
50 - ti Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 7.12.1998 Nr.48 (2607)

T-* a • i vLlCtUVOS IVVKlll <IPZV<I1£<I
Atsistatydino susisiekimo 

ministras
Trečiadienį, lapkričio 25 - ąją, 

Prezidento V. Adamkaus dekretu buvo 
priimtas susisiekimo ministro Algio 
Žvaliausko atsistatydinimas iš ministro 
pareigų. A. Žvaliauskas atsistatydino po 
to, kai jo elgesys, Vyriausybinės etikos 
komisijos nuomone, pažeidė tarnybi
nės etikos įstatymus. Tai įvyko A. 
Žvaliauskui nuvykus į Švediją su 
ministerijos užsakytu „Jet Star“ lėktu
vu ir dalį laiko Švedijoje praleidus 
bemedžiojant. Lėktuvo skrydis Vy
riausybei kainavo virš 43 tūkstančių li
tų.

Ministro atsistatydinimas iškėlė ga
limą konstitucinę problemą, t. y. pagal 
Konstituciją, Vyriausybėje pakeitus 
daugiau kaip pusę ministrų, Vyriausy
bei reikia pakartotinai Seimo prašyti 
pasitikėjimo - naujo įgaliojimo. Šis 
klausimas bus pateiktas Konstitucinio 
Teismo sprendimui, kadangi nėra aiš
ku ar Vyriausybės įgaliojimą reikia 
skaičiuoti nuo porinkiminio įgaliojimo 
1996 metais, ar nuo praeito pavasario, 
kada buvo pakartotinai priimta Prem
jero kandidatūra po naujojoje Preziden
to prisaikdinimo.

Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Juozas Žalys praneša, kad šią bylą 
Teismas galės spręsti tik antrą gruodžio 
mėnesio savaitę, kadangi Teismas yra 
užsiėmęs mirties bausmės teisėtumo 
sprendimu.

Nepasitikėjimas ministru
Socialdemokratų frakcijos nario 

Vytenio Andriukaičio nuomone, Sei
mas turi pakankamai pagrindo išreikšti 
nepasitikėjimą ūkio ministrui Vincui 
Babiliui. Kad šį procesą pradėti, yra 
reikalinga 35 šį veiksmą remiančių Sei
mo narių parašų. V. Andriukaičio 
nuomone, nepasitikėjimą būtų galima 
pagrįsti tuo, kad neparengta daugelis 
poįstatyminių aktų bei neparengta 
energetikos vystymosi strategija. Jis 
taip pat kritikavo V. Babiliaus įnašą į 
privatizavimo procesus, kuriuose V. 

Babiliaus nekompetetingumas buvo 
parodytas nesugebėjimu derėtis su 
„Williams“ kompanija privatizuojant 
Lietuvos naftos kompleksą. V. An
driukaitis ministrą kaltina ir dėl nuos
tolių Lietuvos biudžetui, susidariusių, 
be kita ko, dėl elektros energijos eks
porto.

Kontaktai konservatorių 
partijoje

LDDP frakcijos seniūno pavaduo
tojas Juozas Bernatonis tvirtina, kad 
konservatorių frakcijoje bręsta įvairūs 
konfliktai, kurie ateityje gali „iš
sprogdinti“ pačią partiją. J. Bernatonis 
mato tris partijos konfliktus.

Pirmasis, anot J. Bematonio, bręsta 
tarp partijos vadovų - Vytauto Lands
bergio ir Gedimino Vagnoriaus. Tai 
sukelia konfliktą ir tarp partijos narių, 
kurie daugumoje remia Vytautą Lands
bergį, ir partijos funkcionierių, kurie 
remia G. Vagnorių.

Antrasis - tarp partijos atstovų 
pasirengusių vykdyti rinkimų progra
mą ir „tikrų dešiniųjų“, atstovaujančių 
didžiojo kapitalo interesus, juos ginant 
net nepaisant partijos rinkiminės 
programos.

Trečiasis yra moralinis ginčas tarp 
idealistų, besistengiančių įgyvendinti 
partijos idėjas ir tarp tų, kurie „pelnosi 
iš buvimo valdžioje“.

■ Tačiau J. Bernatonis nesitiki jokių 
žymesnių konservatorių partijos per
mainų po šeštadienį, 1998.11.28 d., 
įvyksiančio tos partijos suvažiavimo.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) partines problemas lyg ir 
tvirtina šios partijos valdybos narys 
Vidmantas Žiemelis, kuris abejoja šio 
suvažiavimo teisėtumu, nes suvažiavi
mo rengėjai neleistinai sumažino 
delegatų skaičių, tuo atimdami iš 
kiekvieno Tėvynės sąjungos nario tei
sę rinkti ir būti išrinktam į visas par
tijos valdymo struktūras.

Nors, V. Žiemelio žiniomis, V. 
Landsbergis suvažiavimo rengėjams 
davė nurodymus ištaisyti partijos įstatų 
pažeidimus, į vyksiantį suvažiavimą 

atvyksta daugiausiai pagal pareigas 
turintys teisę dalyvauti partijos nariai, o 
net 40 - tyje partijos skyrių delegatai 
nebuvo renkami. V. Žiemelis pažymėjo, 
kad daugelis partijos skyrių siūlo su
šaukti neeilinį partijos suvažiavimą, tuo 
rodydami nepasitenkinimą partijos 
organizacija.

Vidmantas Žiemelis taip pat kriti
kuoja suvažiavimui pateiktą partijos 
1998 - 2000 metų programą. Jo paties 
siūlymai, kurie demokratizuotų Tėvy
nės sąjungos valdybos rinkimus, buvo 
atmesti.

Neaiškios perspektyvos 
NATO kandidatėms

NATO valstybių vadovų susitikime 
Vašingtone šalims kandidatėms turi 
būti nubrėžtos, aiškesnės perspektyvos 
nei praėjusį kartą Madride.Tokia ben
dra nuostata atsispindėjo Šiaurės At
lanto Tarybą sudarančių NATO šalių 
ambasadorių pareiškimuose, kuriuos jie 
perskaitė ketvirtadienį Briuselyje, 
susitikę su Lietuvos užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus NATOZ 
Lino Linkevičiaus, aljanso šalių di
plomatai pažymėjo pageidaują, kad 
„Vašingtono sprendimai nueitų toliau 
už Madrido sprendimus“. Šį teiginį 
ambasadorius aiškino kaip raginimą 
aiškiau apibrėžti Lietuvos ir kitų 
kandidačių galimybes tapti NATO 
narėmis.

Pernai Madride vykusio NATO vado
vų susitikimo deklaracijoje Slovėnija ir 
Rumunija tiesiogiai, o Baltijos valsty
bės netiesiogiai, buvo paminėtos kaip 
šalys, pasiekusios tam tikrą pažangą.

Tuo tarpu dabar Lietuva pageidauja, 
kad kitų metų balandį Vašingtone 
rengiamame susitikime NATO pa
skelbtų naujo plėtimosi etapo pradžią ir 
prie derybų stalo pakviestų tam pa
sirengusias kandidates, tarp jų ir Lie
tuvą. Tokią poziciją Lietuvos užsienio 
reikalų ministras A. Saudargas išdėstė 
NATO generaliniam sekretoriui Javier 
Solana, Šiaurės Atlanto Tarybos na
riams ir tame posėdyje dalyvavusiems 
ambasadoriams iš Čekijos, Lenkijos bei 
Vengrijos - šalių, kurios jau kitais me
tais turėtų tapti aljanso narėmis.

Beje, žurnalistai Lietuvos diploma
tijos vadovo klausė, kaip šalis elgsis, 
jeigu Vašingtone nebus pakviesta stoti į 
NATO? Ministras A. Saudargas pa
žymėjo, kad Lietuva ir toliau dirbs sa
vo darbą.

Tačiau, kaip sako Lietuvos diploma
tai, tokiu atveju, jeigu Vašingtone 
Lietuva ir kitos kandidatės dar nesu
lauks kvietimo, NATO turėtų įparei
goti Šiaurės Atlanto Tarybą įvertinti 
kandidačių padarytą pažangą tam, kad 
galėtų geriausiai pasirengusias šalis 
pakviesti pradėti derybas jau kitų metų 
pabaigoje.

Šios temos kontekste yra įdomu 
pastebėti, kad neseniai Švedijoje 
įvykusioje konferencijoje, liečiančioje 
Baltijos šalių regiono saugumą, žino- 
.mas JAV politologas Zbigniew Brze

zinski aiškiai pareiškė, kad jo suprati
mu iš esančių NATO kandidačių tautų 
Lietuva ir Slovėnija geriausiai atitinka 
NATO narystės reikalavimus ir, kad 
šios šalys galėtų pradėti derybas dėl 
narystės NATO 1999 metais.

Šios konferencijos dalyvis Rimantas 
Dagys teigia, kad JAV konferencijos 
dalyviai aiškiai pasakė, kad Baltijos 
regionas yra JAV interesų zona ir, kad 
ateityje šis regionas susilauks didesnių 
JAV ir Skandinavijos kraštų investi
cijų. R. Dagys mano, kad Lietuva ypač 
patenkina NATO reikalavimus, lie
čiančius gerus kaimyninius santykius ir 
išspręstus tautinių mažumų reikalus.
Neaiškus Lietuvos įstojimas į 

Europos Sąjungą
Europos Komisijos paskelbtos išva

dos buvo viena iš pagrindinių temų, 
kurias Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras aptarė su Europos Sąjungos 
užsienio ryšių komisaru Hans van der 
Broek per jų susitikimą Briuselyje. 
Susitikime pažymėta, kad Lietuva liko 
iš esmės patenkinta Europos Komisijos 
atlikta šalies pažangos apžvalga, tačiau 
tikėjosi palankesnių išvadų.

Lapkričio mėnesio pradžioje buvo 
paskelbtos Europos Komisijos išvados, 
kuriose derybas dėl Europos Sąjungos 
narystės su Latvija siūloma pradėti 
sekančių metų pabaigoje, o Lietuvos ir 
Slovakijos perspektyvos apibūdintos 
gana miglotai ir nėra nurodoma data, 
kada galėtų prasidėti derybos su šio
mis valstybėmis.
Prezidentas ragina daugiau 

imtis iniciatyvos
Penktadienio, 1998 m. lapkričio 27 d., 

susitikime su Marijampolės miesto, 
rajono ir apskrities valdžios, politikos 
bei verslo atstovais, Prezidentas Valdas 
Adamkus ragino juos rodyti daugiau 
iniciatyvos ir palaikyti pažangias min
tis įvairiose gyvenimo srityse. „Visos 
būsimos permainos, visi būsimi darbai 
prasideda čia ir dabar“, sakė Prezi
dentas, kalbėdamas miesto savivaldy
bėje surengtame susitikime.

Apibūdindamas ekonominę situaciją 
Marijampolės regione, V. Adamkus 
minėjo, kad šio regiono geografinė 
padėtis savaime padeda plėtoti verslą, 
ypač susijusį su tranzitu. „Čia susiker
ta dvi visai Europai svarbios magistra
lės - „Via Baltica“, jungianti Skan
dinavijos bei Baltijos šalis su Vakarų 
Europa; bei kelias, jungiantis Ka
liningradą su Maskva ir Minsku. 
Neišnaudoti tokios tranzitui palankios 
padėties būtų nedovanotina klaida“, tei
gė Lietuvos vadovas.

Prezidentas pareiškė tikįs, kad eu
ropinių bėgių geležinkelio atšaka, 
planuojama nutiesti iki Marijampolės, 
leis panaudoti esamą infrastruktūrą ir 
įkurti galingą krovinių terminalą: „Tai 
būtų ir naujos darbo vietos, ir spartes
nis miesto augimas, ir didesnės ga
limybės kokybiškiau spręsti socialines 
problemas“.

