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Ilgai lauktos, planuotos XXI-sios 
Lietuvių Dienos pravėrė duris. Po pamaldų 
Lidcombe, skaidri, saulėta gruodžio 27-ta 
sutraukė didžiulį būrį suvažiavusių svečių 
ir vietinių į erdvią Bankstowno Civic 
Centre salę. “Lietuviais esame mes gimę” 
garsais ir trimitų įspūdingu kvietimu 
buvome įvesti į Lietuvių Dienų atidarymą.

Į sceną, įdomiai nudriektą trispalve, 
išėjo Lietuvių Dienų rengėjų grupė. 
Sugietojus Australijos Himną, grupės 
vadovė dr. Genovaitė Kazokienė 
pasveikino susirinkusius dailiu, originaliu 
žodžiu. Kaip gaivi šaltinėlio versmė plaukė 
jos dainavietiški žodžiai, kviesdami visus į 
šventę, kuriai jos, rengėjos, išaudė 
ploniausias drobeles, įaudė gražiausias 
daineles ir sudėjo mieliausius žodelius...

Oficialius sveikinimus pradėjo jauna 
senatorė Marise Payne, kuri perdavė 
Ministro Pirmininko John Howard ir 
Emigracijos bei Aborigenų Reikalų 
Ministro Phillip Ruddock linkėjimus. M. P 
J. Howard pasidžiaugė, kad atvažiavę 
lietuviai savo uoliu darbu ir sugebėjimais 
visokeriopai praturtino Australiją. Linkėjo 
geriausios kloties šiam Festivaliui.

Dr. Liuda Popenhagen perskaitė LR 
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą. 
Negalėdamas asmeniškai dalyvauti 
lietuvių Dienose, sakė būsiąs mintimis su 
visais. Linkėdama& sėkmės, tikėjo, kad šis 
renginys pratęs mūsų tradicijas ateities 
kartoms.

Kun. E.Putrimas iš Kanados buvo 
įgaliotas perduoti PL Bendruomenės

Europos Sąjungos pertvarka įtakoja 
Lietuvą

Praėjusių metų gruodžio 7 dieną 
Prancūzijos Viduržemio jūros kurorte 
Nicoje įvykęs Europos Sąjungos (ES) 
aukščiausio lygio susitikimas turėjo 
išspręsti savo vidines problemas - aptarti 
plėtros pasekmes, finansavimo būdus. 
Didžiosios valstybės bijojo, kad priėmus 
Rytų Europos šalis, jos gali netekti savo 
įtakos. Ypač tuo buvo susirūpinusi plotu ir 
gyventojais padidėjusi Vokietija. Mažosios 
valstybės atkakliai kovojo, kad išlaikytų 
veto teisę. Trim dienom numatytos derybos 
užsitęsė net penkias dienas.

Naujų narių priėmimą į ES teigiamai 
vertino didžiosios ir mažosios valstybės, 
nors jų nuomonės skyrėsi dėl priėmimo 
laiko.

Nicoje įvyko penkiolikos ES narių ir 
trylikos šalių kandidačių vadovų 
susitikimas. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus kalbėjo, kad naujosios narės 
sustiprins ES, o Lietuva dės pastangas, kad 
pasirengtų narystei iki 2004 metų.

Prancūzija, kaip ES vadovė, iki 
praėjusių metų galo susitiko su visais 
keturiolikos šalių atstovais ir aptarė ES 
jautriausius klausimus - veto teisės 
apribojimą, balsavimo tvarkos pakeitimą 
ir kaip stabdyti Europos Komisijos aparato 
didėjimą. Buvo nutarta, kad didžiosios 

pirmininko Vytauto Kamanto 
sveikinimą, kuris taip pat dėl 
rimtų asmeniškų priežasčių 
negalėjo būti mūsų tarpe.

Kun. E. Putrimas perdavė ir 
J.E. vyskupo Pauliaus Baltakio 
sveikinimą.

Kaip Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atstovas, 
kun. E.Putrimas pasveikino 
Lietuvių Dienas X-jo Pasaulio 
lietuvių Kongreso vardu, kuris 
vyko lygiagrečiai.

Generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris pasidžiaugė 
gausiu dalyvių skaičiumi ir 
paminėjo, kad dar turime daug 
ir priaugančio, užsidegusio 
lietuvybe jaunimo, kas yra mūsų 
viltis ir ateitis. Linkėjo sėkmės 
sujungiant kartas.

ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Janina Vabolienė, 
pasveikinusi visus atvykusius į šią
šventę, pabrėžė, kad susirinkome ne 
varžyboms, o pasisėmimui stiprybės viens 
iš kito, kad tęstume mums patikėtą 
lietuvybės idėją. Su šia mintimi ji oficialiai 
atidarė XXI-sias Lietuvių Dienas.

Meninę dalį pradėjo Gražina Zigaitytė- 
Hurba, pristatydama Sydnėjaus moterų 
ansamblį “Sutartinė”. Visada mūsų 
subuvimus praturtinanti 10-ties moterų 
grupė padainavo “Skumba, skumba

įvykių apžvalga 
valstybės - Vokietija, Prancūzija, Italija ir 
Didžioji Britanija turės po trisdešimt balsų. 
Ispanija - 28 balsus, Lenkija - 26 balsus, 
Rumunija -12 balsų ir Lt.

Lietuva po įtemptų derybų pasiekė, kad 
gautų 7 bakus, o Latvijai ir Estijai buvo 
skirta po 4 balsus. Lietuvos Vyriausybė tai 
pavadino dideliu diplomatiniu laimėjimu. 
Latviai ir estai pareiškė, jog tai normalu, 
nes Lietuva turi apie 50% daugiau 
gyventojų.

Projektas numato, kad nuo 2005-ųjų 
metų kiekviena narė Europos Komisijoje 
turės po vieną atstovą. Šiuo metu penkios 
didžiosios šalys turi po du atstovus, o dešimt 
mažųjų - tik po vieną atstovą. 2005 metai 
yra laikomi kaip reali data, kada ES 
struktūra bus reorganizuota ir bus priimtos 
didžiausią pažangą padariusios šalys.

Po Nicos susitikimo laukia dar 
sunkesnės derybos. ES susitarimus turi 
ratifikuoti jai priklausančių šalių 
parlamentai.

Europos Sąjungai vadovauja Švedija
Nuo sausio 1 dienos ES vadovavimą 

perėmė Švedija. Po Nicos konferencijos 
Baltijos šalių premjerai Stockholme 
susitiko su Švedijos ministru pirmininku 
Goran Persson.

Goran Persson priminė, jog viena iš 
svarbiausių problemų, su kuria susidurs 
narystės ES siekiančios šalys, bus kova su 
korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. 
Jeigu šalys nesiims spręsti šių problemų, tai 
gali pakenkti integruojantis į ES.

Susitikime buvo kalbėta apie būsimus 
Rusijos bei ES santykius. Baltijos šalių 
premjerai tvirtino, kad palaikomi gęri ryšiai

Lietuviais esame mes gimę...

Melbourne “Gintaro” šokėjos publiką žavėjo grakščiais “Sadutės” žingsniais. Algimanto Bumeikio 
nuotrauka.

kankliai”, “Žlugto dainą” ir “Unkšti rytą 
eidama”. Dainos buvo išpildytos grupei 
būdingu lengvumu ir žaismingumu.

Aktorius Helmutas Bakaitis įspūdingai 
perskaitė poeto Vinco Kazoko eilėraštį 
“Mano tauta’. Šis eilėraštis, viflęs '.-'ik 
nemirštamu tautos šauksmu, vėl priminė, 
kad ji - tauta, nors ir keičiasi, yra viena ir 
ištisa - toji pati nuo versmių iki žiočių, toji 
pati per laiką ir kartas.

su Rusija. Lietuvos premjeras Rolandas 
Paksas teigė, jog Lietuva daugiausia 
bendradarbiauja prekybos srityje.

Ignalinos jėgainės uždarymas
ES padeda Lietuvai uždaryti Ignalinos 

atominės jėgainės pirmąjį bloką. Iš viso 
pažadėtoji parama jau viršijo 200 mirt eurų. 
Didžiausios aukotojos yra Danija ir Švedija.

Ignalinos pirmojo bloko uždarymo 
darbai jau prasidėjo, tačiau sutartis su ES 
buvo užvilkinta dėl Vyriausybės 
pasikeitimo. Dar neatlikti tyrimai, kokių 
Lietuva patirs ekonominių ir socialinių 
nuostolių, kai bus uždaryta elektrinė. 
Tarptautinės institucijos yra pažadėjusios 
padengti bent dalį šių nuostolių.

Naujoji Rolando Pakso Vyriausybė iš 
Lietuvos vyriausiojo derybininko su ES 
posto atleido Lietuvoje ir užsienyje vertintą 
Vygaudą Ušacką. Į šias pareigas paskirtas 
buvęs Andriaus Kubiliaus Vyriausybės 
kancleris Petras Auštrevičius. Nore naujasis 
derybininkas yra patyręs diplomatas, jis dar 
neturi tokių plačių kontaktų su ES 
pareigūnais, kokius turėjo VUšackas.

Ekonominė našta pensininkams
Prieš pat Kalėdas, paskutinį Seimo 

pirmosios sesijos vakarą, buvo priimta 
socialdemokratų frakcijos nario Algirdo 
Syso pateikta įstatymo pataisa, dirbantiems 
pensininkams nurėžianti didelę dalį 
pajamų. Prieš spalio mėnesį įvykusius 
Seimo rinkimus valdančioji partija kartojo, 
kad pensijos yra neliečiamos.

Vyriausybė teisinosi, kad “Sodra” yra 
atsidūrusi prie bankroto ribos - greit nebus 
iš ko mokėti pensijas. Tai ekonominio 
nuosmukio pasekmė, bet klausiama, kodėl 
ekonominė našta uždedama tiems, kurie 
sunkiausiai ją gali panešti? Už įstatymą

Dr. Ramutis Zakarevičius skambino 
M. K Čiurlionio Sonatą F dur pirmą dalį. 
Net sunku patikėti, kad beveik prieš 100 
metų sukurti Čiurlionio veikalai išliko tiek 
pat aktualūs bei svarūs ir šiandien jis 
vertinamas labiau negu anuomet. Su 
pasididžiavimu klausėmės dr. Ramučio 
Zakarevičiaus pasigėrėtinai atliktos
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balsavo 62 parlamentarai, prieš - 52, 
susilaikė - 3. Kur likusieji 24 Seimo nariai?

Konservatoriai priekaištavo socialde
mokratinei koalicijai, kad 14 kairiųjų 
nedalyvavo balsavime. Jie atmetė 
kaltinimus, teisindamiesi, jog daug jų 
parlamentarų serga arba yra išvykę į 
užsienį. Valdančiosios daugumos - liberalų 
ir socialliberalų koalicijos parlamentarai 
drausmingai sėdėjo ir balsavo Seimo 
posėdyje.

Kitas įstatymas, sugriežtinantis sąlygas 
gauti ligos ir motinystės pašalpas, taip pat 
priimtas skubos tvarka. Socialdemokratai 
šiam įstatymui priešinosi, teigdami, kad tai 
apsunkins jaunų, sunkiai darbo randančių 
šeimų padėtį.

Lietuvos gyventojai yra susirūpinę 
naujai priimtais įstatymais ir nusivylę 
Vyriausybės veiksmais, kad ji neatsižvelgia 
į prieš rinkimus duotus pažadus. Kiti 
kritikuoja, kad dabartinė Vyriausybė atėjo 
j valdžią be jokio savo plano, o tik švaistėsi 
pažadais.

Kairioji opozicija (LDDP ir 
socialdemokratai) teigia, kad jie jau sudarė 
“opozicinę vyriausybę” ir esą tik laiko 
klausimas, kada jie perims Vyriausybę.

Atrodo, kad geriausias Lietuvos 
stabilumo garantas - jungimosi į ES ir 
NATO procesas.

Atominiai ginklai okupuotame 
Karaliaučiuje

Dienraštis “The Washington Times” 
sausio 3 d. numeryje teigia, kad Rusija 
perkėlė savo atomines raketas į Rytų 
Europą - okupuoto Karaliaučiaus 
(Kaliningrad) sritį. Tai prieštaraują JAV -

Nukelta |2psL

1



Vytautas Patašius

1991 metais Persų įlankos konflikte 
dalyvavę britų kariai skundėsi, kad 
panaudoti radioaktyvūs ginklai sukėlė 
visą eilę negalavimų, tarp jų įvairius 
susirgimus vėžiu. D. Britanijos krašto 
apsaugos ministerija tai neigė. 
Pasikartojus padidėjusiam susirgimų 
skaičiui ir tarp Kosovo konflikto 
veteranų, ministerija pradės tikrinti 80 
000 Kosovo ir Persų įlankos veteranų 
sveikatą. Įtariami šarvus pramušantys 
prieštankiniai ginklai, kurių sviediniai 
naudoja “išsieikvojusį uraną”. Šių 
sviedinių skeveldros galėjo užteršti 
aplinką ir sukelti ligas.

♦♦♦
Burmą valdanti chunta, ilgai laikiusi 

opozicijos lyderę Aung San Suu Kyi namų 
arešte, dabar pradėjo su ja tartis. 
Daugelis valstybių taiko Burmai 
diplomatines ar ekonomines sankcijas dėl 
brutalių priemonių, vartojamų prieš 
demokratijos šalininkus. Susitarimas su 
opozicijos lydere užbaigtų abiems pusėms 
nemalonų ilgą konfliktą.

♦♦♦
Pakistano įtakingos musulmonų 

religinės partijos įtikino kraštą valdančią 
karinę diktatūrą, kad reikia 
perorganizuoti krašto finansus pagal 
Koraną. Koranas draudžia imti 
palūkanas už paskolas. Ateityje 
Pakistano bankai nebeims palūkanų už 
paskolas, o skolininkai su bankais turės 
dalintis pelnu.

Ekonomistai tvirtina, kad šis 
sumanymas yra iš anksto pasmerktas 
nepasisekimui. Jo įvykdymas esą visiškai 
sugriaus ir taip jau šlubuojančią

Pakistano ekonomiją.

Sausio 9 d. apie 300 000 žydų 
demonstravo Jeruzalėje prieš JAV 
prezidento Bill Clinton peršamą Izraelio 
susitarimą su palestiniečiais, padalinant 
Jeruzalę tarp žydų ir arabų. Prieš 
susitarimą yra ypač nusistatę žydų 
naujakuriai iš Gazos ruožo bei vakarinio 
Jordano kranto. Jie tiki, kad Jeruzalė 
žydams yra Dievo dovanota ir kad jokia 
vyriausybė neturi teisės dalį Jeruzalės 
perleisti palestiniečiams.

♦♦♦
Būsimas JAV prezidentas George 

W.Bush tariasi su kongreso lyderiais dėl 
padidinto biudžeto JAV karinėms 
pajėgoms. Planuojama smarkiai išplėsti 
priešraketinę ginkluotę, o tai sukom
plikuotų santykius su Rusija ir Kinija, 
kurios smarkiai protestavo prieš gana 
kuklią Bill Clinton vadovaujamos 
vyriausybės planuotą priešraketinės 
gynybos sistemą.

♦♦♦
Australų mokslininkas dr. Alan 

Thorpe (antropologas Australian 
National University) paskelbė naują 
žmogaus atsiradimo teoriją. Jis tvirtina, 
kad žmonės nebūtinai išsivystė Afrikoje 
ir iš ten paplito kitur. Pagal jį, žmonės 
galėjo nepriklausomai išsivystyti keliuose 
kontinentuose ir tik vėliau susimaišyti.

