keliais ir pulkais rinkosi žmonės, o jų 
tarpe galėjai matyti daug tautiniais rū
bais apsirengusio jaunimo - merginų ir 
vyrų. Kol žmonės rinkosi, mes'apžiūrė
jome patį piliakalnį ir pasigėrėjome ne 
tik juo, bet ir šalia nusitęsusiomis „Ku
piškio mariomis“, susidariusiomis' pa
tvenkus Levens upę ir Kupos upelį. Sau
lėlydyje „marioš“, žiūrint nuo piliakalnio, 
atrodė nepaprastai žaviai. •

Sugrįžome prie laužo. Jį uždegė ug

nimi, atnešta nuo piliakalnyje uždegto 
aukuro. Deglais nešini, ugnį atnešė tau
tiniais rūbais pasipuošę jaunuoliai. Jauni- 
mas dainavo, protarpiais grojo orkestras.

Nežinau, kas ten kalbėjo pirmas, bet 
netaikus ir prie manęs „pristojo“ vakarą 
vedanti gražutė mergina, pakvietė prie 
mikrofono. Mano „nenoriu“ ir „nedrįstu“ 
nieko nepadėjo. Teko tarti porą žodžių 
Australijos lietuvių vardu... Baigus kal
bėti, atsirado ir alaus ąsotis, labai padė
jęs išblaškyti visas viešojo kalbėjimo 
baimes... Bet užgriuvo kita „bėda“: su
žinoję, kad aš iš Australijos, pradėjo eiti 
žmonės ir klausinėti, ar aš nepažįstu to 
ar ano, kažkada gyvenusio Australijoje! .. 
Buvo jau dvylikta valanda nakties, kai 
pasukome viešbučio link.

Birželio 22 d. priešpiečiais apleidžia
me simpatišką bei tylų Kupiškio miestelį 
ir pro Šepetos gyvenvietę lekiame Anykš
čių link. Šone lieka Migonys. Keliai geri, 
bet tušti, o aplink miškai, miškai, miškai - 
Šimonių giria ir prie jos prilipę Romal- 
dovos pušynai bei beržynai. Išlindus iš 
girių, matosi Anykščių miestas, susispie- 
tęs Anykštos ir Šventosios upių santako
je. Tai palyginus nedidelis, bet labai įdo
mus miestukas, kurio pradžia siekia XIII 
amžių.

Anykščiai svarbūs lietuvių litera
tūrai. Manoma, kad nuo Anykščių ki
lęs rašytojas Kazys Sirvydas, o netoli 
jų, Niūronių kaime, .gimė ir. augo rašy
tojas Jonas Biliūnas. Anykščiuose gimė 
ir augo vysk. Antanas Baranauskas, čia 
parašęs savo garsiąją poemą „Anykščių 
s“e**s "(Tęsinys sekančiame "M.P."nr.)

Sportinėse aukštybėse Lietuvoje
Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.) 
Sportinės varžybos

Iš viso, įskaitant vadovus ir palydovus, 
Australiją atstovavo 61 sportininkas. 
Krepšininkai, sustiprinti sydnėjiškio Au
driaus Svaldenio, sudarė gana neblogą 
komandą. Tačiau Lietuvoje krepšinis yra 
labai populiams ir yra tikrai daug gerų 
komandų bei žaidėjų. Australijos lietuvius 
atstovavo: M. Zdanius, R. Mališauskas, 
A. S valdenis, St. Levickis, E. Viržintas, L. 
Skimbirauskas, L. Kasparas, R. Levickis 
ir treneris V. Levickis.

Prieš sportines varžybas vyrai krepši
ninkai kelias dienas svečiavosi Širvinto
se, kur buvo labai gražiai priimti. Ten 
sužaidė kelias draugiškas rungtynes.

Kaune jie savo grupėje žaidė prieš ne
profesionalų komandą „Preventa“, turin
čią Lietuvoje 13-tą vietą. Tai buvo jauna, 
aukštų ir gerų krepšininkų komanda, ku
ri šiais metais tikisi užimti daug geresnę 
vietą nei pernai. Rungtynių pradžia mūsų 
komandai buvo labai graži ir sėkminga. 
Pirmąsias 10 minučių 4-6 taškais visą 
laiką vedė mūsiškiai. Tačiau pirmo kėli
nio pabaigoje mūsų vyrai negalėjo išlai
kyti labai greitai žaidžiančių jaunų ir 
aukštų lietuvių tempo ir kėlinį pralai
mėjo. Panašiai įvyko ir antrame kėlinyje. 
Pirmas 10 minučių mūsiškiai vėl vedė, 
bet vėl tas pats pasikartojo. Pritrūko jėgų 
ir mūsiškiai pralaimėjo rezultatu 62:81.