V. Adamkus sveikino vietos Pramo
nės ir prekybos rūmų sutartis su 
analogiškomis institucijomis Rusijoje, 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Slovakijoje ir 
regioninės plėtros agentūros įsteigimą. 
Visa tai, pasak Prezidento, padės atlai
kyti neigiamą Rusijos krizės poveikį 
šio regiono ekonomikai.

Paruošė D. Kairaitis
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Bendruomenės reikalais
/1 oi-įOBą gUlib ,017 .

Tęsiame. pokalbį su ALB Krašto Valdybos pirmininku dr. Vytautu Doniela, 
pradėtą spausdinti praeitame „M.P. “ nr. , ...

Lapkričio 24 d. studentai susitarė su rų biologijos mokslininkai įspėjo„MJP.“: Pernai, kadencijos pradžioje, 
Jūs iškėlėte mintį, kad Bendruomenės 
veiklą būtų galima pagyvinti ruošiant 
popietes, ir ypač rodant vaizdajuostes iš 
Lietuvos. Štai, per p. Gabrieliaus Žem
kalnio ryšius, „M.P neseniai paskelbė 
ilgoką siūlomų vaizdajuosčių sąrašą. Tai 
turbūt teikia vilčių?
Dr. V. Doniela: Taip, ačiū gerbiamam 
Gabrieliui. Reikia pagirti Lietuvos tele
vizijos vadovybę, kad ji „susiėmė“, nes 
dar prieš kelioliką mėnesių ji neturėjo 
jokio platinimo plano. Siūlomos vaizda
juostės yra palyginti pigios, po 10 - 15 
dolerių, tačiau šiuo metu jų gavimas dar 
šiek tiek komplikuotas, nes pirma reikia 
užsisakyti, tada gauti pranešimą kiek ir 
kur sumokėti, tada pasiųsti pinigus ir 1.1. 
Krašto Valdyba LTV vadovybei pasiūlė 
paprastesnę komerciją: paskelbti kasečių 
bei persiuntimo kainą australiškais dole
riais ir atidaryti savo sąskaitą „Talkoje“. 
Tokiu būdu pirkėjas LTV vadovybei 
praneša ko jis nori ir paprasčiausiai čia 
pat įmoka pinigus. Kitaip gi susidaro 
didelės išlaidos, jei į Lietuvos ar JAV 
banką reikia pervesti vos keliasdešimt 
dolerių. Yra ir kita galimybė, būtent, 
komerciniu pagrindu atsiųsti į mūsų 
didesnius miestus po keletą ar kelioliką 
juostų. Žinoma, mes iš savo pusės turė
tume parūpinti tarpininkus.

Šiaip ar taip, svarbiausia yra išvystyti 
paprastą prekybinį ryšį: y ra prekė, ir su
mokėjęs ją įsigyji - kad nereiktų įsivelti 
į komplikuotus užsakymus ir palyginti 
nedidelių pinigų pervedinėjimą į Lietuvą 
aflAVl Mahaū, kad pirkėjų atsirastų; kai 
vaizdajuostės nėra brangios, ne vienas 
jų įsigytų savo asmeniniam pasitenki
nimui. Bet kartu jos naudingos ir, saky
sim, sekmadieninių popiečių programos 
sudarymui. Išeivijos veiklai nuobodumo 
suteikia tai, kad daug metų sukamės 
daugumai pažįstamame rate, todėl pa
trauklumo sukūrimui reikia naujų, švie
žių įspūdžių. Vaizdajuostės yra kaip tik 
tokios rūšies objektas.

Tarp kitko, gimstantis dėmesys vaiz
dajuostėms gražiai atveria teisybę, kad 
mūsų klubai yra kuklūs aparatūros at
žvilgiu. Per pastarąjį dešimtmetį mili
joninės sumos yra iškeliavusios Lietuvos 
paramai, tačiau savi klubai ir namai 
kenčia neturėdami paprasčiausios apa
ratūros, kuri kainuoja vos keletą tūks
tančių. Dabartinė Lietuva labai entuzias
tiškai „metasi“ į kompiuterius, elektro
niką ir aukšto lygio instrumentus apskri
tai, taip kad jau ne kartą svečiai iš Lie
tuvos prasitarė, kad mūsiškei bendruo
menei trūksta „technikos“. Vienas sve
čias šyptelėjo, kad vietoj organizavus 
paramą Lietuvai, verčiau reiktų organi
zuoti paramą savo klubams. Iš tiesų, už 
šypsenos slypi ir stambus tiesos grūdas. 
„M.P.“: Lietuvoje dabar išleidžiama 
puikių knygų: istorinių veikalų, atsi
minimų, romanų, vertimų ir t.t. Gal 
reiktų atkreipti dėmesį ir į juos?
Dr. V. Doniela: Šiuo atveju susiduriame 
su šiek tiek didesne problema, nes kny
gų, tai yra, pavadinimų skaičius yra žy
miai gausesnis negu vaizdajuosčių. Ta
čiau leidyklos (o jos juk nori parduoti!) 
galėtų atsiųsti atrinktų knygų paketus, 
nes skaitytojų ir pirkėjų dar turime. Ži
noma, turėtume surasti vietinių tarpi
ninkų. Visgi jų darbas nebūtų itin sunkus, 
jei tokia leidykla irgi atidaro savo sąs-
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ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Doniela.

kaitą „Talkoje“, tuomi išvengiant mažų 
sumų pervedinėjimo. Būtų gerai, jei apie 
naujus leidinius Lietuvoje, ypač apie 
vertingesnius, būtų daugiau informacijos 
išeivijos spaudoje. Dabar knygų leidyba 
Lietuvoje dėl subsidijų stovi gana aukš
tai, todėl gaila, kad išeivija tomis gėry
bėmis mažai pasinaudoja. Be to, lietu
viškų knygų kaina, palyginus su čio
nykštėmis, yra dar palyginti žema.

Galima pridurti, kad naujų knygų 
būtų verta įsigyti ir prie Lietuvių Namų 
esančioms bibliotekoms. Skundžiamės, 
kad trūksta skaitytojų, bet primirštame, 
kad bibliotekų rinkinius sudaro seniau, 
daugmaž išeivijoje išleistos knygos, va
dinasi, jau gerai pažįstamos. Nebūtų 
sunku gauti keliasdešimt ar net porą 
šimtų neblogų ir įdomių naujų knygų iš 
Lietuvos. O kaštai irgi nedideli: už keletą 
šimtų dolerių atkeliautų keliolika paketų 
- ir nebūtina viską atsisiųsti iš karto.

Prieš keletą mėnesių savo ra
šiniuose šio laikraščio puslapiuose Jūs 
atkreipėte dėmesį į tai, kad dabartinėje 
lietuvių rašyboje yra „rusiško filtro" 
įtakos, ir kad išeivija tokio filtro turėtų 
vengti. O juk jei Lietuva grįžta į Europą, 
tai išeivija turbūt turėtų jai padėti to
kio filtro nusikratyti?
Dr. V. Doniela: Pirmiausia, išeiviai nėra 
jokie grynuoliai. Iš vienos pusės, išeiviai 
50 metų išlaikė tą rašyseną ir kai kuriais 
atvejais tas tarmes, kurios egzistavo 
prieš karą. Bet išeivija, būdama kitakal
bių apsuptyje, pati prisiėmė daug angli- 
cizmų, amerikonizmų ir t.t. „Turėti gerą 
laiką“ ir t.t. nėra lietuviškas išsireiš
kimas, o tiesioginis angliško idiomo ver
timas. Bet per sovietmetį nukentėjo ir 
pati Lietuva, kaip tą pastebi kalbininkai, 
kovojantys su lietuvių kalbon įsiskver
busiais rusicizmais.

Vis dėlto, kai kuriais atvejais,rusiš
kąjį filtrą“ lengviau pastebi užsienietis, 
negu tasai lietuvis kalbininkas, kuris, 
sakysim, nemoka anglų kalbos. Neži
nodamas, kaip tariami angliški žodžiai, 
kalbininkas nepastebės, kad daug lietu
vių kalbon ateinančių angliškų žodžių 
ateina sudarkytame pavidale kaip tik dėl 
to, kad jie keliavo per rusišką filtrą. Ge
ras pavyzdys yra Lietuvoje vartojamas 
žodis ledi. Tai angliškas žodis „lady“, 
teisingai tariamas leidi. Tačiau ei rusiškai 
perrašomas e, o šią klaidą perima ir lie
tuviai. Dėl tos pačios priežasties klai
dingai yra rašoma bukmekeris, skreperis 
(scraper) ir t.t. Dar dažniau klystama, kai 

Indonezijos pareigūnais ir nutraukė 
masines demonstracijas Rytų Timoro 
sostinėje Dili. Studentų lyderiai, R. 
Timoro gubernatorius Abilo Soares ir 
vietinių saugumo pajėgų vadas pulk. 
Tono Suratman paskelbė bendrą pa
reiškimą, kad jų visų sudaryta komisi-
ja ištirs tariamas žudynes Alas vieto-. parodė, kokiu greičiu1 balsta ir nyksta 
vėje. Šių žinių šaltiniu, dienraštis garsusis Australijos Great Barrier Reef. 
„Sydney Mornin Herald“ nurodė ®@®
reporterį John Martinkus iš Dili.

Lapkričio 25 dieną D. Britanijos Lor
dų rūmų teisėjų komisija balsų dau
guma (3 prieš 2) nusprendė, kad buvęs 
Čili diktatorius Augusto Pinochet ne
gali gintis diplomatine neliečiamybe 
nuo jam iškeltų kaltinimų. Jeigu jis 
atsakingas dėl nusikaltimų žmo
giškumui, jo buvimas valstybės galva 
(nusikaltimų metu neapgins jo nuo 
ekstradicijos pagal Ispanijos teismo 
reikalavimą.

Šiuo metu 83 metų A. Pinochet yra 
policijos saugomas ligoninėje šiau
riniame Londono priemiestyje South
gate. D. Britanijos vidaus reikalų 
ministras Jack Straw paskelbė, kad iki 
gruodžio 9 d. jis nuspręs ar A. Pinochet 
paleidžiamas, ar išsiunčiamas teismui į 
Ispaniją.

Italija turi rūpesčių dėl kurdų suki
lėlių lyderio Abdullah Ocalan, kurio ji 
nenori išduoti Turkijai. Italija pasiūlė 
A. Ocalan išduoti Vokietijai, kur jis bu
vo paieškomas jau daugelį metų, ta
čiau Vokietija atsisakė jį priimti. 
■Vokietijos vyriausybė nenori, kad ten 
prasidėtų rietenos tarp Vokietijoje 
gyvenančių dviejų milijonų turkų ir 
karingai nusiteikusių kurdų kolonijų.

Lapkričio 26 d. JAV ir Australijos jū- 

vietoj ilgo angliško garso y yra rašoma 
trumpoji i: dileris (dealer), spikeris 
(speaker), trileris (healer) ir keliasdešimt 
kitų panašių žodžių. Rusų alfabete yra 
trumpoji i, bet nėra ilgosios y. Lietuvių 
kalba turi abi, todėl nėra jokio reikalo 
angliškų žodžių tarimą pirma perrašyti 
pagal rusišką alfabetą. Deja, šitas įprotis 
Lietuvoje yra giliai įsišaknijęs, lygiai 
kaip ir svetimų vietovardžių perrašymas 
naudojantis rusiškais žemėlapiais ir tada 
pridedant lietuvišką galūnę.

Bendrai, svarbu suprasti, kad lietu
viams nėra tokios būtinybės perrašyti 
visus vardus ir vietovardžius , kaip ru
sams. Rusai turi kitokį alfabetą ir todėl 
perrašymas jiems yra būtinybė. Bet 
lietuvių alfabetas turi lotynišką pagrin
dą, kaip ir Vakarų pasaulio kalbos, todėl 
mes galime ir perrašyti, ir neperrašyti. 
Vardų ir vietovardžių perrašymas pagal 
„lietuvišką tarimą“ turi tą neigiamybę, 
kad vėliau gali būti sunku atkurti, kaip 
tasai vardas ar vietovardis rašomas iš 
tikrųjų. Pagal Lietuvos spaudos prane
šimus, tarp dabartinių Australijos Olim
pinio Komiteto vadovų yra Kontas ir 
Kamelis. Bet kaip būtų, jei įjuos tektų 
kreiptis raštu?