Dr. Alan Thorpe savo teoriją išvystė 
ištyręs 60 000 metų senumo žmogaus 
skeletą, rastą netoli Mungo ežero Pietų 
Australijoje. Šis skeletas yra 32 000 metų 
senesnis už bet kokį kitą anksčiau rastą 
skeletą. \ □

REDAKCIJOS SKILTIS
Rodos, tik vakar baiminomės, kaip 

reikės išgyventi milijono turistų užplūstame 
Sydnėjuje olimpiados metu, o XXI-sios 
Australijos Lietuvių Dienos atrodė už 
kalnų.

Tik žiū, iš olimpiados liko vien malonūs 
prisiminimai, o ir Dienos praūžė. Bet jų 
dundesiu dar kurį laiką pagyvensime, bent 
jau “Mūsų Pastogės” puslapiuose.

Oficialūs parengimai, koncertai, 
parodos, vakarai persipynė planuotais ir 
netikėtais senų draugų susitikimais, 
naujomis pažintimis.

Kaip malonu buvo Sydnėjaus lietuvių 
klube lyg senais gerais laikais vėl pamatyti 
Mariją ir Doną (Žemaitį) Atkinsonus 
atvykusius iš Auksinio kranto! Buvusieji 
“Kovo” aktyvistai visai nepasikeitę, nors 
Marija ir bandė aiškinti, kad jos tūrį veikia

O nuotraukoje matome (iš kaires) Joan 
ir Juozą Songailas, Natą Liutikaitę ir Mildą 
Hartley. Kas galėtų atspėti, kad visos trys 
merginos - naujazelandientės. Lietuvių 
Dienų rengėjų grupės narė Nata su Joan 
netgi mokėsi vienoje klasėje Auckland 
Girls Grammar School, o su Milda, buvusia 
Aucklando lietuvių bendruomenės 
pirmininke, liko geriausios draugės visam 
gyvenimui.

Būtų smagu, jeigu “Mūsų Pastogės” 
skaitytojai parašytų apie malonius (bet 
nebūtinai) susitikimus lietuviškų “atlaidų” 
metu.

Paskutiniame praėjusių metų numeryje 
Redakcijos skiltyje netyčia “iškrito” įdomi 
naujiena, kurią laišku pranešė viena mūsų 
skaitytoja. Ibo buvo apsidžiaugusi MP 
bendradarbė p. Janina Malijauskienė, 
nenorėjusi, kad pagarsintume jos kruopš
čiai saugomą paslaptį. Štai tas laiškas:

“Miela Redaktore, Internete 
perskaičiau, kad geriausiems Rytų 
Lietuvoje dirbantiems lietuvių kalbos

mokytojams, neseniai buvo įteiktos Jono 
Varno premijos. Šiais metais jas gavo 
lietuvių kalbos mokytojai iš Vilniaus rajono 
Marijampolio vidurinės mokyklos, 
Švenčionių gimnazijos, Trakų rajono 
Onuškio vidurinės mokyklos, Vilniaus 
rajono Juodšilių vidurinės mokyklos ir 
Šalčininkų vidurinės mokyklos.

Premijų įteikimo ceremonijoje, kuri 
vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje; 
dalyvavo prof Vanda Zaborskaitė, Jono 
Varno anūkas Saulius Varnas iš Australijos.

Pasirodo, 200 litų vertės premiją savo 
tėvo Rytų Lietuvos švietėjo Jono Varno 
atminimui jau prieš 10 metų įsteigė jo 
dukra Janina Malijauskienė, mums gerai 
pažįstama savo straipsniais MP adelaidiškė. 
Ji kasmet skiriama 5 geriausiems Rytų 
Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos 
mokytojams. Premiją jau yra gavę 40 
mokytojų. Apdovanojimą kasmet įteikia p. 
Janinos patikėtiniai prof V Zaborskaitė 
ir Danielius Ralys.”

Mielajai skaitytojai ačiū už informaciją, 
o p. Janinos atsiprašome, kad žinutę 
spausdiname prieš jos valią. Ir sveikiname 
bei dėkojame už taurią veiklą.

Jeigu kas iš skaitytojų žino daugiau 
slaptos labdaros pavyzdžių, prašome 
pranešti; kukliuosius geradarius mielai 
pagarsinsime.

l'RaBh

Lietuvos Įvykių apžvalga PRIES PENSIJĄ LIETUVIAI TAMPA INVALIDAIS
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Rusijos susitarimams, kad Baltijos regione 
nebus jokių atominių ginklų. Informacija 
apie atominių ginklų dislokavimą 
Karaliaučiaus srityje pasklido praėjusių 
metų birželio mėnesį, tačiau dar 
nenustatyta, kokia šio ginklo rūšis.

Pentagono atstovas Ken Bacon atsisakė 
komentuoti žvalgybos pranešimus 
pažymėdamas, kad jeigu rusai dislokavo 
branduolinius ginklus Karaliaučiaus srityje, 
jie sulaužė duotą pažadą palikti Baltijos 
regioną be atominio ginklo. Baltijos šalims 
iškovojus nepriklausomybę, Rusija 
pranešė, jog visi rusų taktiniai 
branduoliniai ginklai iš Rytų Europos 
perkelti į saugesnes Rusijos vietas.

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius pareiškė, kad pranešimą 
galima komentuoti, jeigu Lietuva gautų 
patvirtinimą apie Karaliaučiaus srityje 
dislokuojamą branduolinę ginkluotę. 
“Tačiau mes tokio patvirtinimo neturim”, - 
sakė Linkevičius. Jis yra įsitikinęs, kad per 
Lietuvos teritoriją šie ginklai nebuvo 
pervežti į Karaliaučiaus kraštą.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis taip pat atsisakė 
komentuoti pranešimą, kol jis nėra 
patvirtintas.

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Alvydas Medalinskas sakė, 
kad rašinys yra “nerimą kelianti 
informacija ”. “Jei tai būtų tiesa, šis žingsnis 
būtų nesuderinamas su gerų ir konstruktyvių 
santykių dvasia, kurią Rusija deklaruoja 
Lietuvos ir NATO atžvilgiu ”, - sakė Seimo 
narys. A.Medalinskas teigė, kad jis 
asmeniškai susisiekė su Rusijos 
ambasadoriumi Vilniuje Jurij Zubakov, 
kuris garantavo, kad branduolinis ginklas 
nebūtų perdislokuotas.
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Jau prieš porą metų Rusijos kariškiai 
yra grasinę Vakarams ir NATO, kad jei 
Rytų Europos šalys, tarp jų Baltijos šalys, 
bus priimtos į NATO, Maskva Kalinin
grade dislokuos taktinį branduolinį ginklą.

Lenkijos gynybos ministras Bronislaw 
Komarovski pareikalavo tarptautinės 
inspekcijos, kuri ištirtų, kiek ir kokią 
ginkluotę Rusija perkėlė į Kaliningrado 
sritį. Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius parėmė Lenkijos 
ministro raginimą, bet nenori šios temos 
aštrinti □

Naujos monetos
Lapkričio 23 d. į apyvartą išleistos 

naujos 100 litų aukso ir 50 litų sidabto 
proginės monetos, skirtos DLK Vytautui 
Auksinė moneta kainuoja 500 litų, 
sidabrinė - 80 litų. Norinčiųjų šias monetas 
įsigyti buvo daug, todėl eilė prie Lietuvos 
banko Vilniaus senamiestyje pradėjo 
formuotis dar prieš vidurnaktį. Kiekvienas 
asmuo galėjo nusipirkti tik po 2 auksines 
ir 2 sidabrines monetas. Auksinių monetų 
buvo nukalta 2000, sidabrinių - 2500. 
Naujųjų monetų autorius - skulptorius 
Antanas Žukauskas.

Monetų paviršius veidrodinis, reljefas 
matinis. Abiejose monetose Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto atvaizdas sukurtas 
pagal skulptoriaus Vytauto Kašubos 
medalį. Monetų briaunose užrašyta “Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”. 100 
litų moneta Vytautui - jau trečia Lietuvos 
banko į apyvartą išleidžiama aukso 
moneta. Anksčiau buvo išleista 1 lito 
nominalo aukso moneta, skirta Lietuvos 
banko ir lito 75 metų sukakčiai, ir 10 litų 
moneta, išleista dalyvaujant tarptautinėje 
programoje “Mažiausios aukso monetos 
pasaulyje. Aukso istorija”. □

Pusę milijardo litų deficitą turinti 
“Sodra”, kuriai bankai nebenori skolinti 
pinigų pensijoms išmokėti, šelpia 
apsukresnius darbo netekusius žmones.

Taip teigia specialistai, susipažinę su 
pirminio invalidumo dinamika per 
pastaruosius 5 metus.

Statistika liudija, kad likus keleriems 
metams iki pensinio amžiaus staigiai 
padaugėja invalidais pripažįstamų žmonių, 
tarp kurių daugiausia - antrą negalios grupę 
turinčių asmenų. Tiro tarpu pradėjusių 
gauti senatvės pensiją žmonių invalidumas 
vėl taip pat staigiai sumažėja daugiau kaip 
perpus.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pensijų skyriaus vyriausioji 
specialistė ekspertė Julija Paliulienė 
paaiškino, kad žmogui pripažinus 
invalidumą, jam toliau skaičiuojamas darbo 
stažas ir skiriama senatvės pensijos dydžio 
išmoka.

Be to, antros grupės invalidai gali 
naudotis kai kuriomis transporto 
lengvatomis.

Valstybinės medicininės socialinės 
ekspertizės komisijos vadovė gydytoja 
Genovaitė Vaičiūnienė sakė, kad pirminio 
invalidumo didėjimas tarp darbingo 
amžiaus žmonių - ne tiktai Lietuvos 
problema.

Tačiau gydytoja teigė negalinti šimtu 
procentų garantuoti, jog invalidumą 
nustatantys gydytojai yra nepaperkami: 
“Negaliu atmesti korupcijos tikimybės, 
tačiau labai nelengva pagauti už rankos 
nesąžiningą specialistą”.

Socialinės politikos grupė, 
vadovaujama buvusio socialinės apsaugos 
ministęo Teodoro Medaiskio, rengia naują 
invalidumo skyrimo tvarkos projektą.

“Darbingo amžiaus žmogui socialinė 
išmoka priklausytų tik tuo atveju, kai jis 

dėl sveikatos sutrikimų nebegali toliau 
dirbti, - sakė TMedaiskis. - Prieš porą metų 
buvo supaprastintos sąlygos gauti 
invalidumo pensijas, kurios skiriamos per 
lengvai ir per dosniai”.

Neseniai ši Jungtinių Tautų remiama 
ekspertų grupė atliko tyrimą, kokių 
papildomų išlaidų “Sodra” patyrė nuo 
socialinės sistemos reformos pradžios - per 
pastaruosius penkerius metus.

“Sodros” pajamas smarkiai sumažino 
Rusijos krizės padariniai Lietuvos 
ekonomikai. Bet dar didesnės neigiamos 
įtakos turėjo tai, kad pensijos buvo 
didinamos negalvojant, iš kur tam paimti 
papildomų pinigų.

Pasak T.Medaiskio, prieš pasitrauk
dama iš valdžios socialines išmokas 
padidino LDDP Tą patį darė ir po 1996 
metų Seimo rinkimų į valdžią atėjusi 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

Ekspertai apskaičiavo, kad iškart po 
pensijų reformos pradėjus perskaičiuoti 
pensijas, tai papildomai kainavo 240 mln. 
litų.Našlių pensijų reforma atsiėjo apie 40 
mln. litų, socialinio draudimo išmokų 
skaičiavimas tik nuo 3,5 tūksL litų - 70-80 
mln. litų.

Supaprastinta invalidų ir nukentėjusių 
asmenų pensijų skyrimo tvarka kainavo dar 
keliasdešimt milijonų Htų.Iš viso “Sodra” 
turėjo išmokėti apie pusę milijardo litų 
papildomų išmokų, o Rusijos krizė jos 
pajamas sumažino apie 120 milijonų litų.

“Nesunku būti geradariu, kai turi 
pinigų. Jeigu socialinės išmokos būtų 
mažesnės, valstybė neturėtų problemos, 
kaip nustatytu laiku išmokėti pensijas”, - 
teigė TMedaiskis.

Rita Grumadaitė
(Sutrumpinta iš ’’Lietuvos ryto”)
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Lietuviais esame mes gimę...

Sydnėjaus “Sutartinė”.

Atkelta iš 1 psL
Čiurlionio sonatos.

Jį pakeitė mišrus Melbourne ansamblis 
“Melboumo Kaimas”, kuris Sydnėjuje 
pasirodė pirmą kartą. įvairaus amžiaus 
penkios moterys ir septyni vyrai tautiniais 
rūbais sudarė tikrai gražią kaimo 
dainininkų grupę. Padainavo jie “Būva 
mūsų, leliumoj”, “Kur mano tėvulis gėrė, 
tij krūmas rugelių žėlė”, “Seselė kymą 
šlavė”. Kiek teko sužinoti, grupės didžiausi 
entuziastai yra jaunimas, kurie užsidegę 
ieško ir stengiasi kuo autentiškiausiai 
užrašyti bei atlikti senas mūsų dainas ir 
išsaugpti jas nuo užmaršties. Garbė jiems! 
Su įdomumu ir atyda klausėmės čia dar 
negirdėtų tarmiškai ir originaliai atliekamų 
dainų.

Danutė Gailiūnienė, kukli lietuvaitė su 
puokštele gėlių, jautriai perteikė poeto 
Bernardo Brazdžionio “Lietuvos vardą”, 
kuris mums mirga raštų raštais ir linų 
žydėjimu be krašto, kur lietuvis laisvas, 
išdidus į užburtą kalną randa taką...

Gražina Zigaitytė-Hurba skaidriu, 
grakščiu sopranu atliko jaunos piemenaitės 
“Raliavimą”. Jai akompanavo Justinas 
Ankus.

Po to vėl grįžo Sydnėjaus moterų 
“Sutartinė”, sudainavusi keturias liaudies 
dainas: “Teka upelė”, žaismingą “Augo 
putins”, “Sėk sesula”, “Kur sodai žydėjo”.

Aktorius Helmutas Bakaitis drama
tiškai perskaitė Antano Paulavičiaus

Australijos parlamento senatorė - gera 
lietuvių draugė Marise Payne.

eilėraštį “Aš sū jumis esu”. Gūdžiu šiurpu 
nuskambėjo prasiveržę iš anapus mirusio 
partizano žodžiai: “Aš nemiriau, manęs jie 
nesušaudė, iš tos duobės be karsto aš 
nenušautas ateinu...”

Visai kita nuotaika žiūrovus užkrėtė 
Melboumo tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, pašokusi “Sadutę”, 
“Rolanderį” ir “Aštuonnytį”. Puiki 20-ties 
mergaičių (viena už kitą gražesnių) grupė 
tikrai nuostabiai atliko “Sadutę”. Kaip žavi 
žiedų puokštė keitėsi šokio figūros, 
drausmingai ir grakščiai pereidamos iš

ALD Rengėjų grupės dalis atidarymo ceremonijoje. Iš dešinės: pirmininkė Genovaitė 
Kazokienė, Dainų šventės vadovė Birutė Aleknaitė, Meno parodos vadovė Leeka 
Kriaucevičiūtė-GruzdefĘ spaudos bendradarbė Dalia Donielienė, bilietų platintoja 
Margarita Bimbienė, Šokių šventės vadovė Rasa Žižytė-Biansjaar, ryšininkė dėl šv. Mišių 
Jacintą Ankutė, pranešėja ir Teatro vakaro administratorė Liuda Apinytė-Popenhagen, 
ir programoje dalyvavusi viena trimitininkių Aušrelė Vinčiauskaitė.