Kitas rungtynes prieš „Farmeka“ ko
mandą po įtemptos kovos pralaimėjo 
rezultatu 86:90.

Jeigu mūsų vyrų komanda būtų dau
giau susižaidusi, tai tikrai būtų buvusi 
apylygė kitoms neprofesionalioms ge
riausioms Lietuvos komandoms.

Mūsų merginos turėjo tik 6 žaidėjas, 
todėl „pasiskolino“ dvi vietines lietu

vaites. Pirmąsias rungtynes jos laimėjo, 
o vėliau, žaisdamos savo grupėje, laimė
jo prieš Lenkijos lietuvaites. Rungtynėse 
prieš Lietuvos merginas pirmąjį kėlinį 
laimėjo 25 taškų skirtumu, todėl nesupran
tu, kaip ten atsitiko, kad rungtynes pralai
mėjo 2-jų taškų skirtumu. Jeigu jos būtų 
šias rungtynes laimėję, tai būtų žaidusios 
savo grupėje dėl 1 - 2 vietos. Gaila, bet...

Švenčių uždarymas
Šventės uždarymas prasidėjo birželio 

30 dieną gražiame Vingio parke, kur vy
ko jojimo varžybos. Čia varžėsi 12stipriau- 
sių šalies raitelių. Laimėtoju tapo A. Bu
zas. Čia taip pat vyko ir mūsų olimpinė 
estafetė. Po neilgos meninės programos, 
paskutinius šventės dalyvius apdovano
jus laimėjimo prizais, vakare Lietuvos 
operos ir baleto teatre vyko oficialus 
švenčių uždarymas. Teatras buvo pilnas 
sportininkų ir kviestinių svečių. Nors tai 
buvo atsisveikinimo ir išsiskyrimo vaka
ras, bet visų veiduose švietė laimingos ir 
gražios šypsenos. Šis didžiulis ir tarptau
tinis Lietuvos sporto festivalis praėjo gra
žioje ir draugiškoje nuotaikoje. Kaip 
daugelis atvykusių iš kitų kraštų spor
tininkų sakė: „Buvo svarbu ne rekordai ir 
laimėjimai, o puikus broliškas tarpusavio 
bendravimas“.

įeinantį LR Prezidentą su kitais gar
bingais svečiais visi pasitiko atsistojimu 
ir griausmingais plojimais. Operos scena 
buvo papuošta gražių gėlių kompozicija, 
visų dalyvaujančių šalių vėliavėlėmis, o 
scenos gilumoje kabėjo didžiulės Lietu
vos, Olimpinė ir Žaidynių vėliavos. Te
atre skambėjo sporto šventės šūkiai. Visą 
šventės programą pravedė žinomas ra
dijo diktorius J. Šalkauskas ir paskelbė II 
LTO ir VIPLSŽ baigiamojo vakaro pra
džią. Scenoje pasirodė berniukų choras 
„Ąžuoliukas“, kuris dainavo jausmingai 
ir gražiai. Po jų į sceną buvo pakviestas 
Organizacinio komiteto vadovas A. Vi-

Nuotraukoje iš kairės: Vytautas Zubernis (Vilnius), Antanas Laukaitis 
(Sydney), Kajetonas Starinskas (Geelong), Artūras Poviliūnas (Vilnius), 
Viktoras Šliteris (Sydney), Vytas Nėnius (Vilnius).

džiūnas, Sporto departamento pirminin
kas R. Kurtinaitis, Olimpinio komiteto 
prezidentas A. Poviliūnas. Kalbėjo A. Vi
džiūnas ir po to pakvietė sveikinimo žodį 
tarti Seimo pirmininką prof. V. Lands
bergį, kuris savo kalboje pabrėžė, kad 
svarbiausias tautinių žaidynių laimėjimas 
yra bendrumo, brolybės ir namų jaus
mas. Kreipdamasis į užsienio lietuvius, 
jis pasakė: „Atminkite, kad šie namai jū
sų lauks ir vėl“.