Rašant skaičius, rusiška tradicija rei
kalauja, kad tūkstančiai būtų pažymėti 
žodžiu, pvz. 15 tūkst 525 litai. Vaka
ruose rašoma paprasčiau, todėl lietu
viams „einant Europon“ vertėtų rašyti 

pasaulio vyriausybes, kad būtina imtis 
priemonių prieš pasaulio atmosferos 
„šiltadaržio efektą“. Žymiai šiltėja jū
ros vandenys, nuo ko išmiršta tropinių 
vandenų koralų kolonijos, egzistavu
sios tūkstantmečiais. Erdvės satelitų 
pagalba surinkti duomenys aiškiai

Lapkričio 25 dieną galutinai panai
kinta dviejų vienodos galios ministrų 
pirmininkų sistema Kambodijoje. 
'Karalius Norodom Sihanouk oficialiai 
paskyrė de facto diktatorių Hun Sen 
vieninteliu Kambodijos ministru pir
mininku. Už tai Hun Sen turėjo sutikti, 
kad jo varžovas, rojalistų partijos ly
deris princas Norodom Ranariddh, tap
tų Kambodijos parlamento pirminin
ku.

Lapkričio 25 dieną Indijoje įvykę 
atskirų valstijų parlamento rinkimai 
atnešė laimėjimą opozicinei Kongreso 
partijai, kuriai vadovauja populiari ita
lų kilmės buvusio ministro pirmininko 
Rajiv Gandhi našlė Sonia Gandhi. 
Valdančioji Hindu nacionalistų Bhara- 
tya Janatta partija rinkimuose smarkiai 
pralaimėjo.

Japonijos vyriausybė, raštu prieš 
mėnesį atsiprašiusi Pietų Korėjos už 
karo nusikaltimus, nenori raštu at
siprašyti Kinijos. Kinijos prezidentas 
Jiang Zemin savo vizito Japonijoje me
tu išgavo žodinį atsiprašymą iš Japo
nijos ministro pirmininko Keizo Obu- 
chi, tačiau negavo reikalauto raštinio 
atsiprašymo. Užgautas Zemin atsisakė 
su japonais pasirašyti bendrą pareiš
kimą numatytą jo vizito proga.

Paruošė V. Patašius

15 525 litai arba 15,525 litai. Dar 
blogiau, kai lietuvis komersantas rusiš
ką skaičių rašyseną tiesiogiai išverčia į 
anglų kalbą ir rašo 22 thous. 400 dol
lars. Be to, rusiškoje (kasdieninėje) ra
šysenoje skaičių stulpelis pradedamas 
iš kairės, o ne iš dešinės (kur po viene
tais - vienetai, po dešimtimis - dešimtys 
ir t.t.): ________ _________ .

Turtas (tūkst. Lt) Skolos (tūkst. Lt)

5872 3056
57 097 70 513
612 581 \ 539 206

190 966 -279 643
230 614 400 245

27 719 52 485
1 124 851 1345 148

Šis pavyzdys paimtas iš „Veido“ žur
nalo, tačiau tokia rašysena yra paplitusi 
kasdieninėje Lietuvos spaudoje, nors 
matematikai ir buhalteriai rašo kitaip.

Rusiškas ar, tiksliau, sovietinis fil
tras ypač matomas tikrinių pavadinimų 
rašyboje. Sovietmečiu didžiosios raidės 
buvo vartojamos komunistų partijos 
pagerbimui, pvz. LKP Centro Komite
tas, Komunistinio Jaunimo Sąjunga, 
Aukščiausioji Taryba ir t.t.,o kiti vardai 
rašomi mažosiomis, pvz. Lietuvos me-

Nukelta į 3 psl.
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g BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S
LB Spaudos Sąjungos metinis 

visuotinis susirinkimas
Lapkričio 29 dieną Sydnėjaus Lietu

vių Klube Bankstowne įvyko LB 
.Spaudos Sąjungos metinis susirinki
mas, kurį pravedė LBSS valdybos 
pirmininkas V. Patašius, sekretoriavo 
Sąjungos vicepirmininkas dr. V. Donie- 
la.

Tylos minute buvo pagerbti iki šiol 
mirusieji 65 Sąjungos nariai,prisiminti 
praeitais metais mirusieji Vytautas Aras, 
Henrikas Meiliūnas ir Arūnas Staugai
tis.

Sąjunga šiuo metu turi 119 pavienių 
narių (NSW - 61, Vic. - 31, SA. - 13, 
ACT - 7, Qld. - 3, WA - 1, Tas. - 1 ir 
Lietuvoje - 2). Pagal V. Patašiaus 
pateiktas statistines žinias, „Mūsų 
Pastogė“ šiuo metu turi 881 pre
numeratorių (NSW - 374, Vic. - 228, SA
- 92, ACT - 47, Qld. - 47, WA - 29, Tas.
- 21, Northern Teritory - 2, užsienyje - 
4!).

Susirinkimas patvirtino praeitų me
tų susirinkimo protokolą, priėmė 
finansinių metų, pasibaigusių 1998 me
tų birželio 30 d., piniginę apyskaitą ir 
direktorių bei revizoriaus pranešimus,

Lietuvos mokslininkai reiškiasi 
pasaulinėje plotmėje

Lapkričio 8-12 dienomis Sydnėjuje, 
Darling Harbour'e, įvyko labai plataus 
masto tarptautinė ryšių konferencija 
IEEE Global Telecommunications 
Conference - Globecbm 98, kurioje 
dalyvavo virš 1 500 delegatų iš viso 
pasaulio šalių. Tai yra pagrindinė to
kios paskirties pasaulinė konferencija, 
rengiama kasmet skirtingose vietovėse, 
o šįmet labai sėkmingai praėjusi 
Sydnėjuje. Į Sydnėjų suskrido žymiau
si pasaulio telekomunikacijų ekspertai.

Konferencijoje dalyvavo prof. Al
girdas Pakštas, kuris joje turėjo vyk
domąjį vaidmenį ryšių programinės 
įrangos (communications software)

Konferencijos bankete Sydnėjaus rotušėje. Antroje eilėje iš dešinės - prof. 
Algirdas Pakštas, Ramona Zakarevičienė, dr. Ramutis Zakarevičius.

Atkelta iš 2 psl.
nininkų sąjunga. Išeivija laikėsi prieš-, 
karinės taisyklės ir rašė pvz. Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, Sydnėjaus 
Lietuvių Namai. Lietuvoje išeiviški pa
vadinimai yra falsifikuojami pagal so
vietišką principą. Vienoje įdomioje 
prisiminimų knygoje, kur vaizdžiai ap
rašomas Australijos lietuvių gyveni
mas, net autoriaus pateiktus dokumen
tus leidyklos stilistė ištaisė savaip, rašy
dama pvz. Australijos lietuvių bendruo
menė, „Mūsų pastogė", nors prieš ke
liasdešimt metų mūsų visuomenininkai 
sovietinę rašybą buvo atmetę iš princi

ir patvirtino šiais metais pasitraukian
čių direktorių - Vytauto Patašiaus ir 
Vytenio Šliogerio - perrinkimą į Sąjun
gos valdybą. Buvo išreikšta padėka 
„Mūsų Pastogės“ darbuotojų kolek
tyvui (redaktoriui B. Žaliui, jį pa
vadavusiai D. Donielienei, tekstų 
rinkėjoms D. Donielienei ir Z. Bart- 
kevičienei, ekspeditorei J. Dam
brauskienei) ir plačiam darbuotojų, 
talkininkų, rėmėjų būriui. Ypatinga 
padėka išreikšta revizoriui R. L. Mi- 
lašui ir jo talkininkui A. Milašui.

Susirinkime, be Sąjungos narių, ypač 
gausiai dalyvavo svečiai, susirinkę 
paklausyti po oficialios susirinkimo 
dalies kalbėjusio svečio iš Melburno 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos nario Gabrieliaus Žemkalnio.' 
Apie jo pranešimą skaitysime atsikirai. 
LB Spaudos Sąjungos popietės pabai
goje viešnia iš Melburno Danutė 
Žemkalnienė ištraukė laimingus „Mū
sų Pastogės“ loterijos bilietus. Prizų 
laimėtojų sąrašas yra atskirai skelbia
mas šiame „Mūsų Pastogės“ numeryje.

„M. P.“ inf.

srityje. Prof. A. Pakštas yra gerai 
pažįstamas Australijos lietuvių kom
piuterių entuziastams. Jis yra LEK'o 
(Lietuvių Elektroninio Klubo) įkūrė
jas. Klubas veikia jau daugelį metų, nuo 
to laiko, 'kai tik elektroninis paštas 
(Email) pradėjo būti plačiau naudo
jamas ir per elektroninius ryšius su
jungė daugelį lietuvių bei informati
kos specialistų, kitų entuziastų visame 
pasaulyje. Prof. A. Pakštas savo 
specialybę įgijo Lietuvoje, kurį laiką 
dirbo Norvegijoje, o dabar dirba Ang
lijos Suderlando universitete.

Prof. A. Pakštas buvo apsistojęs pas 
Ramoną ir Ramutį Zakarevičius. Dr. R.

po ir rašė pvz. Australijos Lietuvių Fon
das ir t.t.

Išeiviams vertėtų į rusišką (kartais 
sovietinį) filtrą atkreipti daugiau dė
mesio, nes toks filtras tik stato užtvaras 
tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio. Kaip 
ten bebūtų pačioje Lietuvoje (nes il
gametė tradicija rašyboje tampa „sa
vu“ dalyku), išeivija turėtų tokio nerei
kalingo rusiško filtro kratytis. Žino
ma, ne pro šalį į rusišką ar sovietinį 
filtrą bakstelt! pirštu ir Lietuvoje. Bet 
nors mes patys nesirusinkime ir 
nesiso vietiniame!

Ačiū už Jūsų mintis.