“Melboumo kaimo” dainininkams užtraukus dainą sienos drebėjo. Visos nuotraukos 
Algimanto Burneikio.

vienos į kitą - norėjosi, kad jos niekada 
nesibaigtų. Mišrus “Aštuonnytis” buvo 
margesnis, spalvingesnis ir šmaikštesnis už 
austą aštuonnytį. “Gintaro” pasirodymas 
buvo išskirtinai puikus.

“Melboumo Kaimas”, užbaigęs meninę 
dalį trim dainom “Pasėjau linelį lankoj, 
lankoj”, “Serbentėli, ar ne uogelė” ir 
“Tirojuo ulyčiuo puo juovare”, pakvietė 
visus sugiedoti Lietuvos Himną, kuriuo 
buvo baigtas Lietuvių Dienų atidarymas.. 

Tačiau klausytojai dar nenorėjo skirstytis, 
nutraukti tos pakilios nuotaikos. 
Atidarymo programa buvo saikinga, su 
rūpestingai parinktais ir atliktais 
pasirodymais. Pirmieji Lietuvių Dienų 
rengėjų grupės pirmininkės dr. Genovaitės 
Kazokienės pažadai buvo išpildyti - 
sveteliams buvo išaustos ploniausios 
drobelės, įaustos gražiausios dainelės ir 
sudėti mieliausi žodeliai.

Jadvyga Viliūnienč

LITHUANIAN P
Išleistas keturioliktasis Tasmanijos 

akademinio pobūdžio žurnalo Lithuanian 
Papers numeris. Šį kartą įžanginį žodį taria 
Australijos Ministras Pirmininkas John 
Howard. Apibrėždamas leidinio svarbą, jis 
rašo: “Lithuanian Papers/rowdas a wealth of 
information about current Lithuanian issue and 
Lithuania’s rich culture and history.” John 
Howard taip pat sveikina visus prisidedančius 
prie žurnalo leidimo.

Šiame numeryje į skaitytojus prabyla 
Jonas Mašanauskas. Jo straipsnis “Ignored 
in their sufferings” atskleidžia, kaip Antrojo 
pasaulinio karo metu ryžtinga lietuvė gelbėjo 
nuo pražūties žydų vaikus. Rizikuodama 
gyvybe, Konstancija Bražėnienė savo 
namuose paslėpė Alex ir Sarah, kurie ne tik 
išliko gyvi, bet ir šiandien laimingai įsikūrę 
gyvena Vakaruose. Gerosios močiutės jie 
niekad neužmirš.

Melbourne gyvenančios Konstancijos 
dukros, Vidos Vaitiekūnienės žodžiais, žydų 
klausimas yra skaudus lietuviams, kadangi 
pastarieji kaltinami prisidėję prie žydų 
naikinimo.

Vida pabrėžia, kad buvo tūkstančiai tokių, 
kaip jos mama, kurie gelbėjo žydus nuo 
masinių žudynių, bet apie juos kažkodėl 
dažnai nutylima. Jono Mašanausko surinkti 
dokumentai dar kartą patvirtina, kad karo
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metais lietuviai nuoširdžiai padėjo žydams.

Gražina Miniotaitė paliečia svarbias 
dabartinio Lietuvos gyvenimo problemas. Jos 
straipsnis “Lithuania: In Search of Security 
and Identity” gvildena Lietuvos tarptautinių 
santykių ir šalies vidaus apsaugos klausimus. 
Tautinis saugumas, Gražinos nuomone, daug 
priklauso nuo Baltijos šalių tarpusavio 
santykių plėtojimo. Taip pat nuo to, kaip toliau 
vystysis Lietuvos - Lenkijos ryšiai

Siekiant suvereniteto ir integracijos į 
Vakarus, Latvija, Estija ir Lietuva iki šiol 
tebėra traktuojamos bendrai, kaip Baltijos 
šalys, joms atskirai nesuteikiant svaresnio 
vaidmens tarptautinėje plotmėje.

Penkerius metus užsitęsęs Balijos jūros 
sienos teritorinis padalinimas tarp Lietuvos 
ir Latvijos, 1999 metų gegužės mėnesį 
pagaliau buvo išspręstas. Beje, iki šiol abi šalys 
ginčijasi dėl Būtingės naftos terminalo. Į tampa 
tarp Pabaltijo valstybių juntama ir laisvosios 
rinkos sutarties pasirašyme.

Miniotaitė iškelia pagrindines Rytų- 
Vakarų santykių stipriąsias ir silpnąsias puses, 
svarsto, kokią įtaką suvakarejimas gali turėti 
Lietuvai. Autore detaliai analizuoja ne tik šių 
svarbių klausimų ateitį. Ji neatitolsta ir nuo 
Lietuvos santykių su Rusija, nuo kurių 
priklausys abiejų šalių bendradarbiavimo 
perspektyvos.

Gražina Slavėnas pateikia kelių poetės 
Janinos Degutytės eilėraščių vertimą, kurių 
originalai staiga įgauna simboline prasmę; juk 
vertimas ir neturi būti originalo atitikmuo. 
Karo baisumų grėsmė ir asmeninis 
praradimas Gražinos Slavėno vertime ‘The 
Black Gydė”. Pirmasis ir paskutinis posmas - 
tai saulės palyginimas su pralietu krauju, 
nesvarbu ar jai tekant ar leidžiantis: Under 
the huge rising sun... my blood is black as the 
night...

Sūnaus praradimo skausmo iškamuota 
motinos širdis saulėje įžvelgia žudikę. Tuo 
pačiu moteris jaučiasi visiškai bejėgė. Todėl 
ypatingai svarbiu tampa paskutinis posmas, 
kur naktis susilieja su mirtimi, su negyvu 
krauju, negyva saule: Under the huge dead 
sun...my blood is as black as the night...

Skaitytojams būtų buvę labai įdomu 
palyginti vertimus su originalais, gal net juos 
prirašius čia pat, šalia vertimo, tačiau, turbūt 
dėl vietos stokos, į Lithuanian Papers jie 
nepateko.

Istorikas S. C. Rowell gvildena XIV-XV 
amžiaus Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
laikus, kai Lietuvos-Lenkijos santykiai nulėmė 
tolimesnę Lietuvos istorijos eigą.

Šioje trumputėje istorinėje atkarpoje būtų 
buvę įdomu rasti lietuvių sulenkėjimo 
pavyzdžių.

Ypač įdomu sužinoti apie lenkų rašytoją 

Česlovą Milošą, kuris yra be galo įsigilinęs į 
Lietuvos - Lenkijos santykius. Jis rašo, kad 
lietuvių kalba pamažu virto žemųjų sluoksnių 
kalba, o aukštuomenėje tapo madinga kalbėti 
tik lenkiškai Apie šį autorių ir jo prisirišimą 
prie Lietuvos ir norėtųsi pasisakyti būsimose 
publikacijose. Milošas, gimęs Vilniuje, iki šiol 
tebelaiko Lietuvą savo namais.

Lithuanian Papers redaktorius, 
Algimantas Taškūnas, šiandien skaitytojams 
taria: “Visų mūsų pareiga yra visokeriopai 
garsinti Lietuvą.

Kiekvieno Australijos lietuvio pareiga yra 
prisidėti prie tokio garsinimo ir aukomis, ir 
paties žurnalo platinimu. Į Lithuanian Papers 
rašo tarptautinio masto akademikai ir 
žurnalistai. Todėl jų žodis yra svarus ir 
įtakingas.”

Manau, kad po šių žodžių komentarai 
nebe reikalingi Būtų gaila, jeigu nenuilstamas 
redaktoriaus entuziazmas užgestų.

Beliktų padėkoti Algimantui ir Vincui 
Taškūnams už jų neįkainojamas pastangas 
garsinti Lietuvos vardą.

Tuo pačiu norisi tikėti, kad Lithuanian 
Papers ateities klausimas susilauks naujosios 
Krašto Valdybos ir visos Australijos Lietuvių 
Bendruomenės dėmesio.

Gražina Pranauskienė
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XXIALD Tautodailės paroda

Tautodailės parodos rengėjos (iš kairės): Birutė Vaitkienė, Martina 
Reisgienė ir Danutė Jancy

Neseniai išleistame Kultūros ir meno 
instituto Dailės istorijos skyriaus leidinyje 
“Dailės žodynas”, Vilnius, 1999, 
TAUTODAILĖS ir LIAUDIES MENO 
sąvokos yra sutapatintos. Liaudies meno 
terminą įtvirtino Paulius Galaunė. Betgi 
neretai jis pakeičiamas tautodaile. Žodyne 
rašoma:

“Liaudies menas, tai valstiečiu ir jiems 
artimų socialinių grupių (pvz. žvejų, 
provincijos amatininkų) plastinė kūryba: 
architektūra, vaizduojamoji dailė, dailieji 
amatai. Liaudies menas kuriamas 
kolektyviai ir skiriamas pirmiausia vietinės 
bendruomenės praktinėms bei estetinėms 
reikmėms tenkinti. Jam būdinga išraiškos 
būdų paprastumas, universalumas ir 
konservatyvumas, nulemtas iš kartos į kartą 
perduodamų kultūrinių tradicijų. Nuo 
profesionaliojo meno skiriasi kūrybos 
priemonių pastovumu ir primityvumu, muo 
mėgėjų meno - pasaulėžiūrinių ir estetinių 
vertybių vienove, etniniu, regioniniu 
savitumu... Lietuvių liaudies menui būdinga 
aiškios, funkcionalios, tektoniškos formos, 
taupi puošyba... Plėtota smulkieji skandintai 
ir memorialiniai statiniai (koplytėlė, 
koplytstulpis, krikštas, stogastulpis, kryžius)... 
Gaminti tekstilės, keramikos, metalo, medžio 
dirbiniai, baldai Kurta vad. paprotinė dailė 
(margučiai sodai Vilniaus verbos, kt.)”.

XXI-oje Lietuvių Dienų Tautodailės 
parodoje, vykusioje dvejose Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo salėse, žiūrovai turėjo gerą 
progą pasigrožėti įvairiais liaudies meno 
dirbiniais, kuriuos darbščios tautietės 
mielai demonstravo susidomėjusiems. 
Matėme verpėją prie ratelio dailiai 
verpiančią plonutėlius linų ir vilnos siūlus. 
Kiek toliau šauni audėja aiškino, kaip 
audžiamos tautiniais raštais išmargintos 
mežiagos. O prie staklių puikavosi jos 
išaustas tautinių rūbų sijonas, kurio spalvų 
derinys ir raštų motyvai papildė ant staklių 
apmestų siūlų ir audžiamo kikliko 
medžiagą. Tolėliau kita audėja 
demonstravo kilimų audimą vilnoniais 
siūlais, ir aiškino pasirinktos kompozicijos 
sudėtingą kūrybišką piešinio perkėlimą į 
audinį. Tokie kilimai juk audžiami iš 
“blogosios” pusės. Tiesiog sunku 
įsivaizduoti, kaip atidžiai reikia sekti ir 
neapsirikti audžiant įvairių spalvų siūlais. 
O kad tai galima pasiekti, bylojo virš staklių 
kabantis jos .rankų darbas - nemažas 
sieninis kilimas. Kas dar prisiminė, kaip 
audžiamos juostos ant specialių rėmų, 
turėjo galimybę išbandyti šį įgūdį, 
praktikuotą ansktyvoje jaunystėje. Tad ne 
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vien akims buvo 
kuo pasigrožėti, 
bet ir mikliems 
pirštams netikėtai 
puiki proga 
prisidėti prie 
kūrybinio 
veiksmo.

Šioje parodos 
dalyje buvo du 
paveikslai, kurių 
kompoziciją 
sudarė tinkamai 
įrėminti tautiniai 
audiniai ir juos
tos. Tokių dar 
nebuvau mačiusi. 
Be to, žavėjo ir 
tautiniai rūbai 
nuo 1900 m. iki 
2000 m

Ankstyvesnių 
laikotarpių rū
buose spalvos 
kiek prislopintos, 
o vėlyvesnių - jos 

daug ryškesnės.
Nepavyko išsi- 

aiškinti, ar toks skirtumas atsiranda dėl
siūlams naudotų dažų kokybės ir kilmės, 
ar dėl metų trukmės. Man ypač patiko 
velionės S.Mauragienės tautiniai rūbai, 
kurių raštus ji rankomis siuvinėjo. 
Stebėjausi ne vien tik skoningai 
parinktomis spalvomis, bet ir dygsnelių 
vienodumu ir dailumu.

Pagrindinėje salėje didoki gintaro 
gabalai “ilsėjosi” ant vandens ir vėjo 
išskaptuotų medžių likučių. O šalia glaudėsi 
keli gan primityviai apdoroto gintaro 
vėriniai Jie man priminė Lietuvoje matytus 
gintaro dirbinius muziejuose iš akmens 
amžiaus ir vėlyvesnių laikų. Tokiose 
kolekcijose buvo daugiausiai permatomo 
Baltijos jūros gintaro, nugludintų apvalių 
formų papuošalų ir amuletų - žmonių, 
žvėrių bei paukščių figūrų pakabukų. 
Manoma, kad amuletų paskirtis buvo 
apsaugoti juos nešiojančius nuo negerų 
dvasių.

Netrūko parodoje ir margučių bei 
Vilniaus verbų. Margintų kiaušinių 
tradicija mus pasiekė iš pagonybės laikų. 
Pietų Prancūzijoje, senoje graikų kolonijoje 
mačiau I a. prieš.Kr. laidotuvių urnas, į 
kurias buvo įdėtas kiaušinis - atgimimo ir 
gyvybės simbolis. Lietuviškoje 
Enciklopedijoje, XVII psL 309 radau dar 
tokią įdomią žinutę: “Europoje margučių 
paprotys sena apraiška. Prie Worms’o miesto 
(Vokietijoje) aptikti IV a. po Kr. mergaitės 
kape aptikti du išmarginti žąsies kiaušiniai.. 
O Lietuvoj margučius pirmą kartą mini 1549 
m. Martynas Mažvydas”.

Tikrai nežinau, iš kur kilęs verbų 
paprotys. Verbas daugiausiai mačiau 
Vilnijos krašte, kur man pasakojo, kad 
lietuvės, kurios myli puoselėti darželius - 
o apie tai rasime nemažai užuominų 
dainose - būk tai pina jas, kad ir žiemą 
galėtų papuošti kambarius gėlėmis. O gal 
jos simboliškai vaizduoja atgimstančio 
pavasario gamtą? Juk jų visad būna 
Kaziuko mugės metu.

Labai įspūdingas radinys buvo “Nuo 
sėklos iki juostos”. Sėklos - džiovintose lino 
augalų kuokštelėse, paskui jau matėsi 
iškaršti kuodeliai, suverptų lininių siūlų 
kamuolėliai ir galiausiai lino audiniai. Jų 
buvo nuo 1880 m. iki 2000 m. 120 metų 
audinių raštai išliko tie patys! Ne be reikalo 
įvado citatoje buvo paminėtas liaudies 
menui būdingas konservatyvumo bruožas. 
Parodos metu skambėjo kasetėje įrašytos 
senovinės liaudies dainos, raliavimai, 
choriniai ir solo intarpai su liaudies 
muzikos instrumentų palyda. Buvo net ir 
autentiškas molinis švilpis, kurį efektingai 

panaudojo rengėja žiūrovų 
dėmesiui atkreipti

Foje išdėstytoje parodos dalyje 
buvo dar keli A.Tamošaičio sukurti 
aukštaičių tautiniai rūbai, kurie 
pasižymėjo nepaprastu prijuosčių 
grožiu. Labai įdomūs iš 1900 m. 
nuotraukos atkurti M. R. motinos 
zanavykiški tautiniai drabužiai. 
Kaip tuo metu buvo įprasta, 
kiklikas - juodo aksomo, striukės 
apykaklė bei rankogaliai baltais 
siūlais apmegzti. Juodo aksomo 
kiklikas man priminė klasės 
draugės G.Š. motinos daug vėliau 
matytus tautinius rūbus, tik jos 
kiklikas buvo dar ir aukso juostele 
apsiuvinėtas.