Uždarymo kalboje Prez. V. Adamkus 
pasakė, kad ši šventė savo misiją atliko 
pilnai. Buvo proga susitikti ir artimai 
sportiškai pabendrauti po pasaulį išblaš
kytiems įvairių šalių lietuviams. Jis pabrė
žė, kad pasaulio lietuviai, jų tvirtos ran
kos ir aiškus protas visada bus reikalingi 
Lietuvai. Su olimpiados ir žaidynių spor
tininkais jis neatsisveikina, bet sako “iki 
pasimatymo per būsimus susitikimus, ku
rių didžiausias - Trečioji Lietuvos tautinė 
olimpiada, įvyksianti 2000 metais“. Nuo 

dabar Tautinė olimpiada ir Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynės bus sujungtos į 
vieną. Po Prezidentų Jsąįbųs buvo apdo- 
vaiMtį^į^irji^'ųrto^y^yąi. A. Vidžiū
nas paskelbė JI Tautinę,olimpiadą ir VI 
Pasaulio lietu vių spprtfi „žaidynes baig
tomis. Užgesinta čia degusi olimpinė ug
nis ir nuleistos švenčių vėliavos.

Koncertinėje uždarymo programoje da
lyvavo Virgilijus Noreika, Arina, „Ąžuo
liuko“ ir „Jaunos muzikos“ chorai, grojo 
P. Vyšniauskas ir A. Smolskus, šoko E. 
Špokaitė, geriausios Lietuvos sportinių ir 
klasikinių šokių poros, Klaipėdos uni
versiteto ansamblis „Žuvėdra“.

Po koncerto kviestiniams svečiams 
„Operos“ kavinėje vyko iškilminga va
karienė, kurios metu Prezidentas (jis — 
buvęs ŠALFAS pirmininkas) V. Adam
kus dainavo ir šoko kartu su kitais sve
čiais. Buvo tikrai smagu. Sportas pasibai
gė, prasidėjo Dainų ir Šokių šventės, ku
riose dalyvavo ir daug mūsų sportininkų.
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Įžodžiai Melbourne

Prieš vyr. skautės įžodį: Daiva Statkutė, Vilija Jokubaitytė, Dalia Didžytė, 
Zita Šukytė. Nuotr. Birutės Prašmutaitės

Birželio mėnuo Džiugo Tuntui ir 
Skautininkų Ramovei buvo ypatingas: 
vakarais buvo duota daug vyčių ir 
vyresniųjų skaučių įžodžių.

Vyresniųjų skaučių „Aušros“ būrelis 
rinkosi pas sesę Audronę Kesminienę. 
Pats įžodžio davimas vyko parke prie 
Yarros upės. Kitoms vyresniosioms se
sėms tai buvo proga prisiminti, kaip jos 
kadaise savo įžodį davė toje pačioje 
vietoje. O šį kartą, šviečiant pilnam 
mėnuliui, tą patį atliko keturios sesės: 
Daiva Statkutė, Vilija Jokubaitytė, Da
lia Didžytė ir Zita Šukytė.

Išlaikiusios visus egzaminus, su
sikaupimo valandėlėje mūsų keturios 
sesės prisiminė savo iki šiol išgyven
tus lietuviškojo skautavimo įvykius ir 
prie Lietuvos vėliavos pasižadėjo visą 
gyvenimą būti vyresnėmis skautėmis ir 
padėti kitiems skautams. Kandidačių 
programą ruošė v.s. Dana Lynikienė. 
Naujoms vyresnėms skautėms linkime 
visokeriopos sėkmės. Po įžodžio būrelis 
susirinko pas sesę Audronę.

Apie panašius įvykius brolių tarpe - 
sekančiame „M.P.“ numeryje.

Birutė Prašmutaitė

Irgi [ories 50 metų
Vos keleriems metams prabėgus nuo 

Antrojo pasaulinio karo pradžios, tarp 
buvusių sąjungininkų iškilo gilus 
konfliktas. Išdavoje - Berlyno blokada ir 
vakariečių bandymas ją pralaužti.

Po karo Berlynas buvo padalintas į 
keturis sektorius, kurių vieną (rytinį) 
valdė sovietai, kitus tris (vakarinius) - 
amerikiečiai, anglai ir prancūzai. 
Vakariečiams savo sektorius sujungus į 
vieną bendrą sektorių, sovietai pareiš
kė griežtą protestą. Vakariečiams 
atsisakius savo nutarimą atšaukti, 
sovietai atjungė elektrą, vandenį ir 
užblokavo visus kelius, vedančius iš 
Berlyno per sovietų zoną į Vakarus. Li
ko tik trys 30 km. pločio oro juostos 
(„koridoriai“), jungiantys Berlyno 
vakarinius sektorius su trimis ati
tinkamomis vakarietiškomis „zono
mis“ Vakarų Vokietijoje.