Zakarevičius buvo tos konferencijos 
organizacinio komiteto narys jau nuo 
pat pradžios, tokios konferencijos 
įgyvendinimo idėjos gimimo - beveik 
prieš dešimt metų. Pirmasis laiškas, 
siūlantis tokią konferenciją ateityje 
atkelti į Sydnėjų buvo rašytas su dr. R. 
Zakarevičiaus parašu. Ramona Za

Kariuomenes šventes minėjimas 
Canberroj e

Oro prognozė pranašavusi, kad 
lapkričio 22 dieną oras bus nepastovus 
ir galimas lietus, nepasitvirtino. Die
vulis buvo vėl mums geras. Tos dienos 
rytą saulutė pilna burna šypsojosi, o an
trą valandą jau ir visai smarkokai svi
lino susirinkusiųjų plikes. Sodelyje, po 
iešminės stogu glaudėsi apie 40 senyvo 
amžiaus tautiečių, jų tarpe viešnia Bi
rutė iš Lietuvos. Gaila, kad nieko 
nesimatė iš viduriniosios ar jaunesnio
sios kartos. „Ramovės“ skyriaus pir
mininkas L. Budzinauskas pradėjo 
minėjimą prašydamas vėliavų nešėjus 
atnešti vėliavas prie paminklo. Įneštų 
vėliavų - „Ramovės“, tautinės, australų 
ir sporto klubo „Vilkas“ - spalvos deri
nosi prie lysvėse žydinčių petunijų ir 
vazose pastatytų kitų gėlių margu
myno. Paminklas, saulės spindulių 
nušviestas, atrodė iškilmingai. Šio 
paminklo autorius ir statytojas ra- 
movėnas Feliksas Borumas uždegė 
aukurą. Ugnelei suliepsnojus, ramovė- 
nai R. Glaubertas ir E. Laurinonis nešė 
„Ramovės“ skyriaus ąžuolo lapų vai
niką, perrištą tautine juostele. Pir
mininkas paprašė susikaupti tylos 
minutei ir pagerbti ja Nepriklausomy
bės kovose žuvusius karius, savanorius, 
šaulius, komunizmo aukas: partizanus, 
politinius kalinius, kankinius, Sibiro 
tremtinius, antrosios nepriklausomybės 
atstatymo aukas, o taip pat ir mirusius 
ramovėnus, minint skyriaus 30 metų 
įsteigimo sukaktį. Bendruomenės 
pirmininkas J. Mockūnas kalbėjo ne 
vien tik apie kariuomenės 80 metų 
įkūrimo jubiliejų, bet taip pat prisimi
nė ir skyriaus jubiliejų. Jis sakė, kad 
„Ramovės“ skyriaus veikla per 30 me
tų yra didelis įnašas į Canberros ben
druomenės kultūrinį gyvenimą, linkėjo 
ir toliau nenuleisti rankų. Sugiedojus 
„Marija, Marija“ ir į salę Įnešus vėlia
vas, minėjimas buvo tęsiamas toliau. 
Pirmininkas pasveikino susirinkusius ir 
pranešė, kad apie kariuomenę kalbės 
prelegentas dr. A. Kabaila, o jis pats tik 
trumpai paminės apie skyriaus įsteigi
mo sukaktį. Canberroje „Ramovės“ 
skyrius buvo įsteigtas 1968 m. gegužės 
24 dieną. Skyriaus įteigimo iniciato
rius buvo a.a. pulk. Kazimieras Labutis. 
Pirmame susirinkime dalyvavo 17 na
rių, iš jų 12 jau yra mirę. Pirmininkas 
glaustai paminėjo keletą svarbesnių 
nuveiktų darbų - skyrius 1984 m. per 
Lietuvių dienas Canberroje suruošė 
„Ramovės“ skyrių atstovų suvažiavi
mą, kuriame dalyvavo VLIK‘o vi
cepirmininkas Vytautas Jokūbaitis ir 
pirmą kartą buvo padėtas vainikas prie 
Nežinomo kario paminklo prie Karo 
muziejaus; 1990 m. klubo sodelyje bu
vo pastatytas paminklas „Žuvusiems 
už laisvę“; įsteigtas „Nepriklausomas 
Lietuvos fondas“ ir per jį į Lietuvą 
persiųsti 14 528 doleriai lygiomis da
limis Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai ir našlaičių institucijai „Vaiko 
tėviškės namai“; kasmet buvo rengia
mi įspūdingi Kariuomenės šventės
minėjimai, kuriuose paskaitas skaitė
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karevičienė irgi prisidėjo prie sklan
džios konferencijos eigos įgyvendi
nimo, daug padėjo ryšiuose tarp užsie
nio delegatų ir organizatorių Sydnė
juje; ■ ■'f>- •>j,: ■. .

Konferencijoje taip, pat teko sutikti 
lietuvius inžinierius Paulių Stepaną ir 
Vitą Anderson. „M. P.“ inf.

Dr. A. Kabaila skaito paskaitą.

garbingi svečiai, kaip Rimas Dičiūnas, 
Gabrielius Žemkalnis, dr, Vytautas 
Doniela, dr. Alfonsas Viliūnas ir vieti
niai bendruomenės intelektualai. Sky
riaus atstovai dalyvauja „Ramovės“ 
skyrių atstovų suvažiavimuose, su tais 
skyriais palaiko glaudžius ryšius. 
Pirmininkas sakė, kad žengiant į 40 - 
mėtį sunku prognozuoti ateitį. Dėl mir
čių gretos retėja, dėl senatvės ir ligų 
energija senka, bet keletas likusių 
ramovėnų stengsis atlikti ramovėnišką 
pareigą ir pagerbti tuos, kurie dėl 
Lietuvos laisvės savo gyvybes paaukojo.

Dr. A. Kabaila savo paskaitoje trum
pai paminėjęs kariuomenės įkūrimo. 80 
- mėtį, gana vaizdžiai papasakojo apie 
dabartinės kariuomenės kūrimosi 
problemas, daromas reformas, kad 
Lietuva galėtų įstoti į NATO (paskai
ta buvo spausdinta „M.P.“ 47 - me 
numeryje. Red.). Pirmininkas padėkojo 
dr. A. Kabailai už įdomią ir turiningą 
paskaitą ir ’sakė, kad jam pačiam pir
mą kartą teko išgirsti statistinius davi
nius apie dabartinės kariuomenės su
dėtį, ko neteko pastebėti „Kario“ ir 
„Kardo“ žurnaluose. Po paskaitos buvo 
rodoma vaizdajuostė „Partizanų pa
minklo pašventinimas Šilalėje“. Pa
minkle, yra įrašyta .daugiau negu du 
šimtai žuvusiųjų partizanų pavardžių ir 
jų gimimo metai. Dauguma jų žuvo 
pačioje jaunystėje. Prie paminklo jų 
garbei pasakyta daug gražių ir jausmin
gų kalbų, bet kartu ir pasiskųsta, kad 
dar yra užsilikusio gaivalo, kuris trukdo 
tokius paminklus statyti (matomai, 
LDDP laikais , Mano pastaba). Daina, o 
gal tiksliau giesmė, „Partizanai“ ne 
vienam žiūrėjusiam ašarą išspaudė.

Sugiedojus himną ir išnešus vėliavas, 
oficialioji minėjimo dalis buvo už
baigta. Po to „Žaliajame kambaryje“ 
vaišinomės birutiečių Onos, Marijos, 
Teresės ir Sofijos paruoštais užkan
džiais, užgerdami klubo alučiu ir vyne
liu.

Taip sostinės tautiečiai paminėjo 
kariuomenės įkūrimo 80 metų sukaktį.

L. Budzinauska;
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XX ■ oji Australijos lietuvių dainų šventė

Šeštadienis -
1998.12.26 d.

Vos mėnuo beliko .kai iš visų Aus- kurių 9 padainuos mišrus jungtinis 
tralijos kampelių sugužės daugybė dai- choras, 2 moterų ir 2 vyrų chorai, 
ną mėgstančių lietuvių ir svečių. XX -■ Tuo pačiu girdėsime atskirų chorų 
ojoje lietuvių dainų šventėje, kuri pir- pasirodymus, kuriems visi chorai

Melburno "Dainos sambūris" repeticijoje.
mą kartą ruošiama Geelonge, dalyvaus ypatingai kruopščiai ruošiasi, kadangi

Sekmadienis -
1998.12.27 d.

116 choristų. Gausiausio būrio dai-
nininkų, net 39, tikimės sulaukti iš 
Sydnėjaus, 32 iš Melburno, 27 iš 
Adelaidės ir 18 iš Geelongo. Taip pat iš 
pristatytų choristų sąrašų matosi, kad 
santykis tarp atskirų balsų yra labai ge-

gerai sudainuoti, reiškia išlaikyti savo
miesto lietuvių prestižą. Šiek tiek gaila, 
kad Melburno jaunimas dėl nepaprasto 
užimtumo šioje šventėje nedžiugins sa
vo jaunatviškais balsais, bet vadovė 
Dana Levickienė prižadėjo su jais

Adelaidės "Litunia" choro nariai repeticijos metu.

Pirmadienis -
1998.12.28 d.

Antradienis -
1998.12.29 d.

XX - ųjų Australijos Lietuvių Dienų

programa
a) Svečių sutikimas - registracija. Lietuvių namai, 
Beauford Ave. Pettitt Park Bell Post Hill, 
tel. (03) 5278 7507. 11 vai. r. iki 7.30 vai. v.

a) Iškilmingos pamaldos
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Malone ir Mercer St., 
Geelong, 12 vai.

b) ALD ir Sporto šventės atidarymas,
"Arena" - krepšinio stadionas, Victoria St., North Geelong,
1.30 vai. p.p. Įėjimas 10 dol., studentams - 5 dol.
c) Sportas,"Arena" krepšinio stadionas, 
Victoria St., North Geelong, 3 val.p.p.
d) Chorų repeticija, Lietuvių namai,
Beauford Ave., Pettitt Park, Bell Post Hill, 5 val.p.p.
e) Susipažinimo vakaras, "The Sphinix" motei,
2 Thompson Rd., North Geelong, Įėjimas 12 dol - su 
vakariene, 7 dol. - be vakarienės, sportininkams - veltui.
f) Tautinių šokių vadovų posėdis, 19 Shanon Ave., North 
Geelong, 6 vai. p.p.
a) Sportas,
Corio Leisuretime Center, Anakiė Rd., Bell Park.
Pradžia 9 vai. ryto.
b) Chorų repeticija - "Costa Hali", Deakin Uni., 
Esplanade, Eastern Beach.
Tarp 10 vai. ir 12 vai. ryto.
c) Adelaidės teatras "Vaidila" ruošia "Šiupinį", Shenton 
Theater, Geelong High School, Ryrie & Garden St., East 
Geelong. Pradžia 2 vai. p.p Įėjimas -10 dol., pensininkams 
ir studentams - 5 dol.
d) Dainų šventė - Deakin University, Esplanade, 
Eastern Beach, 7 vai. p.p. Įėjimas - 15 dol, pensininkams 
ir studentams - 10 dol. Pertraukos metu veiks bufetas.

a) ALB - nės atstovų suvažiavimas,
Lietuvių Namuose, Beauford Avė., Pettitt Park, Bell Post Hill. 
Registracija 8.30 vai. r., atidaiymas 9.15 vai. r.
b) Meno paroda - "The Gordon Gallery” Fenwick St., Geelong. 
Atidarymas 1 vai. p.p, Įėjimas - aukomis. Meno paroda veiks: 
Antradienį nuo 1 vai. p.p. iki 8 vai. vakaro,
Trečiadieni nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p., 
Ketvirtadienį nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p..
c) Sportas - Corio Leisuretime Center, Anakie Rd., Bell Park. 
Pradžia 9 vai. ryto.
d) Tautinių šokių repeticija - Corio Leisuretime Center, 
Anakie Rd., Bell Park.
e) Tautinių šokių šventė - Corio Leisuretime Center, Anakie 
Rd., Bell Park. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas - 10 dol., pensi
ninkams ir studentams - 5 dol.

Tačiau pati džiugiausia naujiena, 
žinoma, yra ta, kad Adelaidės, Geelon
go, Sydnėjaus ir Melburno chorų daly
viai atvyksta į šventę tikrai gerai 
pasiruošę. Kadangi šių metų liepos

paruošti keletą bendro jungtinio choro 
dainų.

Bus ir daugiau siurprizų, liečiančių 
dainininkų aprangą, repertuarą bei at
skirų vienetų pasirodymą, tačiau jokiu

Geelongo choro metu.

mėnesį kai kurie choristai dalyvavo 
antrojoje Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje Lietuvoje, dirigentai būkštavo, kad 
bus neįmanoma išmokti dvigubo re
pertuaro. Buvo nutarta šiek tiek pa
lengvinti Australijos lietuvių dainų 
šventės dainas ir sutrumpinti programą. 
Tai suteikė galimybę vykstantiems į 
Lietuvą pasiruošti PLD šventei ir taip 
pat gerai „nušlifuoti“ Australijos lietu
vių dainų šventės repertuarą.Tuo būdu 
'""rovų dėmesiui siūlysime 13 dainų, iš

būdu nenoriu jų išduoti, nes gal bus 
tokių smalsuolių, kurie perskaitę šį 
straipsnį, manys viską žiną ir gal nutars 
visiškai neatvykti. O dėl atvykimo, 
nesikuklinkite, nes koncertui Geelong 
Deakin University Woolstores, Costa 
Hall gruodžio 28 dieną, 7 valandą vaka
ro prasidėjus, jau apie 9 - tą, dar net 
nespėjus sutemti, galėsite vykti namo. 
Tad nepasididžiuokite, atvažiuokite, o 
taip pat atsivežkite savo draugus - 
nesvarbu kokios tautybės jie bebūtų, nes

Trečiadienis - AL Bendruomenės atstovų suvažiavimas, Lietuvių Namuose,
1998.12.30 d. Beauford Avė., Pettitt Park, Bell Post Hill. Pradžia 9 vai. ryto.

b) Sportas - Corio Leisuretime Center, Anakie Rd., Bell Park. 
Pradžia 9 vai. ryto.
c) Muzikos ir literatūros popietė - Lietuvių Namai, Beauford 
Avė., Pettitt Park, Bell Post Hill. Pradžia 4 vai. p.p.
Įėjimas - 10 dol, pensininkams ir studentams - 5 dol.