Martina Reisgienė audžia medžiagą kiklikui. Vytauto Vaitkaus nuotraukos

Šiaudiniai eksponatai stebino subtilumu 
ir trapumu. Įspūdingi abu “Kryžių kalnai”, 
sodai, kuriuos kabindavo už lango, idant 
geros
laumės galėtų juose pasisukinėti ir 
pasisupti. O kokie dailūs tie šiaudiniai 
eglutės papuošalai! Įdomi derliaus More, 
velnias - juokdarys su varpų barzdele, 
gintaro akytėm ir linų kuokštele vietoj 
plaukų. O ką jau besakyti apie Medunešį - 
mitologinį medaus kopimo baigtuvių 
simbolį, padarytą iš varpų, šiaudų 
kuokštelių, dailių smilgų ir apkibusį 
bitelėmis. Medus ir vaškas buvo senovės 
Lietuvoje eksporto šaltiniai. L.E. XVIII, 
psL 106 rašoma: “Medaus kopimo baigtuvės 
(medynas, medkopis, meduotė) dažnai 
šeimose buvo šventė su vaišėmis, į kurią 
kviesdavo gimines ir kaimynus... Gausūs XV- 
XVIII a. šaltiniai liudija didžiulę bičių ūkio 
reikšmę. Ordinas 1404-09 paėmęs valdyti 
Žemaičius (Vytautas atidavė Žemaičius 
Ordinui 1384, 1389, 1398 ir 1404 jau 
būdamas Lietuvos valdovu.. - Aut) be kita 
ko uždraudė pardavinėti medų aukštaičiams. 
Žemaičiai Konstancos suvažiavime skundėsi 
jogkryžiuočiai atėmę iš jų visus bitynus ir kitus 
pragyvenimo šaltinius.”:

Lankytojai taip pat galėjo įsigyti metalo 
ir medžio dirbinių. Pastaruose netrūko 
tautiniais motyvais drožinėtų 
rankšluostinių, knygų viršelių ir kitų 
dirbinių. Gan savotiškai, patraukliai atrodė 
Arvydo Rupšio metalo rodiniai. Kaimo ir 
žvejų gyvenimo vaizduose buvo 
įkomponuoti laikrodžiai

• i. ?

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

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

Vlartinos Reisgienės “Kryžių kalnas”.

Lietuviškose dailės parodose dažnokai 
matome lėles, papuoštas tautiškais rūbais. 
Tarptautiniai, stereotipiški, be išraiškos 
sustingę porcelianiniai lėlių veidai 
nesiderina su lietuviškais gyvų raštų 
liaudies meno tautiškais rūbais. Na, gal tik 
man taip atrodo. Bet gį, ar nebūtų geriau 
lėlių galvutes išskaptuoti iš medžio? 
Mačiau tokių lėlių Lietuvoje ir man atrodė, 
kad disonansas tarp lėlės veido ir rūbų 
nebuvo toks akivaizdus.

Rodinių gausa, įvairovė ir skoningas 
išdėstymas paliko gerą įspūdį parodos 
lankytojams. Patiko ji ir p. Arthur Roy, 
Bankstown City Council, Community 
Project Officer, Strategy & Policy ir p. 
Steven Borg, Community Project Officer 
iš Greenacre. Jie nepagailėjo rengėjoms 
Birutei Vaitkienei, Danutei Jančienei, 
Martinai Reisgienei ir jų nagingam 
padėjėjui Vytautui Vaitkui malonių 
komplimentų. O šaunių rengėjų lietuviškas 
vaišingumas ir svečių bei lankytojų gomurio 
palepinimas jų pačių suslėgtais baltais 
sūriais ir skania gira, įgijo joms daug naujų 
draugų. Kada jos spėjo tuos skanėstus 
pagaminti? Daugelis parodos lankytojų net 
ir nežinojo, kad joms teko kas vakarą 
radinius iš fojė išnešti, , p rytą vėl juos iš 
naujo išdėstyti. Tad visų patenkintų 
lankytojų vardu tariu nuoširdų ačiū 
rengėjoms ir padėjėjams už taip sumaniai 
ir skoningai parengtą tautodailės parodą 
XXI-se Lietuvių Dienose Sydnėjuje.

Isolda Poželaitė-Davis, AM
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Emigracinės bangos iš Lietuvos
Kun. Edis Putrimas

Kun. Edis Putrimas ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimo tribūnoje Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Vytenio Šliogerio nuotrauka.

Nežiūrint lietuvio romantinės gimtosios 
žemės traukos, kuri ryškiai išreiškiama per 
giesmes, dainas, eilėraščius ir pasakas, jau 
nuo 1863 metų sukilimo prieš carinės 
Rusijos valdymą Lietuvoje, didžiausias 
Lietuvos eksportas buvo ir yra jauni bei 
pajėgūs lietuviai. 1939 m. Lietuvoje gyveno 
2.7 mln. gyventojų, o šiandieną (2000 m.) 
tik 3.7 mln. -per 60 metų gyventojų skaičius 
paaugo tik vienu milijonu. Dešimtį 
pastarųjų metų iš Lietuvos į užsienį išvyko 
200 000 žmonių. Vien į Čikagą imigravo 
apie 40 000 lietuvių. Dažnai kalbama apie 
“Ameriką” - tą idealų kraštą, kuriame 
galima saugiai ir stabiliai gyventi bei 
patogiai praturtėti Per tą patį laikotarpį į 
Lietuvą grįžo 200-300 žmonių (iš jaunimo) 
dėl profesinio darbo.

Tad yra labai svarbu apžvelgti Lietuvos 
emigracijos fenomeną XX-ajame amžiuje. 
Kokios buvo tos emigracijos bangos -1923- 
1932 m, 1940-1945 m. ir nuo 1988 m. iki 
šios dienos? Kas jas jungia, skiria ir kodėl?

Pirmoji emigracinė banga 1923-1932

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas
Fondo siekiai įvardinti pavadinime: 

labdara ir parama. Kam ji skiriama? 
Lietuvos provincijos kaimų, miestelių ir 
miestų popamokinių centrų rėmimui, 
naujų centrų steigimui socialiai remtiniems 
mokiniams ir neįgaliems mokiniams su 
rizikos faktoriumi: fiziniais koordinacijos 
sutrikimais, protiniu atsilikimu ar 
linkusiems į teisės pažeidimus. 2000 metais 
fondas rėmė 26 Lietuvos provincijos 
mokymo įstaigas, jų tarpe ir V.Tbmėnienės 
Vaikų sanatorijos mokyklą; Priekulės ir 
Klaipėdos spacialiąsias internatines 
mokyklas; Lietuvos sturikusios klausos 
vaikų ir ikimokyklinio ugdymo centrą; 
Šiaulių logopedinius ir kitur esančius vaikų 
globos namus. Kiek rėmimui išleidžiama 
pinigų? Cituoju iš 2000 pirmojo pusmečio 
finansinės ataskaitos:

“Mokykloms -142 988 Lt; vaikų globos 
namams - 19 000 Lt; ligoninėms - 3 274 
Lt” Specialioms internatinėms mokykloms 
ir kitoms specialioms mokymo įstaigoms 
perkama brangiai kainuojanti kinezi- 
terapijos ir kita neįgalių vaikų lavinimui 
pritaikyta įranga. Per 2000 m. spalio ir 
lapkričio mėnesius fondas sumokėjo už šią 
įrangą virš 90 000 Lt Jei fondo nariams 
pavyks sukaupti daugiau lėšų, tai 2001 m. 
dar bus įsteigti septyni popamokinio 
ugdymo centrai, būtent: Veisiejų, Naujosios 
Ūtos, Dragučių, Kruonio, Aukštakalnio, 
Joniškio ir Gelvonų mokyklose. Reikėtų 
pastebėti, kad 2000 m. su paramos 
prašymais ir pareiškimais kreipėsi į jį 61 
kaimo rajonų mokykla. Kai kas tuoj 
pagalvos: “Na, duoda, remia, tai kodėl 
neprašyti, reikia, ar nereikia”. Mieli

Nepaisant 123 metų carinės Rusijos 
politinių, ekonominių, socialinių represijų 
prieš Lietuvos tautiškumą ir 
valstybingumą, nepriklausoma Lietuva dėj 
dideles ekonomines pastangas. Bet visos 
ekonominės reformos, ypač žemės ūkio 
srityje, kurioje dirbo 83% Lietuvos 
gyventojų, ir tarptautinė ekonominė 
depresija varė lietuvius ieškoti darbo 
svetur - Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, mažiau - Kanadoje ir JAV, nes 
tuo metu JAV Kongresas nustatė labai 
mažą imigrantų skaičių iš Lietuvos.

Vien į Braziliją tuo metu išvyko apie 
60 000 lietuvių. Viena senutė Sao Paolo 
mieste pasakojo savo šeimos išvykimo iš 
Lietuvos istoriją, kaip ji su tėveliais 
nemokamai išplaukė į “Ameriką” 
nežinodami, kad tai Pietų Amerika. Kad 
sumokėtų už savo transatlantinę kelionę, 
jie tapo kavos plantacijos (fazendoj 
vergais. Po kiek laiko vyrai pabėgdavo, 
suradę kur gyventi, naktimis eidavo 
“gelbėti” savo šeimų iš plantacijos vergijos. 
Dauguma pabėgo į Vila Zelina - Sao Paolo 
priemiestį, kur buvo įsteigta šv. Juozapo 
parapija, mokyklos bei kultūriniai centrai.

Kadangi daugelio to meto emigrantų 
išsilavinimo lygis buvo žemas, didelė šios 
emigracinės bangos dalis pradėjo dirbti 
juodžiausius darbus anglių kasyklose 
(Naujoje Anglijoje, JAV), mėsos 
skerdyklose (Čikagoje, kaip aprašyta 
Upton knygoje “The Jungle”, Beriso, 
Argentinoje), fabrikuose, kur sąlygos buvo 
žemo lygio dėl tų dienų menkų įstatymų, 
nerėmusių paprastų darbininkų. Ši banga 
pasižymėjo socialistine pakraipa politikoje.

Antroji emigracinė banga 1940-1945
Tarp 1940-45 m. per nacių Vokietijos 

ir sovietinės Rusijos okupaciją, Lietuva 
neteko 40% savo gyventojų. Tai įvyko per 
sovietų trėmimus į Sibirą, nacių 
koncentracijos stovyklas, pasitraukimą į 
Vakarus, nacių vokiečių privalomą 
kariuomenės tarnybą jauniems vyrams ir 
masinius nekaltų žmonių žudymus. Stalino 

skaitytojai mokyklos vargeta provincijose. 
Buvau praėjusiais metais Lietuvoje, 
stebėjau, tikrinau ir mačiau jų lėšų stygių 
net 18 provincijos vietovėse. O fondas, deja, 
kol kas neturi pakankamai lėšų, kad galėtų 
prašymus patenkinti. Fondo pajamos 
gaunamos daugiausiai iš užsienio firmų, 
pvz. UAB “Philip Morris Lietuva”. Prie jų 
prisideda ir lietuviškos bendrovės. Naujų 
mecenatų-rėmėjų akivaizdžiai nedaugėja. 
Patikrinusi fondo 2000 m trečiojo ketvirčio 
finansinę ataskaitą, nustebau pamačiusi, 
kad užsienis remia daugiau kaip vietinė 
bendruomenė. Pagaliau tai suprantama. 
Lietuvos ekonominė būklė apgailėtinoje 
padėtyje, cituoju: Spalio 1 dieną buvo 
77.5 mln. litų skolos žemės ūkio produkcijos 
gamintojams. Iš jų 25.7 mln. litų buvo 
skolingos nevykdančios (bankrutavusios, 
aut.) ūkinės veiklos įmonės” (L.r. 
Ekonomika 2000 spalio 31 d.). Iš 
stambesnių aukotojų išeivijoje pasižymėjo 
Čikagos paramos fondas “Saulutė” -11970 
Lt ir dr. Juozo Kazicko paramos ir labdaros 
fondas - 20 000 Lt. Sydnėjiškio Kazimiero 
Butkaus stambesnė auka, ar tik nebus 
buvusi pirmutinė tokia įplauka iš 
Australijos? Fondo iždininkė ir 
administratorė prisipažino, kad dar nebuvo 
mačiusios australiškų banknotų. Na, gal čia 
buvo ir sutapimas.

O kodėl popamokinio ugdymo centrai 
turėtų veikti visose Lietuvos mokyklose? 
Reikia pripažinti, kad popamokinis 
ugdymas anksčiau veikė mokyklose. Tačiau 
LR Švietimo ir mokslo ministerijai 
sustabdžius jų veiklą dėl lėšų stokos, 
jaunimas neteko naudingų užsiėmimo ir 

planas buvo 1941 m. išvežti į Sibirą 700000 
Lietuvos gyventojų ir kuo daugiau privežti 
rusų kolonistų į Lietuvą.

Į Vakarus pasitraukė daugiausiai 
miestiečiai turtingi ūkininkai inteligentija 
ir valdininkai Vokietijoje jie pateko į DP 
(Displaced Persons) stovyklas anglų, 
prancūzų ir amerikiečių okupuotose 
zonose. Laikui bėgant dauguma emigravo 
į Australiją, JAV, Kanadą, Venezuelą ir 
Argentiną.

DP’ukai, tapę politiniais tremtiniais, 
praradę savo valstybę per nacių ir sovietų 
okupacijas, pradėjo skubiai organizuotis į 
PLB, veikiančią pagal Lietuvių Chartos 
idealus, t.y. siekiančią išlaikyti lietuvišką 
tautinį identitetą per kalbą, kultūrą, spaudą 
ir kovoti su Lietuvos neteisėta sovietų 
okupacija. PLB ir Lietuvių Chartos dėka 
pradėjo kurtis LB įvairiose apylinkėse, kur 
gyveno lietuviai. Atsirado mokyklos kaip 
Vasario 16 gimnazija, laikraščiai kultūriniai 
ansambliai. Net PUS ir PUKongresas yra 
PLB ir Lietuvių Chartos idealų 
įgyvendinimas.

DP’ukai ir jų šeimų nariai bendrai yra 
gan konservatyvūs, idealistai ir apskritai 
nesijungia į viešą gyvenimą. Staigiai buvo 
palikę atsikuriančią nepriklausomą Lietuvą 
savo jaunystėje lyg “tolimą, tobulą pasakų 
šalį”, kurią okupantai sugriovė ir sovietija 
sunaikino. Tad dabar, po 50 metų, sunku 
DP’ukams ir jų šeimų nariams iš karto 
priimti Lietuvą tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. 
Tad atsirado terminai: “tarybukai” arba 
merginos, kurios peršasi prie senų ir 
turtingų našlių, vyrų vadinamos 
“barakudos”. Tai rodo, kaip kreivai ir įtariai 
žiūrima į kai kuriuos naujuosius ateivius iš 
nepriklausomos Lietuvos.

DP’ukų emigracinė banga turėjo labai 
stiprų tautinį identitetą bei idealizmą. Tai 
juos skatino kurti parapijas bei įvairias 
katalikiškas bei tautines organizacijas ir 
institucijas. Lietuvos istorikas dr. 
B.Makauskas savo istorijos knygoje taip 
apibūdina šią lietuvių kartą: “XX a. 
Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetis 
leido lietuviams išmėginti savo sugebėjimus, 

rezultatyvaus užimtumo. Tam tikra prasme 
jaunimas “atsidūrė gatvėje”.