Vakariečiams teko pasirinkti: arba iš 
Berlyno pasitraukti, arba viską at

sigabenti vieninteliu likusiu būdu, bū
tent, oro transportu. Buvo pasirinkta 
antroji alternatyva. Sovietams už
blokavus Vakarinį Berlyną 1948 m. 
birželio 22 dieną, faktiškai prasidėjo 
„šaltasis karas“ tarp Rytų ir Vakarų.

Amerikiečių transportiniai lėktuvai 
su pirmaisiais kroviniais dėl vakarų 
Berlyno gyventojų atskrido birželio 26 
dieną. Pradinės pastangos buvo beveik 
nereikšmingos, nes išlaikyti 2 milijo
nus vakarinio Berlyno gyventojų rei
kėjo kasdien atgabenti apie 4 500 tonų 
maisto ir kitų būtinybių. Tačiau, kadan
gi buvo nutarta iš Berlyno nesitraukti, 
netrukus buvo suorganizuotas pasauly
je didžiausias oro transportas. Buvo 
surinkti bet kur, Europoje ar Ameri
koje, esą kariniai transporto lėktuvai, 
sudarytas nepaprastai detalus tvar
karaštis, o pačiame Berlyne įrengti dar 
du oro uostai, sugebantys priimti 
sunkiausio tipo lėktuvus. Netrukus jau

*|* Miimį mirusieji *|*

A. f A. Vidui Pauliukoiiiiii
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo artimiesiems.

K. Butkus ir Gilandų šeima

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

A. f A. Vidui Pauliukoniui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mamai, žmonai ir vi
sai šeimai

Juzė, Jonas ir Juozas Peukaieiai

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

A. f A. Lotti Šneiderienei
mirus, didžiausią užuojautą reiškiame vyrui Vladui Sneide- 
riui, giminėms ir pažįstamiems, ir kartu liūdime.

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių. .
Margarita ir Pranas Mikalauskai,

Raudwick

A. f A. Jonui Valioniiii
mirus, jo žmonai Trudy ir visiems artimiesiems siunčiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast'o lietuviai

Iškeliavus amžinybėn
Vidui Pauliukoniui,

Nepraeis, nebegrįš, neįeis pro duris, 
nors iš skausmo ir plyštų širdis, 
amžinybės tyloj Jis ilsėsis ramiai, 
tik sapne kai kada aplankys.

Reiškiame užuojautą motinai, žmonai, dukrai, seseriai ir 
liūdime kartu.

Aleksandra, Deanna. Wayne

A. f A. Vidui Pauliukoniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo motiną A. Pauliukonienę, 
seserįlreną ir visus artimuosius.

M. Migevičienč,
Irena ir Algis Dudaiciai

A. f A. Lottai Šneiderienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Vladą Šneiderį.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas "Neringa"

Prisimindama savo brangų vyrą
A. į* A. Kęstutį LynikiĮ

pirmose mirties metinėse, "Mūsų Pastogei" aukoju 100 dole
rių.

Danutė Lynikienė

buvo galima kasdien atgabenti po2000 
tonų krovinių, o vėliau šis kiekis pakilo 
net iki 12 000 tonų.' Lėktuvai leidosi kas 
30 sekundžių, prieš tai laukdami savo 
„eilės“ keliuose oro „sluoksniuose“. 
Rekordas buvo pasiektas 1949 m. 
balandžio 15 dieną, kai 1398 skrydžiai 
atgabeno 13 000 tonų kargo.

Blokada tęsėsi 462 dienas. Per tą lai
ką vakarų Berlyno aprūpinimui buvo 
skirta 280000 skrydžių ir atgabenta 2.3 
milijono tonų kargo. Vien vaikams bu
vo skirta 23 tonos saldainių, kurie buvo 
išmetami į gatves dėžutėmis mažyčiais 
parašiutais. Blokada neapsiėjo ir be au
kų: neskaitant žalos civiliams, lėktuvų 
avarijose žuvo 79 lakūnai.