Ketvirtadienis-a) Mokytojų suvažiavimas - Lietuvių Namai, Beauford Avė.,
1998.12.31 Pettitt Park, Bell Post Hill. Pradžia 10 vai. ryto.

b) Sporto šventės uždarymas, Corio Leisuretime Center, Anakie 
Rd., Bell Park. Pradžia 3 vai. p.p. Įėjimas - 3 dol.
c) Lietuvos baleto bičiulių susirinkimas - Lietuvių Namai, Beau
ford Avė., Pettitt Park, Bell Post Hill. Pradžia 2.30 vai. p.p.
d) Naujų metų balius - West Town Hall, Pakington St., West 
Geelong. Pradžia 7.30 vai. vakaro. Įėjimas - 20 dol, studentams 
-15 dol.
Gėrimais ir maistu kiekvienas pasirūpina pagal savo skonį.

Penktadienis -Atsisveikinimo gegužynė - Lietuvių Namai, Beauford Avė.,
1999.1.1 d. Pettitt Park, Bell Post Hill. Pradžia 12 vai.
Šeštadienis - Rajoninė Skautų stovykla - "Sokil" ukrainiečių stovykla-
1999.1.2 d. vietė.

Lietuvių Namuose nuo 1998.12.29 dienos bus galima gauti šiltus ir šal
tus užkandžius ir gėrimus.

Bilietus į renginius galima gauti pas L. Bungardą: 167 Victoria St., 
North Geelong, 3215. Tel. (03) 5278 3865.

ALD - nų Ruošos Komitetas
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programėlės bus išverstos į anglų kalbą 
ir mūsų žavinga pranešėja (irgi paslap
tis) nevargins jūsų dėmesio ilgais 
pranešinėjimais. Tad su nekantrumu 
laukiame visų - pradedant artimiausiais

kaimynais melburniškiais ir baigiant 
Pertho ar Tasmanijos lietuviais!

Gražina Pranauskienė
XX - osios Lietuvių dainų 

šventės koordinatorė
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Įdomūs Prano Nagio atsiminimai

Meno parodose pasidairius
Mums rašo lietuvaitė dailininkė p. Rita Lazauskas iš Beechworth, Vic. apie 

Viktorijos valstijoje vykstančią "Portia Geach" parodą, kurioje dalyvauja ir 2 
lietuviai. irad

Čia spausdiname vieno p. Ritos Lazauskas išstatyto paveikslo nuotrauką.

Juozas Almis Jūragis

Australijoje, o ypač Sydnėjuje, pla
čiai žinomas žmogus, lietuviškos kul
tūros puoselėtojas, Pranas Nagys yra ap
dovanotas keliais talentais vyras. Matė
me jį sėkmingai kuriantį ir plečiantį 
lietuvišką spaustuvę, statantį tris namus, 
dirbantį visuomeninius, kultūrinius dar
bus. Dabar jis pasireiškė naujoje srityje - 
raštijoje. Grįžęs į Lietuvą, Vilniuje išlei
do stambią atsiminimų knygą „Gyveni
mo vingiuose“. Jau anksčiau žinojome jį 
turintį lakią plunksną ir vaizdingą pasa
kotojo žodį. Savo išgyvenimų fragmentus 
yra skelbęs Lietuvos ir mūsiškėje spau
doje. Bet šis atsiminimų tomas yra staig
mena dviem atvejais: atskleidžia kokiais 
pavojingais keliais buvo blaškoma jo 
jaunystė ir parodo autoriaus neabejotinus 
literatūrinius sugebėjimus.

Apie atsiminimų vertę F. Dostojevskis 
yra pasakęs: „Žinokite, kad nieko nėra 
aukštesnio, tvirtesnio, sveikesnio ir nau
dingesnio ateičiai, kaip geri atsiminimai, 
tuo labiau, jei jie paeina iš vaikystės, iš 
tėvų namų. Geras iš jaunatvės išlaikytas 
atsiminimas yra geriausias auklėjimas: 
turįs galimybę surinkti daug tokių skaid
rių atsiminimų žmogus turi pagrindą vi
sam gyvenimui". Nagio atsiminimai pa
rodo, kad jis turėjo galimybę surinkti sa
vyje gerų išgyvenimų ir gerų atsiminimų 
savo vaikystės dienomis. Tėvų namuose 
naudingai tvirtėjo jo gyvenimo pagrindai.

Nagys rašo aiškiamlntiškai, atsimin
damas viską, kas buvo praeityje: įvykius, 
pavardes, vietų vardus, datas taip ryškiai, 

lyg tie įvykiai būtų atsitikę vakar. Nuos
tabi atmintis. Pradžioje autorius sakosi 
rašęs, „kad šeimai, draugams, artimie
siems liktų mano praeito gyvenimo kelio 
apžvalga". 9 psl. Iš tiesų yra atsimini
muose labai asmeniškų vietų, kurios 
paglostys giminaičių ir draugų širdis. Bet 
tame pačiame puslapyje jau iškeliama ir 
gilesnė atsiminimų prasmė. „Gal kas 
pagalvos ir apie tautos praeitį. Gal praei
tis, dabartis ir ateitis suaugs į vieną kūną, 
kuris taps nedalomas šeimai ir tautai “.

Ir taip per vieno žmogaus pergyveni
mus okupuotoje tėvynėje ir frontuose 
karo metais autorius sukuria ryškius vaiz
dus apie tame laikotarpyje buvusią Lie
tuvos žmonių padėtį, apie krašto medžia
ginį ir, tautinės laikysenos klimatą. Dėl 
šitų dalykų Nagio atsiminimai virsta to 
meto dokumentu. Nagys sujungia savo 
pasakojime viską - jaunatviškus gyveni
mo siekimus ir stoišką pasidavimą di
džiųjų jėgų prievartai; .išmintį, pastabu
mą ir drąsą; iš savo asmenybės išspin
duliuojantį tinkamumą vadovauti, kuris 
kariuomenėje iš pirmų dienų buvo pa
stebėtas.

Knygoje yra Zitos Nagytės-Kasaus- 
kienės eilėraštis apie gyvenimą. Jame 
tarp kitko sakoma: „Mūsų gyvenimai - tai 
sparnuotos klevo sėklos, / Plačiai pabirę 
Žemės Motinos kūne". 5 psl. Nagio jaunos 
dienos ir jo pėdos, plačiai pabirusios 
Europos ir Austnilijos plotuose. Jis jauno 
moksleivio metuose pajunta gaudomo į 
kariuomenę, ieškomo žmogaus slegiantį 
neramumo jausmą ir rūpinasi: ką daryti? 
Ir vistik į savo šėlsmą įtraukia karo ver
petai, kuriuose sukosi ir jaunų Lietuvos 
vyrų likimai. Lietuviškame statybos ba
talione atsiduria prie Lugos upės, 100 km

Pranas ir Elena Nagiai ankstyves
niais metais.

atstume nuo Leningrado. Ten, prie 
Tulmočevo stotelės, vergiški darbai ir 
pirmas kovos krikštas susišaudymuose su 
rusų partizanais. Po kiek laiko batalionas 
atitraukiamas ir parvedamas į Lietuvą. 
Nagys atsiduria Vietinės rinktinės Utenos 
kuopoje. Tenka kariauti su Armijos Kra- 
jovos daliniais prie Gražiškių dvaro. 
Pralaimėjusius vokiečiai nuginkluoja, iš
veža į Vokietiją, įjungia į vokiečių ka
riuomenę. Griūvančios Vokietijos vaka
ruose, judančio fronto zigzaguose teko 
tarnauti užminuotojų grupėje. Atsi
traukimuose užminuotojai vis paskutiniai. 
Užminuoja kelius, sprogdina tiltus, są
jungininkų priekinių dalinių matomi ir 
apšaudomi...

Karo laikotarpio atsiminimai įdomiau
si. Nagio tiesioginis realistiškas pasako
jimas prilygsta E.M. Remarque romano 
„Vakarų fronte nieko naujo“ stiliui. Bjauri 
kareivio padėtis. Jokių iliuzijų apie pa
gerėjimą, Tik prievarta. „Kareivis eina 
ten, kur jam liepia eiti. Jam galvoti nerei
kia. Tik vykdyti įsakymus". 112 psl. Kaip 
ir Remarque romano pabaiga, tas atsi
minimų knygos skyrius užbaigiamas 
dalinai šviesia, dalinai dramatiška nuotai
ka. „Buvo gražus pavasaris, irmes, lietu
viai, nekantriai laukėme karo pabaigos. 
Juo tolyn, tuo didesnis noras jo sulaukti". 
111 psl. „Nežinojome, kada bus Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga, bet jautėme, 
kad ji netoli. Nežinojome tik, ar liksime 
gyvi“. 113 psl.

Pranas ir jo jaunesnysis brolis Juozas 
išliko gyvi. Susirado savo dėdę pulkinin
ką Praną Saladžių, kelis giminaičius. Lai
ko veltui neleido. Mokėsi Nūrtingeno 
lietuvių gimnazijoje, kurioje dėstė žymūs 
mokslo vyrai: istorikas dr. Zenonas 
Ivinskis, filosofas dr. Juozas Grinius, doc. 
Adolfas Darnusis, poetas Paulius Stelin- 
gis ir kiti mokslo atžvilgiu gerai pasi-

GYVENIMO 
VINGIUOSE

LIETUVA
VOKIETIJA 
AU8TRALUA 
LIETUVA
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kaustę mokytojai. Laisvesniu laiku Nagys 
žaidė krepšinį, sportavo ir, pusbadžiu 
gyvendamas, rūpinosi kur ir kaip įsigyti 
maisto.

Į Australiją atvyko 1948 metų pradžio
je. Turėjo 25 metus. Australijoje išgyveno 
49 metus ir 1997 metais liepos mėnesio 
pradžioje grįžo į Lietuvą. Australijoje jo 
gyvenimas įgavo tvirtą patriotinę kryptį. 
Kaip griežtas antikomunistas, Nagys įsi
jungė į kultūrinę ir visuomeninę veiklą. 
Vedė vienmintę lietuvaitę Eleną Kyzely- 
tę, pasidarė Spaustuvininku, knygų lei
dėju, Australijoje gyvenančių lietuvių 
rašytojų mecenatu, AL Bendruomenės 
aktyviu nariu, choristu „Dainos“ chore, 
vėliau ilgamečiu choro pirmininku. Kartu 
su choru dalyvavo Lietuvių Dienų dainos 
šventėse; garsindami gyvosios Lietuvos 
vardą ir dainas, koncertavo etninių ben
druomenių šventėse ir buvo kviečiami 
koncertuoti australų parengimuose.

Atsiminimus Nagys paįvairina savo 
kūrybos eilėraščiais ir kitų poetų min
timis. Panaudoja šeimos švenčių progo
mis svečių pasakytų sveikinimo kalbų 
tekstus ir laikraščių straipsnių ištraukas. 
Ta pridėtinė medžiaga kartais atrodo kaip 
prožektoriai, stipriau nušyiečią Nagių

PRANAS NAGYS

Aldona Veščiūnaitė

Postmodernizmas net ir Lietuvoj 
įvairiai apibūdinamas. Ir ne tik dailėj, 
bet ir muzikoj, galvosenoj ■ dargi mokslininkai, 
taipgi akcentuoja. Gyvybingumas akcentuojamas.