O popamokinis ugdymas atneša gražių 
rezultatų. Dalyvavau J.Janonio gimnazijos 
Šiauliuose renginiuose “Gyvenkime 
sveikai”. Juose mokytojai dirbo savano
riškai ir be jokio atlyginimo. Buvo įdomiai 
iliustruotų ir moksleiviams pritaikytų 
parengimų ir paskaitų apie narkotikų 
vartojimą, alkoholio žalingumą, venerines 
ligas ir kulinariją. Pastarosios sesijos metu 
moksleiviai mokėsi gaminti sveiką, neriebų, 
bet maistingą ir pigų maistą. O kaip toks 
kulinarinis prasimas reikalingas Lietuvoje! 
Juk geraširdės mokyklų valgyklų 
šeimininkės dar vis “skandina” miltinius 
kukulėlius Smetonos jūroje. Tai tik vienas 
popamokinio ugdymo aspektų. Norėčiau 
atkreipti skaitytojų dėmesį ir į kitus. 
Pasinaudosiu kitu matytu pavyzdžiu 
Žeimelyje. Žeimelio vidurinėje mokykloje 
veikia Almos Adamkienės popamokinis 
centras. Veiklos programai pritariu iš visos 
pedagogės širdies. Direktorius man 
paaiškino, kad šalia ugdymo veiklos ir 
namų darbų - užduočių atlikimo, 
nepasiturinčių šeimų vaikai gauna pietus. 
Antra vertus, labai svarbu, kad jaunesnių 
klasių mokinukai turi kur rezultatyviai 
praleisti laiką, kol vyresnieji broliukai ar 
sesutės baigia popietines pamokas. Jie tada 
gali drauge grįžti namo. O tie namai juk 
ne visi čia pat miestelyje. Kiti yra už 8 ar 9 
kilometrų. Reikia grįžti autobusu. 
Susisiekimas brangsta dėl kylančių benzino 
kainų, tai tų autobusų ir nedaug tekursuoja. 
Antra vertus, Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama 

sustiprinti pasitikėjimą savimi ir įsiterpti į 
tarptautinę valstybių bendriją. Taiirbuvotas 
kapitalas, kurio dividentais (palūkanomis) 
galėjo naudotis lietuvių tauta, išlaikydama 
nepriklausomybės idėją vėlesniais 
juodžiausiais okupacijos metais. ”

Trečioji emigracinė banga 1988...
2000 m. spalio 6 d. “Radio Free/Radio 

Liberty” pateikė šią statistiką: 51% 
Lietuvos jaunimo yra pesimistai dėl krašto 
ateities ir 72% norėtų laikinai dirbti arba 
nuolat gyventi užsienyje. “Lietuvos ryto”, 
2000 m. gruodžio 5 d., straipsnyje rašoma: 
“Lietuva pamažu virsta vienišų moterų 
šalimi”. Žurnalistė Rita Grumadaitė teigia, 
kad “tūkstančiai darbingiausio amžiaus 
Lietuvos žmonių nuo 20 iki 40 metų yra 
išvykę uždarbiauti į kitas šalis”.

Praėjusių metų lapkričio 7 d. Klaipėdoje 
įsteigtoje DPJCentre įvyko konferencija 
apie Lietuvos jaunimo emigraciją. 
Paskaitininkai ir dalyviai bendrai pasisakė, 
kad tarp jaunimo emigracija yra 
aktualiausia tema, nes nėra darbų ir jauni 
žmonės neįžiūri geresnio rytojaus 
Lietuvoje.

Seselė Kuzickaitė, atlikusi dviejų metų 
studiją “Šiuolaikinė lietuvių emigracija į 
Čikagą katalikų sociologų akimis”, apie 
naujus lietuvius ateivius sako: “Lietuvių 
migracija į JAV yra besitęsiantis kolektyvinis 
ir komplikuotas reiškinys, įtakotas politinių 
bei ekonominių veiksnių. Ilgai trunkantis 
migravimas tampa “tautiniu įpročiu”, 
įgydamas tautinės regioninės kultūros 
bruožų ”. Ir nauji “imigrantai vertinti ne tik 
kaip aukos ar pasyvūs valstybės įstatymų 
vykdytojai, bet ir kaip veikėjai, gebantys 
pasipriešinti įstatymams, “išnaudoti” (EP) 
socialinių ryšių tinklus ir kurti kontrolės bei 
kriminalinės industrijos sistemą”.

Socialiniai ryšiai tarp naujų imigrantų 
su “vietiniais lietuviais” yra svarbūs jų 
įsikūrimo laikotarpyje, ypač paremiant ir 
padedant naujiesiems surasti darbą, 
gyvenamą plotą ir adaptuojantis prie naujų 
socialinių sąlygų bei santvarkos. Iš mano

Nukelta į 1 psL

Alma Adamkienė

švietimo reformą, siekia “humanizuoti ir 
individualizuoti ugdymo procesą”. Dėstomi 
dalykai mokyklose profiliuojami ty. juos 
galima mokytis trim lygiais: bendruoju, 
tiksliniu ir išplėstiniu. Mažesnių miestelių 
ir kaimų vyresniųjų klasių moksleiviams 
teks važiuoti geltonais autobusiukais į 
didesnius centras, kai tie autobusiukai 
atsiras...! Prieš man išskrendant 
Australijon, jų dar nebuvo! O kur dėsis tuo 
metu jų jaunesni broliukai ir sesutės? Tad 
laimingos tos miestelių ir kaimų mokyklos, 
kuriose veikia A.Adamkienės 
popamokinio ugdymo centras.

Mieli skaitytojai mums rūpi švietimas 
Lietuvoje, nes išprusęs jaunimas - tai 
šviesesnės Lietuvos ateitis. Tad kas gali ir 
nori, padėkite fondui įsteigti dar septynis 
popamokinio ugdymo centrus aukščiau 
išvardytose vietovėse.

Pinigus siųskite į atsiskaitomą sąskaitą 
2700063, AB “Vilniaus bankas”, Vilniaus 
Naujamiesčio filialas, banko kodas 
260101730.

Isolds Poželaitė-Davis, AM
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Alė Liubinienė(Liubinas)
AVIETĖ IR LIKĘS GYVENIMAS

“Brangi ponia Liubiniene, noriu Jums 
padėkoiiužtai, kadparašėte nuostabų romaną 

“Avietė ir likęs gyvenimas”, kurį su malonumu 
perskaičiau.... Vieta, kur jūs Vokietijoje kulkoms 
zvimbiant turėjote parnešti savo mamai 
vandens, priminė man kino filmą su Arnold 
Schwarzeneger. Turėjau gerokai pagalvoti, kol 
įsisąmoninau, kad Jūsų atveju tai buvo tikrovė 

n

Tai eilutės iš aštuonmetės Gražinos 
Kymantaitės laiško - vieno iš daugelio, kuriuos 
iš savo skaitytojų gauna Melbourne gyvenanti 
rašytoja Alė Liubinienė (Uubinas).

1999 metais Fosbee leidyklos išleistas jos 
autobiografinis romanas anglų kalba “Aviete 
and after” daugelyje spaudoje pasirodžiusių 
recenząųrekomenduojamas tiek suaugusiems, 
tiek vaikams. Tik “Geelong Advertiser” 
pasirodžiusiame straipsnyje “Keturkojis draugas 
- geriausiapaguoda” abejoja, ar vaikams galima 
skaityti apie devynmetės knygos herojės akimis 
pasakojamus karo žiaurumus.

Pati autorė “Essendon Gazette” 
korespondentei Pautyne Pogorelske prisipažino, 
jog vaikystėje pergyventi košmaruiją persekiojo 
visą gyvenimą Ramaus miego naktys grįžo tik 
juos perkėlus į pirmosios knygos puslapius.

“Žmonės nesuprantą kas darosi vaikams 
karo metu, - sako p. Alė - Mes pergyvenome 
tiek nerimo, taip daug skausmo, kurio aš 
negalėjau suprasti. ”

Lietuva, birželis 1940 metai
Išgirdau baisų mašinų dundėjimą. 

Triukšmas didėjo kas minutę. Išsigandusi 
pamačiau savo tėvą kaip niekada žiauriai 
plakantį gyvulius, varantį juos į tvartą.

“Tėti, nemušk mano Avietės,” - 
sušukau jam šokdama nuo tvoros.

“Ale, greit bėk namo pas mamą! 
Skubėk, vaikeli!” - jo šauksmas buvo 
griežtas ir pilnas pykčio.

Aš tada buvau tik devynerių metų 
amžiaus.

Parbėgusi namo radau mamą 
uždarinėjančią visus langus ir duris, o mūsų 
visada ramūs šunys - Reksis ir Tigras 
stačiom ausim neramiai vaikštinėjo virtuvės 
pasieniais. Jų kailis ant nugaros buvo 
pasišiaušęs kaip šepetys. O tas baisusis 
ūžiantis garsas vis didėjo eidamas artyn ir 
artyn. Staiga Reksis pradėjo rodyti dantis 
ir urgzti

Smilgių kaime pirmasis tankas iš miško 
išlindo apie vidurdienį. Triukšmas vis 
didėjo. Tankai pasuko smėlėtu keleliu pro 
mūsų sodybą, kur mano protėviai šimtus 
metų gyveno. O kai pajutau juos 
pravažiuojant pro mūsų kiemą, ne tik 
langai drebėjo, bet visas namas braškėjo. 
Šiurpas nupurtė mane iš išgąsčio.

Mano tėvai, Jonas (mūsų bernas), Stasė 
(mamos pagalbininkė) stovėjo tyliai 
pasislėpę už užuolaidų. Niekas nedrįso 
atidaryti langų ar durų, bijodami, kad jų 
nepamatytų kareiviai, kurie buvo įsitvirtinę 
ant tankų ir žvalgėsi aplink žiauriais 
žvilgsniais.

“Kaip gali mūsų mažytė Lietuva 
atsispirti prieš tokius galingus rusų 
ginklus?” - tėvas sušnabždėjo sau, ir aš 
pajutau jo balse neapykantą bei neviltį.

Mano mama viena ranka spaudė prie 
savęs mažytę, dukrelę, o kita ranka glostė 
verkiantį šešiametį sūnelį. Jos veidas buvo 
niūrus, jame irgi atsispindėjo baimė.

Stasė mėgino nuraminti šunis, bet jie 
nenustojo loję, draskydamies prie durų.

Aš niekada nebuvau girdėjusi tokio 
kurtinančio triukšmo. Rankom užsidengiau 
ausis.

Po tankų važiavo sunkvežimiai, taip 
pilni kareivių. Tiek daug kareivių aš irgi 
nebuvau mačiusi savo gyvenime. O kai 
pasirodė arklių traukiamas vežimas su 
aukštu kaminu, Stasė pašnibždėjo mamai 
į ausį: “Šita turbūt jų virtuvė.”

Prasidėjus vežimams į Sibirą, su šeima 
slapstantis miškuose, mergaitei tekdavo miegoti, 
pasidėjus kirvį. “Buvau tik devynerių, bet būčiau 
užnutšusi kiekvieną kas tik būtų prisiartinęs, ” 
sako autorė

Rusų atėjimas, trėmimai, okupacijos, 
pasitraukimas viską palikus iš gimtųjų 
namųgyvenimas DP stovyklose Vokietijoje ir 
pagaliau kelionė į Australiją - panašaus likimo 
susilaukė ne vienas skaitantis šias eilutes. Tačiau 
rašytojos talento dėka Alės išgyvenimus skaitai 
kaip įdomiausią detektyvą. Kartą paėmus 
Liubinienės knygą į rankas, labai sunku nuo 
jos pasakojimo gijos atsitraukti

Alė Liubinienė rašyti pradėjo būdama 63 
metų. Drauge su vyru Algiu išauginusi ir į 
mokslus išleidusi keturis sūnus, ji įstojo įrašytųjų 
grupę prie Melboumo suaugusiųjų švietimo 
asociacijos. Prieš tai buvo įsigijusi tekstilės ir 
modeliavimo, audimo, keramikos specialistės 
diplomus. Dirbo tekstilės pramonėje, dėstė 
rankdarbius, sukūrė stiprių keramikos darbų.

Iš pradžių rašė apsakymus. Tie spausdinti 
žurnale “Dawn” ir antologijose “I Can Speak 
Loudly”ir “A Wedding and an Earthquake”

Siame numeryje pradedame spausdinti jos 
knygos “Aviete and after” vertimą į lietuvių 
kalbą kurį atliko Algis Uubinas ir pati autorė.

Tikimės, kad australų kritikos aukštai 
įvertinta knyga bus įdomi ir MP skaitytojams.

R.B.

Kiti vežimai buvo pilni įvairių daiktų. 
Kai kurie atrodė lyg būtų čigonų karavanai. 
Jie buvo audekliniais stogais, prie šonų 
prikabinta daug kibirų, paskui juos sekė 
gale pririštos pririštos karvės. Man buvo 
labai gaila tų liesų, nuvargusių arklių, 
kuriuos kareiviai plakė be pasigailėjimo.

“Kokie žiaurūs tie kareiviai!” - sušukau 
garsiai.

“Tylėk!”-tėvas iš baimės suriko.
Kiti kareiviai jojo per laukus, jų arklių 

kanopoš trypė dar nenunokusius javus. Aš 
niekaip negalėjau suprasti, kodėl jie nejojo 
keliu? Kodėl jie naikino mūsų derlių?

Viskas, kas darėsi aplink, buvo baisu ir 
gąsdino mane. Atrodė, lyg milijonai metų 
praėjo kol paskutinis kareivis prajojo pro 
mūsų langus. Po kurio laiko nutilo ir tankų 
triukšmas.

Tėtis atidarė duris ir išleido šunis. Mes 
išėjome iš paskos.

Aš visada maniau, kad mūsų sodyba 
buvo gražiausia ir saugiausia vieta 
pasaulyje. Bet šiandien jaučiausi nuliūdusi 
ir pasimetusi. Kelias, einantis per mūsų ūkį, 
buvo tankų duobėmis išmaltas. Rugiai 
laukuose gulėjo sutrypti, o oras pilnas 
dulkių ir benzino dūmų. Pažvelgiau į dangų, 
bet ir ten nemačiau nė vieno paukštelio. 
Gal jie pasislėpė miške nuo kareivių, 
nusmelkė nerami mintis.

Mano tėvas vaikščiojo dideliais 
žingsniais nuo vieno lauko prie kito. Jo 
pyktis ir įtūžis didėjo su kiekvienu žingsniu, 
girdėjau jį dažnai keiksnojant sau po nosim

Mama buvo apimta išgąsčio. Ji sėdėjo 
prie stalo susiėmusi galvą rankomis ir 
verkė. Aš niekada nemačiau savo stiprios 
mamos tokiame stovyje. Tai mane 
išgąsdino daugiau negu visi kiti dienos 
įvykiai.

Jonas išleido gyvulius iš tvarto, o Stasė 
perėmė vaikų priežiūrą.

“Eikit šen, vaikai. Laikas valgyt,” - ji 
pašaukė mus ir, paėmusi mano brolį bei 
seserį už rankų, nusivedė į virtuvę. Aš 
nusekiau jiems iš paskos.

Paėmusi peilį, drebančiomis rankomis 
ji pamažu mums raikė duoną, o pildama 
pieną iš ąsočio į puodelius, išpylė ant stalo. 
Bet aš bijojau jos ko nors klausti.