Supratę, jog vakariečių iš Berlyno

nepajėgs išstumti, sovietai blokadą 
atšaukė, tačiau plyšys tarp jų ir vakarie
čių liko ir vis didėjo. Netaikus sekė 
karas Korėjoje, kai komunistinė Šiau
rės Korėja įsiveržė į amerikiečių 
globojamą Pietų Korėją, o dar vėliau - 
kilo vadinamoji Kubos krizė, kai So
vietų Sąjunga atomines raketas pradė
jo gabenti į Kubą, iš kur jos būtų leng
vai ir tiksliai pasiekusios Šiaurės 
Ameriką. Tačiau su Berlyno blokada 
prasidėjo pokario laikotarpiui būdingos 
technologinio pobūdžio varžybos, ku
rios galų gale ryškai prisidėjo prie 
didėjančios ekonominės krizės Sovietų 
Sąjungoje ir šios valstybės subyrėjimo 
Gorbačiovo metu.

Vaclovas Daunita
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1998.8,10 p?!-.7 ,
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Pranešimas Melbourno Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams, sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d. A. S. 16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 

Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

NAMUOSE

Pranešame visiems draugams ir pažįstamiems, kad mes pakeitėme gyvenamąją 
vietą ir iš Pietų Australijos persikėlėme į Naują Pietų Valiją (NSW). Dabar mūsų 
adresas yra: K. & J. Paul, 1/32 Karuah Ave., Coffs Harbour,NSW 2450. Tel. 6658 
0669._______ Kostas ir Jadvyga Pauliukėnai

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klube!
Sydnėjaus lietuvių pensininkų "Neringos" klubo narių metinis susirinkimas įvy

ko liepos 23 dieną Lietuvių Klube Bankstowne.
Susirinkimą atidarė pirm. S. Norvilaitis, kuris, pasveikinęs susirinkusius daly

vius, padarė išsamų pranešimą.
Po pranešimo draugiškoje nuotaikoje vyko diskusijos, bet kai buvo prieita prie 

dienotvarkės punkto - siūlyti kandidatus į būsimą valdybą, gaila neatsirado tokių, 
kurie sutiktų būti renkami į valdybą, tad senoji valdyba, kad ir nenorėdama, pasi
liko sekančiai kadencijai: pirmininkas - S. Norvilaitis, vicepirmininkas - J. Baga- 
slauskas, sekretorė - G. Stefanovienė, kasininkas - J. Karkauskas, atsakinga už 
renginius - B. Siparienė.

***

Lietuvių pensininkų klubo nariai ir prijaučiantys renkasi į Lietuvių Klubą Banks- 
tow:ic kas antrą ketvirtadienį, t. y. pensijos dieną. Klubas tą dieną atidaras nuo 10 
vai. ryto, veikia baras. 13 valandą renkamės į valgyklos salę, kurioje būnaKlubo 
šeimininkės G. Kasperaitienės paruoštas švediškas stalas (kaina 5 doleriai).

Valgykloje yra skaitomi pranešimai, groja, pensininkų įsigytu aparatu, lietu
viška muzika. Kiekvieno mėnesio gale (pensijos dieną), ketvirtadienį, švenčiame 
gimimo dieną tų narių, kurie tą mėnesį gimę, pjaustome pyragus, pakeliame 
šampano taureles, sudainuojame "Ilgiausių metų!". Tad iki malonaus pasimatymo 
pensijos dieną. S. N.

-----------------------------------------rTO--------------r^r-.

Klabo metinis | 
balius

eo.
‘o

^Šeštadienį, rugsėjo 12 dienq

7.30 vai. vakaro

AddaidČS ateitininklĮ rengiama Literatūrinė popietė įvyks rugsėjo 6 d., sekma
dienį, Lietuvių Kat. Centre, vietoje Jaunimo koncerto popietės.

Jaunimo koncerto popietė nukeliama į spalio mėn. 18 d., sekmadienį, Lietuvių 
Kat. Centre. Adelaidės Ateitininkų valdyba

Rokiškis kreipiasi į išeivius
Artėja Rokiškio miesto 500 metų 

sukaktis, kurią švęsime 1999 metais. 
Mes, rokiškėnai, mylintys savąjį kraštą, 
puoselėjantys jo kultūrines tradicijas, 
ruošiamės šiam gražiam jubiliejui ir 
galvojame, kad Jūsų pagalba kraštui 
būtų taip pat labai reikalinga.

Rokiškio miesto įkūrimo data laiko
mi 1499 metai. Miesto vystymasis pa
spartėjo XIX a. antroje pusėje, nutiesus 
pro jį geležinkelį. 1916-50 metais Ro
kiškis buvo apskrities, o nuo 1950 metų 
- rajono centru. Dabar jame gyvena apie 
20,000 gyventojų.