Dailūs išvedžiojimai, bet čia ir vėl 
prancūzai pakiša koją ■ elegantiškai pasišaipydami

Tie pastūmėjimai, ateinantys iš begalės 
stočių. Kitataučiai į Lietuvį atvykę stebisi 

gyvu archaišku folkloru ■ papročiais, kurių
. jie seniai nebeturi. 

gyvenimą ir darbus, kartais papildo ir 
pagražina autoriaus pasakojimą apie 
darbus, šventes, kultūrininko pareigas, apie 
gražiai praėjusius metus ir apie sunkias 
dienas, susirgus žmonai Elytei. Tikrai 
vyriškas ir kilnus yra Prano Nagio išti
kimumas ir prisirišimas prie šeimos na
rių. Visuose savo odisėjos keliuose jis 
prie savęs turėjo brolį Juozą. Abu atva
žiavo į Australiją ir čia, kol Pranas vedė, 
gyveno kartu. Juozui pasitaikė nelaimė 
prarasti sveikatą. Invalidą brolį Nagiai il
gus metus globojo, juo rūpinosi, laikė ar
ti savęs, o mirusio pelenus nuvežė į tėviš
kę palaidoti giminių kapuose. Mirusią 
žmoną Elytę taip pat nuvežė į Lietuvą 
palaidoti kapinėse, kur ilsisi Saladžių Na
gių giminė. Išvažiavęs gyventi Lietuvoje, 
nepaliko čia nieko, prie ko būtų prisiri
šusi jo širdis. Ilga buvo Prano Nagio ke
lionė namo.Ji truko 53 metus. Grįžus į 
Lietuvą, Svetimuose kraštuose pragyven
tų dienų ratas užsisklendė. Širdžiai nuri
mus, Pranas Nagys užmiršo gyvenęs kur 
nors kitur. 345 psl.

Knygos gale spausdinami pulkininko 
Prano Saladžiaus karinės tarnybos lapas ir 
keli sūnėnui rašyti pulkininko laiškai.

“Opingas Saint ■ Saens Rondo 

smuikui užbaigia Sydney Festivalį. Vandens 
ūpingi sušvytėjimai ■ uosto tiršti vandenys.

Krūpčiojančios bangos ■ pagąsdinimai rykliais, 
kartais prasmunkančiais iš okeano. Šie 

povandeninių erdvių gyventojai ■ tikriausiai 
čia retai bepamatomi.

Praeinant man žuvėdros ir kitokie margaspalviai 
paukščiai praskrenda.

Jų plasnojimo niekad ne per daug ■ kaip ir saulės.

'Mūsų Pastogė" Nr.48 1998.12.7 psl. 5

5



« BENDRUOMENĖS VEIKLOJE $|
Melburno ramovėnai paminėjo 

Nepriklausomybės 80 - mėtį
1998 - ieji jubiliejiniai metai. Jau dėjo eiseną iškilmėms pritaikyta gies- 

paminėjome Nepriklausomybės pa- me, joms akompanavo Zita Prašmu- 
skelbimo aštuoniasdešimtmetį, Vals- taitė. Įnešamos vėliavos išsirikiavo ant 
tybės šventę, o šių metų lapkričio 22 scenos, kurios priekyje ąžuolo lapais
dieną Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos „Ramovė“ Melburno skyrius suren
gė iškilmingą Lietuvos Kariuomenės 
Atkūrimo 80 metų minėjimą. Ta pačia 
proga šis skyrius šventė ir savo 45 me
tų gyvavimo sukaktį.

Nors ir rinkosi debesys, grąsino 
prapliupti lietumi, bet jau vėlyvą rytą, 
pastebėję darganos nepaisančius ra
movėmis ir jų rėmėjus, debesys ėmė po 
truputį sklaidytis. Iš visų Melburno 

! kampų, iš giliausių Viktorijos užkam
pių, netgi iš „užsienio“ - Adelaidės ir 
Sydnėjaus, rinkosi tautiečiai į Švč. 
Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią 
iškilmingoms pamaldoms. O jų pri
sirinko gan daug, beveik 150. Atsistoji
mu pagerbtas ramovėnų ir šaulių bei 
tautinių vėliavų įnešimas. Tai dienai 
pritaikytas pamaldas atlaikė prel. kun. 
dr. Pr. Dauknys, pats būdamas Antrojo 
pasaulinio karo veteranas, įsijautė į 
šventės reikšmę, tai išreikšdamas 
išsamiame pamoksle. Pamaldų metu 
giedojo Melburno parapijos choras, 
diriguojamas Zitos Prašmutaitės, skai
tymus atliko ramovėnas Vladas Bosi- 
kis, maldas skaitė J. Keblys, o aukas 
nešė ramovėnai Juozas Gylys ir Pranas 
Šaulys (tačiau pasigedome kitų or
ganizacijų atstovų ir vėliavų, nors 
kvietimas buvo spausdintas spaudos 
pranešimuose). ■ ’•

Pakilia širdimi grįžome į Lietuvių 
Namus tolimesnei šventės programai. 
Čia mus pasitiko siurprizas - kariai ne 
tik moka ginti savo kraštą, bet ir tikrai 
krikščioniškai myli savo bendrakelei
vius - „'alkaną pavalgydink, trokštantį 
pagirdyk“. Iškilmių dalyvių laukė 
ramovėnų paruošti pietūs. Skanu buvo 
užvalgyti „kareiviškos košės“ - jos jau 
seniai buvome neragavę! Ir dar po tau
relę „kilnesnio,, pridėjo, įdant viskas 
„slidžiau eitųsi“. Ši puota buvo pareng
ta, gal net „prakaitu aplaistyta“ šaunių 
ponių (kiek girdėjau, vyriausia or
ganizatorė buvo Joana Valaitienė), ku
rios kaip bitutės be poilsio jau kelios 
dienos triūsė virtuvėje, lyg mamytės, 
-besiruošiančios pavalgydinti išalkusią 
šeimą, o šeima nemaža - užkąsti į na
mus susirinko virš 200 žmonių! Varg
šės šeimininkės rūpintojėlės vis: „Ar 
užteks? Ar skanu? Ar patenkinti?“ Ir ko 
ten nebuvo - ir mėsytės, ir košytės, o 
vėliau netgi ir kavutės su pyragėliais - 
tik „ėsk ir laižykis“. Beje, šeimininkių 
tarpe, prijuoste pasipuošęs, svogūnus 
pjaustė ir kitus virtuvės ruošos darbus 
atlikinėjo ir vienas vyras (kas be jų 
apsieis?) - Andrius Gucaitis.

Pavalgę, pagurkšnoję, sugrįžome į 
didžiąją salę minėjimo tęsti. Iškilmin
goji dalis prasidėjo vainiko padėjimu 
prie paminklo. Minėjimo dalyviams 
atsistojimu gerbiant, vainikas, nešamas 
Albino Pociaus (Adelaidė) ir palydo
vams Juozui Gyliui (Melburnas) bei 
Teodorui Rotcui (Sydnėjus), buvo 
padėtas1 piie trispalvėmis žvakutėmis 
papuošto paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Tuo metu Birutė 
Kymantienė ir Birutė Prašmutaitė ly-
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papuošta stovėjo Laisvės Statula. 
Oficialiąją dalį su trumpu šventės įva
du pradėjo skyriaus pirmininkas V. 
Bosikis, invokacijai pakviesdamas prel. 
kun. Dauknį. Šventės nuotaika po tru
putį kilo ir kilo. Dienos paskaitininkas 
Edvardas Šidlauskas jautriai kalbėjo 
apie minėjimo reikšmę, klausytojus 
nuvesdamas istoriniais keliais į karinį 
gyvenimą, apibūdindamas lietuvį karį 
kaip pasiryžėlį aukotis tėvynės labui, 
neatsižvegiant į „erškėčiais klotus 
kelius“, jungiančius kariuomenę ir tau
tą. Ši išsami paskaita buvo paruošta 
Marytės Šidlauskaitės.

Remiantis skyriaus tradicija, sekė 
sukaktuvininkų sveikinimai - tai garbių 
dešimtmečių sulaukęramovėnai. Jų tar
pe ir skyriaus patriarchas, ilgametis (19 
metų) skyriaus pirmininkas, švenčiantis 
90 - ąjį gimtadienį Vytautas Šalkūnas 
(gaila, bet sveikatos sumetimais jubi
liatas minėjime dalyvauti negalėjo). 
Įdomu, kad iš 27 steigiamojo susirin
kimo prieš 45 metus dalyvių, jų tebe
liko tik 3 (tai Vyt. Šalkūnas, VI. Bosikis 
ir Povilas Dargis). O 45 - mečio proga 
už atsidavimą „Ramovės“ idėjai ir 
nuolatinį darbą bei pasiaukojimą 
Sąjungos Garbės Ženklu buvo ap
dovanoti du skyriaus ramovėnai - Kos
tas Garbaliauskas ir Zigmas Augaitis. 
Apdovanotieji buvo minėjimo dalyvių 
pasveikinti gausiomis katutėmis.

Sveikinimus Melburno skyriui su
kakties proga iš Lietuvos atsiuntė dim. 
mjr. A. Martinonis („Kardo“ vyr. 
redaktorius), Meilutė Raštikytė -. 
Alksnienė (div., gen. S. Raštikio duk
ra), Petrutė Mankonienė (rezistencijos 
aktyvistė), o iš Australijos - Sydnėjaus 
skyriaus ramovėnų vardu A. Krami- 
lius, Adelaidės - J. Bočiulis ir Canber- 
ros - L. Budzinauskas. Melburno ALB 
Apylinkės pirmininkas A. Vaitiekūnas 
tarė nuoširdų žodį ramovėnams, jį 
patvirtindamas atskiru raštu. Labai gai
la, kad svečių tarpe nesimatė pakviesto 
Garbės Konsulo A. Žilinsko.

Minėjimo paįvairinimui buvo pa
teikta įdomi ir turininga meninė dalis. 
Savos kūrybos eilėraštį nuotaikingai 
padeklamavo Marytė Šidlauskienė, 
Ūdrio dainą iš operos „Pilėnai“ jau
triai padainavo J. Rūbas. Kompozito
riaus J. Gaižausko „Pavasariu žemė 
gyva“ nuskambėjo iš dueto - J. Rūbo ir 
V. Daniaus, lūpų, o kai pasirodė trio - B. 
Kymantienė, V. Danius ir J. Rūbas, at
likę J. Gaižausko „Dobiluose“, katu
tėms, atrodė, nebus galo. Bet po jų prie
kin išžygiavo vyrų choras. Nustebo 
žiūrovai. Kilsteli dirigentės D. Le
vickienės rankutė, pianino klavišais 
šokinėja R. Mačiulaitienės piršteliai, ir 
iš vyriškų krūtinių pasigirsta J. Stro- 
lios „Tykus buvo vakarėlis“. Rodos, jau 
ne vienam choristui ir lazdele pasirem
ti reikia, bet plaučiai kaip dumplės. 
Nespėjo dar klausytojai atsigauti, o vy
rai jau guodžia V. Jakubėno „Nurimk, 
sesute“, o salės sienos, užtraukus J. 
Strolios „Karo žygio dainą“, tiesiog 
skilti pradeda. Girdėjome apie Jericho 

rūmus griūvančius nuo trimito garsų, 
bet sudrebėjo ir Lietuvių Namų sienos 
nuo E. Gailevičiaus „Ramovėnų mar
šo“, tuo tarpu išgirdę R. Babicko 
„Aras“, klausytojai nėrėsi iš kailio ir 
dar ilgai netilo prašymai „Dar! Dar!“.