Savo tėvų tą dieną daugiau nemačiau 
Spėliojau, kad galbūt jie nuėjo pas 
kaimynus pasitarti ir pasidalinti tais baisiais 
dienos pergyvenimais. O gal jiems reikėjo

Prie vieno iš dviejų seimos kompiuterių p. Alei kartais prireikia vyro Algio Liubino 
pagalbos. Jis taip pat rašo, yra apsakymų anglų kalba autorius. R.B. nuotrauka.

vienumos aptarti šiandieninius įvykius ar 
planuoti, ką toliau daryti artėjant 
grėsmingiems laikams. Visa tai kėlė manyje 
nerimą ir baimę.

Po pietų nuėjau prie prūdo, bet ir ten 
visos žuvys buvo pasislėpę. Nė viena 
neatplaukė prie manęs ir nė vienos 
nemačiau taškantis vandenyje. Sėdėjau ant 
tiltelio kurį laiką lyg apmirus, paskui kojas 
nuleidus žaidžiau su vandeniu, o dar vėliau 
susiradus akmenį švystelėjau į prūdo vidurį. 
Viskas, ką dariau, buvo ne taip kaip visada, 
ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl aš 
jaučiausi apsupta pavojų.

Iš ten nuėjau į ištryptus laukus. 
Žiūrėdama į kareivių paliktus pėdsakus, 
atsiminiau, kaip mano tėvas ir Jonas 
sunkiai dirbo ruošdami dirvą sėjai ir su 
kokia meile bei džiaugsmu jie stebėjo 
augančius javus.

Pakalnėje po dideliu ąžuolu pamačiau 
nusigandusių avių bandą, už jų karvės 
atrajojo žolę. Aš niekada negalėjau 
suprasti, kodėl karvės turi du kartus 
kramtyti. Bet gal todėl jos tokios storos? 
Mėginau pati rasti atsakymą.

Avietė man buvo ne tik karvė, bet ir 
draugė, kurią labai mylėjau. Ji buvo balta, 
išmarginta dideliais juodais lopais. Visada 
įsivaizdavau, kad tos dvi juodos žymės - 
akiniai.

Pasilenkusi priskyniau saują dobilų ir 
pasukau jos kryptimi. Avietė, pamačius 
mane, atbėgo ristele pasitikti

“Čia tau, mano brangioji,”- 
paduodama, kaip visada ją paglosčiau.

Ji greit ištraukė dobilus ir, gardžiai 
sukramčiusi, savo šiurkščiu liežuviu aplaižė 
mano ranką.

“Gaila, mano miela, šiandien aš nieko 
daugiau tau neturiu.” Avietė pasižiūrėjo į 
mane savo didelėmis akimis lyg 
suprasdama mano sielvartą. Aš, 
prisiglaudusi prie jos šilto kūno, apkabinau 
didelį plaukuotą kaklą ir pajutau, kaip 
mano veidu nuriedėjo ašara.

“Tb esi ne tik gera karvė, bet tu esi ir 
mano geriausia draugė,” - žliumbdama 
atvėriau jai savo vaikišką širdį.

“Laikas nakčiai gyvulius varyti į tvartą,” 
- išgirdau Jono balsą.

“Ar aš galiu joti namo ant Avietės?” - 
žiūrėdama jam į akis prašiau 
verkšlendama.

Jonas buvo pripratęs prie mano kvailų 
užgaidų ir, keldamas mane ant jos nugaros, 
sumurmėjo: “Laikykis stipriai užjos kaklo, 
kad dar kokia kita nelaimė neatsitiktų 
mums šiandien.”

Man visada patiko joti ant Avietės, nors 
ji ir nebuvo arklys. Sėdėdama ant jos, aš 
galėjau pasipasakoti jai visus savo rūpesčius 
ir bėdas. Ji iš manęs niekada nesijuokė, 
nebarė ir nesakė, kad buvau bloga. Aš 
mylėjau savo karvutę ir sėdėdama ant jos 
jaučiausi saugi nuo tos visos grėsmingos 

aplinkos, kuri staiga šiandien apsupo mane.
Kitą rytą mane pažadino garsi pikta 

kalba virtuvėje. Girdėjau balsus: tetos 
Linos, dėdės Jurgio, kaimyno Bijaus, Jono, 
Stasės ir savo tėvų. Jie taip įtemptai ir 
garsiai vienas per kitą šaukė, kad niekas 
nė nepastebėjo, kai įslinkau į virtuvę.

Nesuprasdama kas darosi, pamažu 
nulindau prie krosnies ir ten atsisėdusi ant 
suolo, kaip pelytė po šluota, tūnojau 
klausydamasi jų pokalbio.

Girdėjau keistus žodžius: “rusai”, 
“komunistai”, “buržujai.” Kas jie tokie ir 
kur gyvena? Tikriausiai toli nuo mūsų. 
Kelis kart mano tėvas užriko pilnas pykčio. 
Dėdė irgi šūktelėjo, lyg visi kambaryje būtų 
buvę kurti. Po kurio laiko Bijus atsistojo 
eit namo.

“Kur tu eini? Neskubėk, bulvienė jau 
išvirus. Pats laikas pietauti,” - traukdama 
už rankovės mama kvietė jį atgal prie stalo.

Visi nieko nelaukdami prisipylė lėkštes 
sriubos ir prisigraibė sau rūkytos 
kiaulienos. Aš žiūrėjau, kaip jie paskubom 
rijo mėsą su sriuba, lyg tai būtų buvę 
paskutiniai pietūs jų gyvenime.

Šliurpdama ir aš savo sriubą prie stalo 
kampučio, klausiausi kiekvieno žodžio, 
stengdamasi nieko nepraleisti ir viską 
suprasti.

“Jie viską iš mūsų atims. Viską... 
Viską...”, - ausyse skambėjo suaugusiųjų 
žodžiai. Vėliau išgirdau minint kalėjimus 
ir žudynes. Man pasidarė baugu. Galva 
pradėjo suktis, sumišę garsai zvimbė 
ausyse. Pradėjau drebėti, nujausdama 
artėjančią nelaimę mūsų šeimai

O kai prisiminiau pasaką apie Ali Babą 
ir jo keturiasdešimt plėšikų, mano gerklėje 
atsirado kamuolys, vos nurijau paskutinį 
šaukštą sriubos. Turbūt mano tėtis ir 
kalbėjo apie juos. Tikrai, tai jie - tie plėšikai, 
kurie kankina žmones, kapoja į gabalus. 
Persigandusi nustūmiau savo lėkštę šalin.

“Tau šalta, Ale? Eik, atsisėsk, kur 
šildau,” - išgirdau drebantį mamos baką.

Nieko nelaukdama pakilau nuo stalo ir 
grįžau ant suolo prie šiltos krosnies. 
Pokalbiai prie stalo ėjo vis garsyn, bet 
didžiąja dalimi jie man buvo nesuprantami

“Mama, kodėl ateina blogi ir sunkūs 
laikai?” - paklausiau, bet ji manęs net 
nepastebėjo.

“Turėsim viską paslėpti, kitaip 
komunistai viską atims,”-vėl išgirdau tėvo 
žodžius ir kumšdo trenksmą į stalą. Jo 
veidas buvo paraudęs, akys žvairavo lyg 
pamišusio žmogaus. Niekada nebuvau 
mačiusi savo tėvelio taip įtūžusio. 
Susijaudinusi prisiglaudžiau prie krosnies 
tarytum galėčiau da rasti prieglobstį.

Neužilgo kaimynas Bijus atsikėlė nuo 
stalo ir nė neatsisveikinęs išėjo namo. Dėdė 
ir teta nusekė iš paskos.

(bus daugiau)
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Lietuva ir NATO
Gintautas Kaminskas

Nuo redakcijos: žemiau spausdinamas 
tekstas yra kiek sutrumpinta Gintaro 
Kaminsko paskaita, skaityta Lietuvos 
Kariuomenės dienos minėjime Canberroje 
praėjusių metų lapkričio 26 d

Iš pat pradžių noriu pasakyti, kad aš 
asmeniškai neabejoju, kad Lietuvai būtina 
Įstoti į Europos Sąjungą ir į NATO. Be 
Europos Sąjungos ir be NATO, mano 
manymu, Lietuvos lauktų labai liūdna ateitis, 
panaši į Baltarusijos.

Lietuvos integracijos į NATO principas 
yra vienas iš Lietuvos valstybės politinės, 
teisinės ir ekonominės sistemos pagrindų, 
kurie nustatyti Konstitucijoje. NATO (Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizacija) yra gyvybinė 
organizacija, kurią sudaro laisvos ir 
nepriklausomos valstybės susivienijusios tam, 
kad diplomatinėmis, o prireikus ir karinėmis 
priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei 
savo nepriklausomybę. NATO organizacijos 
priimami sprendimai yra visų ją sudarančių 
valstybių sprendimai Tai reiškia, kad NATO 
imasi veiksmų tik pritarus visoms jos narėms.

NATO veikia daugiau kaip 50 metų. 
Kadangi organizacija yra patikimas saugumo 
garantas, narystės Aljanse siekia vis daugiau 
valstybių. Šiuo metu NATO kolektyvinio 
saugumo sistema tapo pasiekiama buvusioms 
Rytų bloko šalims ir Baltijos valstybėms. 1999-

Dėl turto Berlyne - aistros tarp lietuvių
Perimti kolekcininko M.Žilinsko namą Lietuvai trukdo didelė kaina

Ambasadorius ieško pastogės
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 

Vaidievutis Geralavičius tikisi, kad jam 
pavyks įkurti rezidenciją buvusiame 
žinomo kolekcininko Mykolo Žilinsko 
name Berlyne.

M.Žilinskas, padovanojęs Lietuvai 
daug meno kūrinių, sudarančių didžiąją 
dalį Kaune įkurtos galerijos, mirė 1992 
metais. Namas dabar priklauso Lietuvių 
fondui, kurio būstinė yra Čikagoje (JAV).

Į Berlyną iš Bonos 1999 metų vasarą 
persikėlusi Lietuvos ambasada veikia 
nuomojamose 700 kv. metrų patalpose 
kontoroms skirtame name.

Tinkamos rezidencijos ambasadorius 
kol kas neturi. Ji nenumatyta ir naujame 
pastate, kuris turėtų iškilti sklype, Lietuvos 
įsigytame dar 1926 metais.

Abejonės dėl velionio valios
Ilgametis kultūros darbuotojas Vytautas 

Jakelaitis knygoje “Mykolas Žilinskas” 
cituoja liudijimus, kad kolekcininkas dar 
septintajame dešimtmetyje yra svarstęs 
galimybę namą parduoti Lietuvai, bet 
nesutikusi SSRS finansų ministerija.

Lietuvių fondo atstovas Vokietijoje, 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius 
Andrius Šmidtas, tai išgirdęs, papurtė 
galvą: “Susilpnėjus sveikatai, M.Žilinskas 
ilgai galvojo, ką daryti su namu, gal 
penkerius metus skambindavo man beveik 
kas sekmadienį, norėdamas pasitarti, bet 
tokios minties, kad namas atitektų 
sovietinės Lietuvos valdžiai, neturėjo”.

AŠmidtas pataręs M.Žilinskui palikti 
namą Lietuvių fondui Kolekcininkas ilgus 
metus buvo šio fondo narys. Pasvarstęs, kad 
jo giminės Lietuvoje viskuo aprūpinti, 
M.Žilinskas taip ir padarė.

Prašo milijono dolerių
Į Lietuvių fondą ir į atskirus fondo 

narius dėl namo perdavimo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijai jau kreipėsi 
Prezidentas Valdas Adamkus.

Tačiau, kaip “Lietuvos ryto” 
korespondentui Vašingtone Gintautui 
Alksniniui teigė Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas ir advokatas Algirdas Ostis, 
fondui nežinoma apie tokį kreipimąsi.

“Mes esame atleisti nuo JAV 
federalinių mokesčių ir negalime atlikti 
jokių perdavimų kitos valstybės valdžiai”, 

aisiais metais kovo 12-tą dieną į NATO buvo 
priimtos Čekija, Lenkija ir Vengrija. Šiuo 
metu Aljansui priklauso 19 valstybių. 1999 
metais dar 9 valstybės, tarp jų Latvija, Lietuva 
ir Estija, buvo įvardintos kaip narystei 
besirengiančios kandidatės

Lietuva galės tapti Aljanso nare tik 
tuomet, kai atitiks tam tikrus kriterijus. 
Svarbiausią kriterijų Lietuva jau atitinka: ji 
aiškiai parodė savo ištikimybę laisvės ir 
demokratijos principams, įgyvendina 
nuoseklią ir taikią užsienio bei saugumo 
politiką, palaiko konstruktyvius santykius su 
kaimynais. Atitinkamai turi būti pertvarkyta 
ir suderinta su Aljansu įvairių valstybės sričių 
teisinės bazės: informacijos apsaugos ir 
slaptosios raštvedybos, pajėgų dalyvavimo 
bendrose Aljanso gynimo operacijose už 
Lietuvos ribų, Lietuvos oro erdvės 
panaudojimo gynybos reikmėms ir panašiai

Lietuvos priėmimą į NATO lems mūsų 
ryžtingas ir aiškus politinis sprendimas, 
kariuomenės ir visuomenės pasirengimas būti 
šios organizacijos narėmis bei visuomenės 
parama narystei NATO. Baltijos šalių 
priėmimo į NATO klausimas bus 
sprendžiamas 2002 metais NATO viršūnių 
susitikime Vašingtone.

Bet šioje vietoje, noriu trumpai apžvelgti 
Lietuvos istoriją, kurioje kariuomenė ir kariai

- teigė A.Ostis.
Pasak AOsčio, direktorių taryba galėtų 

parduoti namą Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai, jeigu ši sumokėtų už jį milijoną 
JAV dolerių.

Pusė namo parduota anksčiau
Buvęs tarpukario Lietuvos vidaus 

reikalų 1 ministerijos Saugumo 
departamento spaudos skyriaus, vėliau - 
Vyriausybės kanceliarijos viršininkas 
M.Žilinskas namą Berlyne įsigijo Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje.

Dar gerokai prieš mirtį M.Žilinskas už 
300 tūkst. markių pusę namo pardavė.

1994 metais jam priklausiusi namo dalis 
buvo įkainota maždaug milijonu JAV 
dolerių. Beveik tokia pat suma - šiek tiek 
daugiau kaip 2 mln. Vokietijos markių 
(apie 3,7 mln. litų) - ekspertizių biuras 
pastatą įvertino ir praėjusių metų gegužės 
mėnesį.

Šio amžiaus pradžioje statytas namas 
buvo skirtas vienai pasiturinčiai šeimai. 
Prieš šešerius metus berlynietė lietuvių 
kilmės architektė Marina Auder jį 
restauravo, atkurdama prieškarinės vilos 
atmosferą. Buvo neblogai įrengti keturi 
butai

Vienas butas jau kelintus metus 
nuomojamas Lietuvos diplomatams, 
kitame daugiau kaip 20 metų gyvena 
nuomininkas Hansas Tepe. Du butai yra 
tušti, nors galėtų duoti pajamų - už vieną 
butą nuomininkai moka Lietuvių fondui 
daugiau kaip tūkstantį Vokietijos markių 
(per 1,8 tūkst litų).

Našlė bijojo būti išvaryta
Kol buvo gyva M.Žilinsko našlė 

Gertruda Rudolph, name visi gyveno kaip 
anksčiau.

Buhalterė iš Berlyno ir buvęs Lietuvos 
valdininkas susipažino po karo ir gyveno 
kartu iki pat M.Žilinsko mirties, tačiau 
santuokos neįformino. G.Rudolph, kurią 
pažįstami meiliai vadindavo Traudel, 
pastaraisiais metais dažnai kankino baimė 
dėl ateities. M.Žilinskas testamentu 
suteikė jai teisę gyventi viename iš butų 
nemokant nuomos.