Mieli kraštiečiai! Kur bebūtumėte-

ar užsienio šalyje, ar kuriame nors Lie
tuvos kampelyje - laukiame Jūsų pa
siūlymų, veiklos, Jūsų indėlio. Kreipki
tės, rašykite, siūlykite adresu:

Kultūros tarnyba,
Respublikos 94,
LT-4820 Rokiškis, Lietuva.
Tel. ar fax: (370) 78 51845, 
e-mail: rokiskis@lsa.lt
Norintiems prisidėti finansiškai pra

nešame, kad Rokiškio miesto 500 metų 
jubiliejaus paminėjimo fondo valiu
tinė sąskaita Nr. 900070001 yra 
„Hermio“ banko Rokiškio skyriuje 
(kodas 260101346).

Kas ta „žalia kortelė“?

Adelaidėje! Žolinė (Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė) bus švenčia
ma šeštadienį, rugpjūčio 15 d. ir sekmadienį, rugpjūčio 16 d. Šeštadienį, 12 vai. 
Parapijos salėje įvyks Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos susirin
kimas.

Norintieji paremti Marijonų gimnazijos atstatymą Marijampolėje, prašomi su
sisiekti su kun. J. Petraičiu. "M.P." inf.

LIETUVIŲ GRĮŽIMO ĮTĖVYNĘ
<—INFORMACIJOS CENTRAS k ---------------------------------------------------

t' ( Gedimino pr.24, Vilnius 2600, Tel.:(370 2) 313 623,
\ Fax.: (370 2) 313 624, EI. paštas: info@lgitic.lt

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

j Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Imigracija į JAV-ijas yra labai suvar
žyta, tačiau kiekvienais metais Imigra
cijos Departamentas išduoda tam tikrą 
skaičių įvažiavimo leidimų, kurie išda
linami loterijos būdu.

Lietuvai yra skirta 1418 žalių kor
telių (Europai šiais metais skirta 23,029 
kortelės), kurios jau išsiuntinėtos. 
Asmenys, gavę pranešimą apie laimė
tą žalią kortelę, turi po š. m. spalio 1 
dienos pateikti savo dokumentus Imig
racijos įstaigai ir visus dokumentus 
susitvarkyti iki 1999 metų rugsėjo 31

dienos. Amerikoje dokumentus Imigra
cijos įstaigai gali pateikti tik tie, kurie 
turi ar turės galiojančią vizą iki š. m. 
spalio 1 dienos. Labai svarbu neužsibūti 
Amerikoje ilgiau nei 180 dienų po vizos 
pasibaigimo. Užsibuvus 180 ar daugiau 
dienų po vizos pasibaigimo, Amerikon 
negalima grįžti trejus metus, o nele
galiai išbuvus vienerius metus, nega
lima Amerikon grįžti 10 metų. Asme
nys, laimėję žalią kortelę ir tuo metu 
gyveną Lietuvoje-, dokumentus turi 
tvarkytis JAV ambasadoje.

Butai tremtiniams
Vilniaus miesto savivaldybėje turėjo būti atrinkti pardavėjai, iš kurių savival

dybė pirktų butus į sostinę grįžtantiems reabilituotiems politiniams kaliniams ir 
tremtiniams apgyvendinti. Tačiau konkursas buvo pratęstas iki liepos 24 dienos.

Konkurse butams pirkti gali dalyvauti kiekvienas norintis. Savivaldybė, pirkda
ma butus grįžtantiems reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, mokės 
po 1400 litų už vieną kvadratinį metrą.

Sugrįžę tautiečiai bus apgyvendinami geruose, nelabai seniai statytuose butuo
se. Butai bus suremontuoti, būsimiems gyventojams reikės pasirūpinti tik baldais.

Grįžtantiems reabilituotiems politiniams kaliniams, ir tremtiniams savivaldybė 
aitus perka ne pirmą kartą. Tik anksčiau neturėjo pakankamai pinigų, kad galėtų 

„prūpinti gyvenamuoju plotu visus norinčius grįžti į gimtinę. Šiemet Vyriausybė 
butams pirkti skyrė 10.3 milijono litų.

Dabar yra apie 200 šeimų, norinčių grįžti gyventi į Vilnių. Savivaldybė gauna ir 
daugiau prašymų. Daugiausia ištremtų vilniečių grįžta iš Irkutsko, Krasnojarsko 
sričių. Darius Babickas
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renkite
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ EOADĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti ėdresut 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė
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