Tačiau viskam ateina galas. Himnu 
buvo užbaigtas minėjimas, , 0 žavioji 

jaunesniosios kartos pranešėja V. 
Jokubaitytė pakartotinai priminė, kad 
„kava ir pyragaičiai“ dar nesibaigė ir 

Dailusis šokis Bankstowne

Iš k. - Sally Wicks, Kym Johnson ir popietės vedėja Ramona 
Rataitė - Zakarevičienė.

Sekmadienį, 
lapkričio 29 d., 
popietė Lie - 
tuvių namuose 
įvyko nors 
trumpa, bet 
labai maloni. 
Joje, pakeliui 
į Mel burne 

vyksiantį pra
moginių šo-
kių turnyrą, 
Tomas Atko- 
cevičius ir 
Kym John
son (australai 
tė) pašoko vi 
są eilę pra - 
mėginių šokių. Juos ir baleto šokė
ją Sally Wicks, dalyvavusią programo
je, pristatė besisteigiančios "Lietuvos- 
baleto bičiulių grupės" globėjas LR ge
neralinis garbės konsulas Viktoras Šli- 
teris.

T. Atkocevičius ir Kym Johnson tik
rai profesionaliai atliko "Quick Step", 
lėtą valsą, tango ir fokstrotą. Buvo 
malonu stebėti šios šaunios šokėjų po
ros atliekamus šokius, kurie,,katučių . 
audrai netylant, dar pašoko ir valsą.

Pertraukėlės metu į salę įskrido ir 
jaunoji lietuvių kilmės talentinga "Syd
nėjaus šokių kompanijos" (kuriai va
dovauja žymusis Graham Murphy) 
šokėja Sally Wicks. Jis pašoko vieną, 
bet tikrai nuostabų šokį.

Pramoginių šokių pora, Tomas At
kocevičius ir Kym Johnson, drauge šo
ka dar tik vienerius metus (abu prieš tai 
prarado savo partnerius), bet praeitais 
metais tik vienas-taškas sutrukdė jiems 
laimėti pasaulio pirmenybes. Dabar jie 
tikisi, kad jiems tai pavyks šių metų 
pirmenybėse, gruodžio 6 dieną vyk
siančiose Melburne. Tomas trumpai pa
pasakojo apie save ir apie poros sie
kiamą tikslą - pirmąją vietą pasaulio 

svečiai prašomi pasinaudoti nesi
baigiančiu ramovėnų vaišingumu. Dar 
ilgai sklido pasikalbėjimų garsai, bet 
„saulutė leidžias vakaruos, skubėk na
mo, skubėk Kąstyti“ - turėjome ir mes 
apleisti Lietuvių Namus, ištarę pas
kutinį ačiū ramovėnams, o ypatingai jų 
pagalbininkėms - virtuvės šeiminin
kėms, ir - iki pasimatymo sekančiame 
renginyje.

Teodoras J. Rotcas

pirmenybėse.
Sally Wicks gimė Kanadoje, augo 

Brisbanėje, yra lietuvių kilmės, nors 
dabar lietuviškai jau nebekalba. Sally 
mokėsi Brisbanės Baleto ir "L’Ecole 
Classique" Sydnėjuje mokyklose, 
Queenslando Technologijos universitete, 
yra gavusi "Associate Diploma in Arts 
(Dance)"

Į Sydnėjaus šokių kompaniją ji įsto
jo 1995 metais, tais pačiais metais daly
vavo IV - ose Azijos ir Ramiojo vande
nyno šalių baleto varžybose Pietų Afri
koje ir kt. Jaunoji šokėja padėkojo pub
likai už nuoširdų priėmimą, trumpai 
papasakojo apie savo lietuvišką kilmę. 
Lietuvą ji težinanti tik iš senelio pasa
kojimų.

Padėkojus svečiams šokėjams ir ap
dovanojus juos gėlėmis, vyko laimin
gojo loterijos bilieto traukimas, prizus 
laimėjo salėje buvę žiūrovai.

Šią malonią dailiojo šokio šventę su
ruošė besikurianti "Lietuvos baleto bi
čiulių grupė", kurią organizuoja buvusi 
Sydnėjaus baleto narė, šokėja p. Ramo
na Rataitė -_ Zakarevičienė. Popietės 
pranešėja buvo Rasa Blansjaar.

B. Žalys
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Mieli Australijoje gyvenantys tautiečiai, 
mieli sporto bičiuliai,

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliiojo auką kapai! t f 
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

MŪSŲ MIRUSIEJI

Lyg viena diena prabėgo dešimt metų nuo III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Adelaidėje, kur pirmą kartą po 50 metų nuo I Tautinės Olimpiados 
Kaune visi kartu su ašarom akyse giedojome Lietuvos himną. Iš tremties grįžu
sią V, Kudirkos giesmę savo lūpose kartojo tie, kuriuos likimo vėjai prievarta 
išrovė iš Tėvynės, ir tie, kurie ilgus metus buvo už geležinės uždangos. Tada 
nedidelė lietuvių delegacija iš Lietuvos atvyko su žinia apie atkurtą Lietuvos 
tautinį olimpinį komitetą, su žinia apie mūsų Tautos atgimimą!

Su didžiuliu dėkingumu prisimename III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
Australijoje. Jų metu patirti įspūdžiai, Jūsų šiluma ir nuoširdumas niekada 
neišblės iš mūsų atminties.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, visu olimpiečių vardu nuoširdžiai 
sveikinu Australijos lietuvių šeimą su IO-mečio nuo III PLSŽ sukaktimi ir lin* 
kiu kuo geriausios sėkmės!

Iki pasimatymo Sydnėjuje 2000 metais Olimpinių žaidynių metu!
Jūsų Artūras Poviliūnas,

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas 

Širdies skausmo žodžiai neatstos ir nebesugrąžins gyvybės prarastos.
A. f A. Tadui liesmiuiu

atsiskyrus iš gyvųjų tarpo, nuoširdžiai užjaučiame Emiliją ir Leoną Ši
lus ir jų vaikus bei visus artimuosius netekus Tėvelio, Uošvio, Senelio.

Vietoje gėlių ant Velionio kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
E. ir A. Laiig'aliai,

E. ir R. Rovidavičiai

A. f A. Petrui Šulini
mirus, jo žmonai Lottei ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Gold Coast'o lietuviai

I Australų os lietuvių sporto 
H klubų atstovų susirinkimo 

įvyksiančio Geelonge 
W 48 - sios Sporto šventės 

------------ metu 1998.12.28 
dienotvarkė

1. Suvažiavimo atidarymas, tylos minutė - mirusių sportininkų ir vadovų 
pagerbimui.

2. Suvažiavimo dienotvarkės tvirtinimas.
3. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
4. ALFAS pirmininko pranešimas.
5. ALFAS iždininko ir Revizijos komisijos pranešimai.
6. Sporto klubų ir kitų sportinių vienetų 1998 metų veiklos pranešimai.
7. VI Pasaulio lietpvių sporto žaidynių Lietuvoje pranešimas. ‘
8. Diuskusijos dėl pranešimų.
9. ALFAS garbės nario rinkimai 1998 metams.
10. Būsimų sporto švenčių nustatymas.
11. Dalyvių kvalifikacija, laiškas iš GLSK "Vytis".
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Dienotvarkė, pagal atstovų pasiūlymus, gali būti papildyta ir pakeista. 

_________________________________________ ALFAS Valdyba

Kinta ir vestuvės
Jonė Kučinskaitė 

Gintaras Sarafmas

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje iš 
\ esmėspasikeitėjaunuoliųpožiūrisįprieš- 

vestuvinį gyvenimą ir pačią santuoką. Ne 
itin pasikeitė tik Santuokų rūmai ir links
moji vestuvių dalis - du trečdaliai svečių į 
vestuves surirenka pavalgyti ir išgerti.

Naujausiais duomenimis, santuokų 
Lietuvoje vis mažėja - pernai susituokusių 
porų buvo beveik perpus mažiau nei 1990 
metais. Bet tai nėra katastrofa, mat lietu
viai dabar, kaip ir daugelis užsieniečių, 
mieliau gyvena kartu ir neskuba tuoktis. 
Jau ne tik vyrams, bet ir moterims ima rū
pėti karjera, mažėja namų šeimininkių, 
užsimušta ir kažkada populiarus posakis, 
kad žmona laiko visus keturis namo kam
pus. Mūsų šalyje ir merginos, ir vaikinai 
pradėjo tuoktis sulaukę šiek tiek daugiau 
metų nei anksčiau. Jau norma tampa ir 
kitas vakarietiškas paprotys, kad busima
sis vyras ir vaikų tėvas žmoną turi parsi
vesti ne ant „plyno lauko“ ar į uošvių na
mą, o į nuosavą butą.

Lietuva savo demografiniais rodikliais 
taip pat stebina ne tik Katalikų Bažnyčią, 
bet ir tradiciškai auklėtus vyresnio am
žiaus žmones: kas šeštas kūdikis Lietuvoje 

- nesantuokinis. Tai nereiškia, kad tie 
kūdikiai yra „benkartai“ ar kad jų mamos 
panašios į A. Vienuolio „Paskenduolės“ 
Veroniką. Paaiškėjo, kad dauguma šių 
vaikų turi ir mamą ir tėtę, tik šie nevedę. 
Galima guostis ir dar vienu faktu - Esti
joje nevedę kas antro vaiko tėvai.

Psichologas Gediminas Navaitis teigė 
Lietuvoje taip pat dar Santuokų rūmuose 
galįs pasakyti, kuri pora išsiskirs po trejų 
metų, o kurie žiedus sumaino visam gyve
nimui. Paklaustas, kokie požymiai tai liu
dija, specialistasatsakė,jogdiskusijos:, Jei
gu šeima jau nebesibara, partneris nekelia 
jokių emocijų, vadinasi jų niekas nebesieja“.

Visi išvardyti faktai leidžia daryti iš
vadą, kad priešvestuvinis laikotarpis, pati 
santuoka ir šeimyninis gyvenimas šiuo 
metu Lietuvoje iš esmės skiriasi nuo to, 
kas buvo, pavyzdžiui, 1985 metais. Taip 
pat galima pastebėti, kad labiau ėmė skir
tis vestuvės kaime ir mieste. Iš tų senų lai
kų liko gal tik Santuokų rūmai, su sena 
kaip pats gyvenimas tvarka ir vis tais pa
čiais žodžiais laimės linkinčioms moteriš
kėms. Verta atkreipti dėmesį, kad visi jau- 
niejiįVilniauscivilinėsmetrikacijosriimus 
eina konvejeriu, tai yra vienai jaunųjų po
rai skiriama 5, daugiausiai 15 minučių. 
Rugpjūčio 20 - 22 dienomis užregistruotas 
didžiausias per pastaruosius kelerius me
tus besituokiančiųjų skaičius - 140 porų.

Kaip pasakojo Šeimos centro vadovė 
Marija Einorienė, visi ketinantieji tuoktis 
bažnyčioje maždaug prieš tris mėnesius 
turi kreiptis į parapijos kleboną ir susitarti 
dėl sutuoktuvių datos. Tuomet busimieji 
sutuoktiniai Šeimos centre turi išklausyti 
astuonių paskaitų ciklą - apie katalikiškos 
šeimos gyvenimo sampratą. Jeigu tuo
kiasi kūdikio besilaukianti nepilnamečių 
pora, pasiūloma individualiai išklausyti 
papildomą kursą.

Dabar Lietuvoje atsirado nauji verti-r 
nimo matai, tai yra, vestuvės skirstomos į 
tradicines irnetradicines. Nemažai kalbin
tų besituokiančiųjų sakė atsisakantys „dvi
gubų“ iškilmių - „šliūbo“ bažnyčioje bei 
sveikinimo Santuokų rūmuose. Nes šiek 
tiek nenatūraliai atrodo, kai Santuokų 
rūmuose jaunieji vienas kitam užmauna 
žiedus, paskui automobiliuose tuos žie
dus vėl nusimauna, kad bažnyčioje juos 
dar kartą galėtų sumainyti. Dabar vis daž
niau tenkinamasi tik bažnytine santuoka.