Daugiau teisių į M.Žilinsko turtą ji 
neįgijo.

1999 metų gruodžio pradžioje po

Lietuvos 
kariai prieš 
kelionę į 
Kos ovą. 
D a n i j a , 
1999 m.

Nukauta 
iš‘Trimito” 
žurnalo”

visada vaidino svarbų vaidmenį.
Lietuviai gyveno ramiai Nemuno slėnyje 

iki maždaug X-tojo amžiaus pabaigos. Tada 
lietuvius pradėjo spausti gausios slavų gentys 
iš rytų ir pietų, o iš vakarų veržėsi kryžiuočiai 
Lietuvių gentys buvo gerai organizuotos ir 
sugebėjo priešintis kariniam spaudimui. 
Tryliktame amžiuje Mindaugas suvienijo 
lietuvių žemes ir tapo pirmuoju Lietuvos 
karaliumi Susikūrusi Lietuvos valstybė dar 
beveik du šimtus metų vedė gynybinį karądėl 
gimtosios žemės, kovojo su Kryžiuočių ordinu 
vakariniame fronte ir tuo pačiu metu labai 
sparčiai plėtėsi į pietus ir į rytus, vykstant 
nuolatiniams karams prieš rusus ir totorius.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
laikais Lietuvos valstybės ribos siekė 
Juodosios jūros krantus, o Lietuvos Didžiosios

Ambasadorius Vaidievutis Geralavičius 
(viduryje) su ambasados darbuotojais ir VLB 
aktyvu. Marytės Šmitienės nuotr.

G.Rudolph mirties Lietuvių fondo atstovai 
Vokietijoje ėmė ieškoti namo pirkėjų.

Pirkėjai - nelabai dosnūs
Pastatu ramioje vietoje, netoli Halenzės 

ežero, iki šiol susidomėjo penki pirkėjai. 
Vienas teisininkas siūlosi mokėti už namą 
1,7 mln. markių (3 mln. litų), pora 
nekilnojamojo turto bendrovių sutiktų 
mokėti 1,8-2 mln. markių.

Norėtų įsigyti namą ir vieno buto 
nuomininkas H.Tepe. Jis sutiktų mokėti 1,5 
mln. markių. Į jo pasiūlymą, pateiktą 2000 
metų pavasarį, Lietuvių fondas kol kas 
neatsiliepė.

Fondo pirmininkas A Ostis mano, kad 
skubėti parduoti namą nėra reikalo. 
Fondas jį laiko investicija. Atsiradus 
pirkėjui, namo pardavimui turi pritarti 
dauguma posėdyje dalyvaujančių fondo 
direktorių tarybos narių, kurių yra 18.

A.Šmidtas, kuris nėra direktorių 
tarybos narys, mano, kad nepavykus rasti 
tinkamo pirkėjo, bus kreiptasi į 
profesionalius prekiautojus
nekilnojamuoju turtu, tikintis gauti 
didžiausią įmanomą sumą.

Kainuotų ir pertvarkymas
Architektės M.Auder manymu, 

lietuviams nevertėtų prarasti vertingą 
istorinę praeitį turinčios vilos.

Jeigu nepavyktų čia įkurti Lietuvos 
ambasadoriaus rezidencijos, šis namas 
galėtų tapti Berlyne besilankančių 
menininkų ir mokslininkų svečių namais ar 
net kultūros centru. Apie tai prieš mirtį 
mąstęs ir M.Žilinskas, bet jam atrodę, kad 
namas tokiam tikslui - per mažas.

Tačiau namo pritaikymas rezidencijai 
papildomai kainuotų: reikėtų įrengti 
garažą, pakeisti kai kurių patalpų paskirtį.

(“Lietuvos rytas”) 

Kunigaikštystės kariuomenė 1410 m kartu su 
Lenkijos kariuomene Žalgirio mūšyje 
galutinai sutriuškino Kryžiuočių ordiną ir 
sustabdė vokiečių veržimąsi į rytus.

Tada prasidėjo karai su stiprėjančia 
Maskvos Didžiąja Kunigaikštyste dėl Lietuvos 
valdomų slaviškų žemių. Šešiolikto amžiaus 
pradžioje Maskva nukariavo apie trečdalį 
Vytauto Didžiojo valdytos valstybės.

Po Liublino unijos Lietuva ir Lenkija 
sudarė bendrą valstybę. Lietuva išsaugojo savo 
valstybingumą: vadovavosi savo įstatymais, 
išlaikė savo atskiras valdymo institucijas ir 
iždą, kariuomenę ir tt Tačiau vyko Lietuvos 
bajorijos nutautėjimo procesas. Dėl nuolatinių 
karų su Rusija ir Švedija, valstybė patirdavo 
didelių sukrėtimų, po kurių vis sunkiau

Nukelta j 11 psL

"Lietuvos aidas" skųsis 
popiežiui

Dienraščio “Lietuvos aidas” savininkas 
Algirdas Pilvelis ketina kreiptis į popiežių Joną 
Paulių 11, ieškodamas užtarimo dėl areštuotų 
laikraščio sąskaitų bankuose.

Spaudos konferencijoje jis sakė, kad 16- 
ąją važiuos į Vatikaną ir mėgins ten susitikti 
su popiežiumi.

A Pilvelis taip ieško užtarimo “Lietuvos 
aidui”, kurio sąskaitos visuose bankuose dėl 
skolų neseniai buvo areštuotos.

“Lietuvos aido” redaktorius Aurimas 
Drižius spaudos konferencijoje teigė, jog 
laikraščio leidyba blokuojama dirbtinai

Priežastimi, dėl kurios “Lietuvos aidas” 
yra smarkiai puolamas, A Drižius vadino 
laikraščio kritines publikacijas apie prezidentą 
Valdą Adamkų. Jis rodė dokumentus, 
kuriuose neva atsispindi tai, kad V Adamkus, 
anksčiau vadovavęs JAV Aplinkos apsaugos 
departamento 5-ajam regionui, už šios žinybos 
pinigus važinėjo į Lietuvą, ruošdamasis 
prezidento rinkimams.

Kaip žinoma, V. Adamkus 1997 metais 
kandidatavo į Lietuvos prezidentus jau 
nebedirbdamas JAV Aplinkos apsaugos 
departamente.

A Pilvelis, teigė, jog “įmonė likviduojama, 
uždaroma prezidento rankomis tuo metu, kai 
laikraščio būklė pradėjo gerėti”.

Pasak jo, nurodymą uždaryti “Lietuvos 
aido” sąskaitas davė Prezidentūrą Teisingumo 
ministerijai, kuri kreipėsi į teismo antstolius.

Prezidento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė atmetė A Pilvelio kaltinimus 
Prezidentūrai bandymais susidoroti su 
“Lietuvos aidu”, pavadinusi juos “visišku 
prasimanymu”.

A Pilvelis pareiškė dovanojus prezidentui 
vieną “Lietuvos aido” akciją, kad šis galėtų 
perimti laikraščio leidybą, kai jis pats bus 
sužlugdytas

“Lietuvos aido” skola, dienraščio leidėjų 
teigimu, šiuo metu siekia 2,4 mln. litų.

Sąskaitų areštas yra ne vienintelis 
nemalonumas, kurį dabar patiria maždaug 10- 
ties tūkstančių egzempliorių tiražu leidžiamas 
dienraštis. Generalinė prokuratūra dabar tiria 
baudžiamąją bylą dėl antisemitinių rašinių 
“Lietuvos aide”. Šiuos rašinius pasmerkė 
prezidentas V. Adamkus ir kiti Lietuvos 
vadovai bei visuomeninės organizacijos.

(BNS ir Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras)
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Sveikiname naujq profesorių Sydnėjaus Savaitgalio mokytoje
Malonu pranešti, kad praėjusių metų 

pabaigoje La Trobe Universitetas 
Melbourne profesoriaus (Associate 
Professor) postą suteikė dr. Pauliui 
Vyteniui Kabaila! Naujasis profesorius 
šiame universitete dirba nuo 1985 metų, 
akademinę karjerą pradėjęs kaip 
dėstytojas, o nuo 1988 metų jau turėjęs 
vyresnio dėstytojo (Senior Lecturer) postą. 
Dirba jis savo specialybėje, būtent 
Statistinių Mokslų Departamente.

Naujojo profesoriaus akademinė 
biografija yra gana įspūdinga. Pirmąjį savo 
laipsnį, Bachelor of Science, jis gavo 1973 
metais New South Wales Universitete, o 
po poros metų ten pat jam buvo suteiktas 
B.E. laipsnis su First Class Honours. 
Tolimesnes studijas jis tęsė Newcastle 
Universitete, kur 1979 metais jis tapo Ph.D. 
Pagrinde matematikas, jis specializavosi 
statistikos moksluose ir su jais susietoje 
tikimybių (probability) teorijoje, 
stochastikoje ir t.t. Studijų metu jis buvo 
gavęs dvi nuolatines stipendijas, taip pat ir 
vienkartinį prizą kaip fizikos studentas.

Prieš pradėdamas akademinę karjerą, 
Paulius Kabaila kelerius metus 
praktikavosi Jis dirbo CSIRO (Australijos 
valstybinė mokslinių tyrimų institucija) 
statistiku-analitiku tokiose srityse kaip 
mineralų chemija, atmosferinė fizika, 
meteorologija ir taikomoji geomechanika. 
Fto to apie trejus metus jis dirbo Telecom’o 
tyrimų laboratorijoje Melbourne, 
pirmiausia radijo sistemų sekcijoje, vėliau 
statistikos metodų ir stochastinių procesų 
taikymo srityje.

Pradėjęs akademinį darbą Statistikos 
Departamente La Trobe Universitete, 
Paulius Kabaila turėjo naudingų progų 
gilintis ir pravesti seminarus kituose 
universitetuose. Tarp 1991 ir 1998 apie 
metus jis praleido specialiame 
matematikos institute Australijos 
Tautiniame Universitete (A.N.U.), o 
trumpesnius laikotarpius - Cambridge’o, 
Oxfordo, Vienos, Hong Kongo 
universitetuose. Susipažino jis ir su Vilniaus 
universitetu. Per tą laikotarpį Paulius 
Kabaila konsultavo keletą pramoninių 
firmų bei valstybinių institucijų. Tarp jų 
buvo: Ford Australia, CRA, Kodak, Glaxo, 
State Forensic Science Laboratory. 
Aktyvus jis buvo ir mokslinėse 
konferencijose, kurių vieną - “Workshop 
on Statistical Variable Selection” 1993 
metais jis pats ir surengė bei pravedė.

Šiuo metu Pauliaus Kabailos 
publikacijų sąraše yra apie 40 vien jo ar su 
kolegomis parašytų mokslinių straipsnių, 
o dar kelios studijos laukia savo

Profesorius dr. Paulius Vytenis Kabaila

išspausdinimo eilės. Be to, Pauliaus 
Kabailos mokslinėje priežiūroje savo 
darbus sėkmingai apgynė du doktorantai, 
aštuoni magistrai ir penki bakalaurai, 
kandidatavę į Honours atžymą. 
Lygiagrečiai, daug kartų jis buvo kviestas 
egzaminatoriumi aukštesniems laipsniams 
kituose universitetuose, o taip pat ir 
moksliniams žurnalams pateiktų straipsnių 
įvertinimui

Sveikinant su dabartiniu postu, labai 
džiugu yra paminėti, jog naujasis 
profesorius rodosi ir lietuviškoje veikloje. 
Melbourne ir Sydnėjuje jis lankė 
Savaitgalio mokyklą ir keletą metų buvo 
aktyvus skautas. Jis ir jo šeimos nariai 
dalyvavo Dalios Antanaitienės vado
vaujamų tautinių šokių grupėse, o vėliau 
dvi ar tris kadencijas Paulius buvo 
Melbourne Lietuvių Klubo Valdyboje ir 
vieną kadenciją (du metus) - ALB Krašto 
Valdyboje. Jautė Paulius Kabaila ir 
tolimosios tėvynės trauką. Reikalui esant, 
jis dalyvavo pabaltiečių demonstracijose 
protestuojant prieš okupacijos pripažinimą, 
ir dar iki Kovo Vienuoliktosios du kartus 
(1979 ir 1984) lankėsi Lietuvoje. Ilgesniam 
laikotarpiui Lietuvon jis ir šeima nuvyko 
1997 metais. Reikia pridurti kad Paulius 
Kabaila yra nuolatinis “Mūsų Pastogės” 
skaitytojas.

Naująjį profesorių sveikiname labai 
nuoširdžiai. Šį aukštą postą pasiekus 
pilname moksliniame pajėgume, linkime 
darbingos ir kūrybingos ateities bei gausių 
akademinių laurų.

Vytautas Doniela

Savaitgalio mokyklėlė gruodžio 2 dieną 
užbaigė mokslo metus. Užbaigimo 
programėlė liko nukelta iki gruodžio 17 
dienos 1 vai po pietų, nes buvo žinoma, 
jog Klubas ruošia vaikams Kalėdų eglutę.

Nors atvykome daug anksčiau, Klubo 
patalpos jau buvo užimtos kitų 
organizacijų, todėl nieko kito nebeliko ir 
mokykla prisijungė prie eglutės programos, 
kurią šauniai vedė Daina Šliterytė.

Tarp dainų ir žaidimų mokyklos 
vaikučiai deklamavo eilėraščius. Nebuvo jų 
daug, nes tik 8 vaikai užbaigė šiuos mokslo 
metus. Reikėjo įteikti jiems baigimo 
pažymėjimus.

Kiekvienas mokinukas buvo pa
šnekintas gražia lietuviška tarme ponios iš 
Lietuvos (labai atsiprašau, man nežinomas 
tos ponios vardas).

Šį įvykį aš skaitau pačia įspūdingiausia 
šios dienos akimirka, bet, žinoma, ne visi 
su tuo sutinka. Jau daug priekaištų 
susilaukta dar tą pačią dieną. Mat per ilgai 
užtruko, per daug lietuviškai kalbėta, 
prailgo...

Vežame vaikus į Savaitgalio mokyklą 
(kiti keliauja iš labai toli), raginame, tiesiog 
verčiame juos lietuviškai kalbėti ir, galų 
gale, vaikai galvoja: kokiems galams man 
reikalinga ši kalba, jeigu mane supa tik 
angliškai kalbančioji aplinka, Lietuva labai 

Kunigas Amašius Tasmanijoje

Kun. Egidijus Amašius Tasmanijoje lankėsi gruodžio 10-13 dienomis. Launcestono 
lietuviams gruodžio 12 dieną jis aukojo mišias Apaštalų bažnyčioje; po to papietavo su 
lietuviais pas Ireną Grant Pietų padėkos žodžius tarė Launcestono seniūnas Jonas 
Krutulis. Hobarte garbingas svečias apsistojo pas ponus Šiaučiūnus.

Tai buvo Tėvo Egidijaus pirmas apsilankymas Tasmanijoje. Tikime, jog tai buvo ne 
paskutinė jo viešnagė pas mus!

Nuotraukoje: Hobarto lietuviai gruodžio 11 dieną išklausę kun. Amašiaus mišių, Šv. 
Jono bažnyčioje, Glenorchy.