Kiek gi kainuoja vestuvės Lietuvoje? 
Pigiausiai vestuves Lietuvoje galimaiškel- 
ti už šiek tiek mažiau nei 1000 litų - du žie
dai po 150-200Lt,mokestis Santuokųrū- 
muose nuo 11 iki 100 litų, šampano butelis
- 15Ltir kuklūs nauji drabužiai (padėvėtų 
rūbų parduotuvėje juk nepirksi). Ypač 
studentams vestuvės jau senokai tapo pra
banga. Būsimos nuotakos neretai pareiš
kia: Jokių balių, tik mes ir liudininkai“. 
Studentiškos vestuvės kainuoja 2000- 
3 000 Lt, nes reikia ir automobilio, ir ne
didelių vaišių draugams, kurie, nori neno
ri, pasveikinti ateina. Bet labai dažnai 
jaunatviškas nenoras kelti dideles vestu
ves dingsta, kai naujiena apie santuoką 
pranešama tėvams ir būsimiems uoš
viams. Turtingiems tėvams tai gera proga 
pasirodyti. Tuomet tarp busimųjų jauna
vedžių ir jų tėvų prasideda įtemptos de
rybos, ką kviesti į vestuves, o ko ne. Tėvai 
paprastai siūlo pakviesti 50-100, jaunieji
- 1- 30 žmonių. Atitinkama ir kaina: 
kaime vestuvės, kuriose dalyvauja 50 
svečių, kainuoja 6 000 - 8 000 Lt, mieste - 
pora, trejetu tūkstančiu brangiau. Vestu
vės, kuriose norą dalyvauti pareiškia 100 
•žmonių, kainuoja 10 000 - 13 000 Lt.’(tai 
toli gražu ne prašmatni puota). Sudarius 
svečių sąrašus reikia ieškoti piršlio ir 
svočios. Geri piršliai paprastai būna ba
liaus „siela“, tačiau jie žino savo vertę ir 
ima mokestį. Vietinio lygio humoristas 
vestuvėse kainuoja 300 - 400 Lt. O, pa
vyzdžiui, anekdotų karalius Raimondas 
Šilanskas iš studentų už vestuves ima 200, 
iš „naujųjų lietuvių“ - 1500 Lt.

Jei jau nelabai vykę piršlys ir svočia, 
reikia skubiai ieškoti gerų muzikantų. 
Kaimo muzikantai pigesni - už vestuves 
ima 400 - 600 Lt, bet dainuoja užstalės 
dainas. Dainininkai, kurių repertuaras šiek 
tiek įvairesnis, ima 700 Lt. Yra ir tokių 
muzikantų, kurie už .vieną dieną prašo 
1200 Lt, tačiau jie groja viską - net bliuzą 
ar džiazą.

Didžiausios vestu viriiųirptoginių suk
nelių nuomos kainos - sostinėje ir Kaune. 
Gerokai pigesnės Šiauliuose ir Klaipė
doje, dar pigesnės provincijoje. Tiesa, ir 
Vilniuje galima rasti porą nuomos punk
tų, esančių toliau nuo centro, kur nau
jutėlaitę madingą suknelę galima išsi
nuomoti už 600 - 800 Lt. Antrą kartą 
dėvima suknelė miesto pakrašty kainuos 
300 - 400 Lt, o daugiau kartų vilkėtą 
galima gauti net už 100 Lt. Vilniaus centre 
bei laikinojoje sostinėje ta pati nauja 
grožybė atsieis 2000 - 3000 Lt, dėvėta - 
600 - 800 Lt.

Šiauliuose vėl į madą ateina vienodi 
pamergiųapdarai. Vasarą merginos renkasi 
pastelinių spalvų, laisvo kirpimo sukneles, 
o rudeniop - sodrių spalvų, tiesaus kirpimo 
aksomines suknias, su giliomis iškirptėmis.

Norinčioms pasisiūdinti vestuvinę 
suknelę siuvykloje teks pakloti 80 - 1500 
Lt. Tiesa, siūdinantis drabužį teks šiek tiek 
daugiau pavargti, bet investuotus pinigus 
galima atgauti drabužį pardavus. Nors yra 
nuotakų,'kurios vestuvinę suknelę nori 
pasilikti atminčiai.

Bažnyčioje ceremonija nepalyginti iš
kilmingesnė nei Santuokų rūmuose. Mat, 
kaip paaiškino Vilniaus arkikatedros dia
konas Ričardas, kiekvienai porai skiria
mas pusvalandis, groja vargonų muzika, 
sakomi prasmingi žodžiai. Nors vasarą 
kai kuriose bažnyčiose taip pat galima 
pastebė ti „konvejerį“: perdienąSantuokos 
sakramentas suteikiamas trylikai porų ir 
krikštijami kokie devyni vaikai. Bažnyčia 
nereikalauja jokio mokesčio, tačiau jau
nieji arba piršliai paprastai palieka nuo 25 
iki 100 Lt aukas.

Praėjus iškilmingam momentui, dau
guma jaunųjų prisimena Azijos valstybių 
paprotį per tiltą nešti jaunąją. Kai kuriose 
valstybėse toks paprotys susijęs su laido
tuvėmis. Per tiltą nešant jaunąją paprastai 
signalizuoja pro šalį važiuojantys auto
mobiliai. Vėliau jaunieji važiuoja į gamtą, 
ir galiausiai visi keliai veda prie stalo.

Tikrai ne mažiau nei pusė svečių į ves
tuves važiuojapavalgytiirišgerti.Perkuk-

Nukelta į 8 psl.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 

pat ir šiais metais teišeis tik
2 "Mūsų Pastogės" numeriai.

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 
šių metų numeryje gruodžio 21 d., laikas siųsti jau dabar, Iš patyrimo ži
nome. kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimų palieka paskuti
nei dienai ir jų sveikinimai redakcijų pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks Iki 
gruodžio mėn. 14 d.

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962

Redakcija

Skaitytojų dėmesiai!
Vis dar dažnai skambinama į "Mūsų Pastogės redakciją-administraciją, arba 
klausiama laiškais, įvairių patarnavimų kainų.

"Mūsų Pastogės" prenumeratos kaina metams - $ 50;
Skelbimų kaina - $ 3 už 1 cm, per 1 skiltį, arba $ 6 už 1 cm 
per 2 skiltis. Apmokamų pramogų skelbimai (vakarai, baliai 
ir t.t.) įeina į šią kategoriją;
Kalėdiniai sveikinimai - iki 3 - 4 cm pločio - $ 15;
Užuojautos - iki 4 cm (per 2 skiltis) - $ 20.

"M.P.” Administracija

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne, 
Tautinių šokių grupė "Sūkurys" ruošia

Q[arptautinę šokių popietę
Šoks Argentinos, Čilės, Kroatijos, Samoa ir mūsų tautinių šokių grupės bei Kristinos 
Rupšienės vad. Savaitgalio Mokyklos mokiniai. Dalyvaus Australijos airių šokių 
čempionė Daina Dulinskaitė.
Bilietai - po $ 10; vaikams - veltui. 'Sūkurys"

Pensininkų Kalėdų vaišės
Gruodžio 10 dienų, ketvirtadienį, 12 vai. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne, pensininkų klubas "Neringa" ruošia tradicines Kalėdų švenčių vaišes. 
(X-mas Party), į kurias kviečiame visus pensininkus - narius, jų draugus (ne narius). 
Laukiami svečiai pensininkai, kaip irkiekvienais metais, iš Newcastle ir kitų vietovių. 
Vaišėms registruotis Lietuvių Klube tek: (02) 9708 1414.

Klubo "Neringa" Va’ldyba

"Mūsų Pastogės" loterijos laimėtojai
1. Aukso moneta - bilieto Nr. 2348 - R. Šaulys, Cotlesbrigade, Vic.
2. Sidabro moneta - bilieto Nr. 1800 - V. Gružauskas, Red Hill, ACT.
3. Sidabro moneta - bilieto Nr. 628 - A. Griškauskas, Birrong, NSW.
4. Sidabro moneta - bilieto Nr. 4015 - D. ir G. Newby, Stuart, Qld.
5. Tautinis dirbinys - bilieto Nr. 1720 - O. Zigmantienė, Yagoona, NSW.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Aukos 
"Mūsų Pastogei"

V. Mickus NSW $20
A. Laukaitienė NSW $5
J. Muscinskas NSW $10
L. Žilytė NSW $5

Dėkojame už aukas.

P. Armėnas NSW $10
R. Kaunienė Vic. $20
Dr. V. Barkus NSW $35
R. Bumeikis NSW $50
V. Jakštas QLD $5

Administracija

Kinta ir vestuvės
Atkelta iš 7 psl.

lesnes vestuves siūlomi trys, per praš
matnias - šeši karšti patiekalai. Prie stalo 
kiekvienas save svarbiu asmeniu laikan
tis svečias būtinai sako po tostą (kartais 
net po keturis), kurie artėjant pusiaunak
čiui darosi nebejuokingi.

Mieste viskas klojasi kiek kitaip. Jei 
vestuvės švenčiamos kavinėje ar restorane, 
už vieną žmogų paprastai tenka mokėti 
nuo 50 iki 500 Lt (su alkoholiu). Taigi 
vestuvės, kuriose 30 dalyvių, kavinėje

paprastai atsieina3000- 4000Lt. Vestuvių 
nuotaika priklauso nuo susirinkusių žmo
nių išsilavinimo, išgerto alkoholio kiekio, 
tačiau svarbiausia žinoti, ko žmonės į 
vestuves susirenka - linksmintis ar būti 
kitų linksminami. Paskutinė, liūdniausia 
vestuvių dalis - dovanų iš vyniojimas. 
Paprastai per vienas vestuves svečiai pa
dovanoja šešis patalynės komplektus, tris 
pasenusius kavos servizus, tris gruz- 
dintuves ir keturias laidynes.
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II alėdinė vaikų eglutė
gruodžio 13 d~ sekmadienį, 2.30 vai.

Programoje: 
"Murray Raine lėlės"

(profesionalas - vaidina mokyklose, prekybos centruose ir klubuose)

Užkandžiai ir gėrimai 
Kalėdų senelis

Nuotraukos su Kalėdų seneliu!
Registruokite vaikus, ne vyresnius 12 - kos metų, 
iki gruodžio 5 dienos, šeštadienio, Lietuvių Klube.. 

Tel.: 97081414

Pagal esančią tradiciją ir šiais metais Kūčios Lietuvių Klube -
gruodžio 24 d, 6 vai. vakaro.

Kaina suaugusiems 15 dol., vaikams iki 12 metų- 8 doi. 
Būsime dėkingi už ankstyvų registraciją.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 

šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 

sekmadieniais ■ 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Kiekvieną sekmadienį, Lietuvių Klubo narių reikalams, pasiūlymams ir pa
geidavimams patenkinti, budės vienas iš Lietuvių Klubo Valdybos narių.

Mieli, tautiečiai, kai lankotės Sydnėjuje - 
nepamirškite aplankyti Lietuvių Klubą.

Čia visada mielai laukiami lietuviai iš visų Australuos vietovių 
ir įvairių pasaulio kraštų.

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
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 adresu: 

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Lietuvos Baleto Biciuliių
Steigiamasis susirinkimas įvyks 1998 metų gruodžio 31 dieną, ketvirtadienį, 2.30 

vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.
Kviečiame visus baleto mėgėjus ir prijaučiančius dalyvauti. Rengėjai
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. * ® * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110

8


	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0001
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0002
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0003
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0004
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0005
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0006
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0007
	1998-12-07-MUSU-PASTOGE_0008