Stovi (iš kairės): Vladas Mikelaitis, Romas Kairys, Stepas Augustavičius, Juozas 
Paškevičius, Kazys Paškevičius, Antanas Andrikonis, Petras Šiaučiūnas

Sėdi (iš kairės): Margaret Andrikonienė, Elena Paškevičienė, Teresė Kairienė, kun. 
Egidijus Amašius, Ieva Andrikonienė, Kateryna Mikelaitienė, Magdalena Šiaučiūnienė, 
Judith Tarvydienė

Susitikime taip pat dalyvavo, bet į foto objektyvą nepateko Nina Kantvihene, Bonis 
Šikšnius, Mindaugas Kožikas, Rožė Vaičiulevičiūtė, Nijolė Wilson, Ray Mellor ir šių 
eilučių autorius Ramūnas Tarvydas

toli - pasiekti negaliu, Lietuvių Klube... ir 
Lt

Savaitgalio mokyklos vaikai pasirodė ne 
dėl to, kad mes, tėvai būtinai norime jums 
parodyti ar išskirti juos iš kitų (nors dalinai 
jie yra skirtingi), bet padėti suprasti 
jaunučiams, kad dar yra vieta, kur žmonės 
kalba ir supranta jų tėvų ir senelių kalbą, 
kad dar yra tikslas mokytis šios kalbos ir 
gilintis į mūsų tautos paslaptis.

Savaitgalio mokyklai ir šiais metais 
vadovavo Jadvyga Dambrauskienė. Po visų 
metų darbo norėtųsi ją matyti linksmą, o 
ne verkiančią. Neliejo ji ašarų dėl sunkaus 
darbo, nors darbas tikrai nebuvo lengvas. 
Nebuvo tai ir džiaugsmo ašaros, kai žmogus 
esi toli nuo Tėvynės ir visą savo širdį 
atidavęs lietuvybės išlaikymui, o vietoje 
padėkos žodžių esi apkaltintas - širdis 
plyšta iš skausmo...

Savaitgalio mokykloje taip pat 
ištvermingai dirbo Jadvyga Viliūnienė ir 
Aušrelė Vinčiauskaitė, kuri neužilgo 
sugrįžta į namus. Sėkmės, Aušrele, mes 
pasigesime Tavęs!

Savaitgalio mokykla veiks, tikiu, ir kitais 
metais, vaikų bus, o mokytojų ar užteks? 
Laukiame - prašom ateikite su savom 
idėjom ir pasiūlymais.

Dana Lee

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

Pijušo Dulkelės nuotykiai

“Pralėkė Lietuvių Dienos 
Lyg skambi, linksma daina 
O šiandien aš nebe vienas 
Manęs laukia mergina!”

Nelauktai susipažino 
Pijušėlis su mergina 
Ir tuojau čia pat kavinėj 
Kviečia susitikt prie kino.

Pievoj pagal Hacking upę 
Nuo pat ryto Pijus tupi 
Susikaupęs renka gėles 
Barborytei-angelėliui.
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Su Barbora prisistatė
Jaunas, didelis vaikinas
Pijus galvą tik pakratė: 
“Gaila tiek gėlių priskynus...”

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai
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Hliutėa kampelis
Mielieji mane kampelio svečiai,

sveiki sulaukę naujojo tūkstantmečio! Kampininkai žodyne apibūdinami kaip 
“laikinai pas gerus žmones (pvz. “Mūsų Pastogėje”) .apsigyvenę įnamiai.” Laikinai 
apsigyvenus, beveik metams praėjus, derėtų išsikraustyti, bet taip jaukiai įsikūriau, 
kad nutariau pasilikti, tuo labiau, kad dar apie daug ką norėčiau paplepėti. Šių metų 
tema pasirinkau vardus, pavardes ir pravardes. Viskas gana supainiota, nes pavardės 
kilusios iš vardų, o kartais ir iš pravardžių, kurios eina iš kartos į kartą. Yra, aišku, ir 
tokių pravardžių, kurios skirtos tik tam vienam asmeniui ir lieka tik pravardėm (na, 
kartais vaikas dar taip vadinamas), bet oficialiai, kaip pavardė, nebeužrašomas. 
Pravardinės pavardės gali būti labai įdomios. Pvz. Šiauliuose randama pavardė 
Jaksiebogas (ir Jaksiebaga, Jaksebogas) [Jakšebogas su š]. To žmogaus pro- 
prosenelis turėjo lenkišką priežodį “jak šie Boga” (maždaug: “kaip Dievą myliu”) 
- ir prilipo! Niekas jo kitaip nevadino, o kai reikėjo sudaryti gyventojų sąrašus, taip 
ir užrašė. Bet apie tokias pravardinės pavardes kalbėsiu vėliau. Dabar pradėsiu 
nuosekliai - nuo vardų. , -

II REDAKCIJOS PAŠTO
Užgauti korespondentai

Gerbiama Redaktore, paskutiniame 
praėjusių metų “Mūsų Pastogės” numeryje 
Redakcijos skiltyje Jūs labai užgavot kai 
kuriuos korespondentus, ypač iš Geelongo ir 
Melboumo. Jūsų pasakymas “ką mes 
žinotume apie Geelongą, jeigu ne Juozas 
Gailius”. O kaip yra su Irta Mikėniene? Ji 
aprašo bendruomenės veiklą ir taip pat buvo 
jos reportažas apie choro “Viltis” koncertą. 
Taip pat kai kada apie bendruomenę bei 
kitokius reikalus parašo Jūratė Reilly 
(Vitkūnaitė). Apie Geelongo senjorų skautų 
“Židinį”, kuris yra pati veikliausia organizacija 
Geebnge. Mes kasmet rengiame minėjimus 
(praėjusiais metais pagerbėme partizanus), 
iškylas, sueigas ir tt Apie “Židinio” veiklą, 
kiek sugebu, parašau aš pats, šios organizacijos 
vadovas.

Iš Melboumo rašo “Dainos Sambūrio” 
sekretorė Marija Geštautienė. Birutė 
Prašmutaitė aprašo skautininkų bei skautų 
veikląJ'Tr dar keletas kitų, ne tik Gražina

Arogantiškos klaidos
Šiais moderniais (?) laikais bene 

mėgstamiausias užsiėmimas yra plakti tą, kurs 
jau leisgyvis guli ant žemės ir nebegali gintis. 
Kad neatsitikčiau per toli nuo “kultūros”, 
prisidėsiu ir aš prie “masės didvyrių”.

Esu šiek tiek užsigavęs dėl neatsargių, o 
gal net arogantinių, ignoravimu persuktų 
klaidų, tilpusių “Mūsų Pastogės” Nr. 50-52 
Suprantu, kad straipsniuose gali įsivelti Jūsų 
taip vadinamas “kaukas”, bet kad jis būtų 
toleruojamas užuojautose, yra nedovanotinas 
apsileidimas. Štai “Židinio” užuojautoj 
atspausta “Amžinybės” - turėtų būti 
“Amžinybėn”. Kulminacinį tašką, tačiau,

“Teatro šviesose ir šešėliuose”
Tokio pavadinimo knygą Klaipėdoje 

parašė Balys Juškevičius. Jo sūnus Andrius 
man šią knygą atsiuntė šv. Kalėdų proga.

Tai gražiai išleistas 384 puslapių 
leidinys, kuriame daug teatrui 
nusipelniusių žmonių ir įvairių spektaklių 
nuotraukų. Autorius rašo, kad jis ne 
rašytojas ar žy^naJĮstas, todėl atsiminimai 
parašyti kiekvienam suprantama kalba. 
Šita knyga turėtų būti kiekvienoje 
bibliotekoje. Rekomenduoju!

Knyga skiriama ne tik besidomintiems 
Klaipėdos dramos teatro veikla, jo artistų 
ir režisierių asmenybėmis, bet ir visiems 
studijuojantiems Lietuvos teatro istoriją.

Balys Juškevičius gimė Dzūkijoje, 
Varėnos rajone, Nedzingėj'e. Mokėsi 

Gerbiama Redakcija, > į
Teišsipildo visos šviesios viltys, težydi vien tik geras žodis, 

tedžiugina kiekvienas darbas, tegul prasmingos būna dienos, 
o laimė - dažnas Jūsų svečias...
Su gražiausiais prisiminimais ir nuoširdžiausiais linkėjimais visiems JUMS

Vidas Stankevičius
Lietuvos Parolimpinio komiteto generalinis sekretorius

Pranauskienė. Kodėl Jūs nepaminėjot, ką mes 
žinotume apie Sydnėjaus Lietuvių Klubą, 
jeigu ne Algis Bučinskas? Bronius Žalys 
paminėdavo visus, kas tik rašė, ne tik 
išrinktuosius. Patarčiau ir Jums daryti tą patį.

Ir dar vienas dalykas. Kaip sako lietuviška 
patarlė, “sensti ir mokiniesi”. Ponia 
Pranauskienė rašo, kad geruose choruose turi 
būti dvigubai daugiau moterų negu vyrų. Nesu 
chorų žinovas, kaip turi būti-nežinau Žinau 
tik tiek: aš pradėjau dainuoti chore dar 
Lietuvoje 1943 metais, paskui chorams 
priklausiau Vokietijoje, Anglijoje ir 
Australijoje, bet niekur nebuvo dvigubai 
daugiau moterų. Kai kur būdavo net vyrų 
daugiau Ir vis tiek daina skambėdavo labai 
gražiai

L.Bungarda

BS. Tuos kryžiažodžius, kurie telpa “Mūsų 
Pastogėje”, ar juos kas nors sprendžia, ar 
jie tiktai vietai užimti? Bent aš apie juos 
nieko nenusimanau. Bet australiškus 
išsprendžiu visai neblogai.

pasiekėte mano užuojautoje, pakeisdami 
(tikriau pasakius, iškraipydami) mano 
pavardės rašymą. Užuojautos yra žmogaus 
jausmų išraiška kitam asmeniui ar asmenims 
ir neturėtų būti keičiamos nei literatūriniams, 
nei fonetiniams tikslams.

Nemalonu pradėti naująją erą 
“pasišiaušėjimais”, tad užverskime praėjusių 
metų lapą ir žvelkime į šviesesnę ateitį.

Jūsų (jau šiek tiek atlyžęs)
Teodoras J. Rotcas

NUO REDAKCIJOS: džiaugiamės, kad 
mielas p. Teodoras jau “kiek atlyžo” ir 
nuoširdžiai atsiprašome jo ir velionio 
Aleksandro Jakšto šeimos bei artimųjų.

Kaune ir Vilniuje, 1942-43 metais lankė 
Romualdo Juknevičiaus vadovaujamą 
dramos studiją, klausė paskaitų Vilniaus 
universitete, dalyvavo Balio Sruogos 
teatrinio seminaro veikloje.

Nuo 1946 metų jis dirbo Klaipėdos 
muzikinės komedijos, vėliau Dramos teatro 
aktoriumi, o dar vėliau ilgus metus 
vadovavo teatrui. B.Juškevičius baigė 
Maskvos valstybinį teatro institutą, rašė 
teatro, kultūros klausimais.

Leidėjas - “Eglė”, Klaipėda, 1999, 
iliustruota dail. Algio Klisevičiaus, ISBN 
9986-719-04-6. Kaina nepaminėta.

Norintiems užsisakyti šitą knygą - 
tarpininkausiu.

Vincas Bakaitis

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Didelė ar maža raidė...

Praėjusių (2000) metų “Mūsų Pastogės” 
Nr.50-52, skiltyje “Iš Redakcijos Pašto” 
tilpo ir Vytauto Donielos straipsnis 
“Redakcijos skiltyje negera rašyba”. Iš 
esmės pilnai sutinku su autoriaus 
pastabomis dėl didžiųjų raidžių vartojimo, 
taip pat kaip ir dėl “sulietuvinamų” vardų, 
pavardžių ar vietovių pavadinimų, tačiau 
straipsnio tonas vistik verčia prabilti

Autoriaus nuomone, didžiausias 
kaltininkas, šiuo atveju kaltininkė, yra 
R(ita) B(altušytė) - atseit “Mūsų Pastogės” 
redaktorė. Bet kodėl tik ji atsakinga už 
minėtus nesklandumus? Kaip aš suprantu, 
“Mūsų Pastogės” redagavimui buvo 
išrinkta redakcinė kolegija (o kodėl ne 
“Redakcinis Kolektyvas”?), kurios pareiga 
turėtų būti spausdinimo kokybės 
išlaikymas. O gal ir jie, pasitvėrę tvoros 
pliauskas, jau vanoja “atpirkimo ožį”, vietoj 
to, kad prisiimtų dalį atsakomybės, ar bent 
aktyviai prisidėtų prie klaidų taisymo ir jų 
pašalinimo.

Taipogi p. Doniela net keletą kartų savo 
straipsnyje prikiša sovietmečio rašybos 
taisykles. Nemanau, kad autorius bandė 
užgaulioti paskirus asmenis (aš autorių 
pažįstu asmeniškai - tai ne jo prigimtis!), 
bet kažkodėl skverbiasi mintis, kad vieną 
dieną, per apsirikimą, išsprūs ir naujas 
redakcinės kolegijos pavadinimas - 
“raudonasis kampelis” (rašau 
MAŽOSIOMIS RAIDĖMIS).

Tačiau, visas straipsnio sukeltas 
šurmulys, įskaitant iškėlimą viešumon, 
galėjo būti užgniaužtas savo pumpure. 
Straipsnio autorius yra leidėjo, Spaudos 
Sąjungos, valdybos narys, tad kodėl

Rašybą reiktų derinti su Lietuva
Paskaičius pastabas apie negerą rašybą 

redakcijos skiltyje, sunku suprasti, kokių 
taisyklių siūlo laikytis dr. Doniela - sekti 
prieškario ir išeivijos tradicijomis ar laikytis 
šiuolaikinės lietuvių kalbos reikalavimų.

Nors autorius tvirtina, kad Lietuvos 
kalbininkai nesutaria dėl kai kurių 
pavadinimų rašybos, kiek žinau, yra 
nustatytos griežtos įstaigų, organizacijų, 
pareigybių rašymo taisyklės, kurių laikosi 
kiekvienas rimtesnis leidinys.

Tad, ar verta kalbėti apie “rusiškojo 
filtro” įtaką?

Gal užuot diskutavus tarpusavyje, būtų 
verta susisiekti su valstybinės kalbos 
inspektoriais Vilniuje ir gauti specialistų 
paaiškinimus.

Sausio 13-toji, 1991 metai
Antradienį, sausio 2 d. vakare, SBS TV 

stotis savo “Cutting Edge” programoje 
rodė Rusijos “Specnaz” (Specialios 
tarnybos - KGB karinių dalinių) istoriją.

Tai daliniai, kuriuos Gorbačiovas 
atsiuntė į Vilnių sutriuškinti 
nepriklausomybės reikalaujančių lietuvių, 
nors Lietuva jau buvo pasiskelbusi 
nepriklausoma ir atlaikė Gorbačiovo 
blokadą 1990 metais.

Programoje rodė Sąjūdžio mitingus, 
trispalves iškėlusią ir Lietuvos vardą 
mininčią minią. Aiškiai rodė, kaip 
speckarininkai daužė žmones ir tankai 
važinėjo tarp Vilniaus gynėjų. Esu tikras, 
kad SBS TV programų rengėjai nė 
nepagalvojo mums padėti prisiminti tą 
kruviną naktį, bet rodė šią-filmuotą 
medžiagą kaip paprastą programos dalį...

Netrukus po Sausio 13 dienos įvykių 
buvome Vilniuje, aplankėme ką tik supiltus 
žuvusiųjų prie televizijos bokšto kapus ir 
medinį kryžių su užrašu “Dieve, atleisk 

negalėjo neaiškumų išsiaiškinti už “uždarų 
durų” - taip sakant, atsakomojo vieneto 
tarpe?

Beje, iškeliant viešumon lengvai 
pašalinamas klaidas, ignoruojamas daug 
didesnis pavojus, gresiantis mūsų 
lietuviškajai spaudai Žinome iš istorijos, 
kad dar caro laikais mūsų tautai buvo 
brukama “graždanka”. Jai radome išeitį - 
tai “Aušra”, “Varpas” ir kiti leidiniai. 
Sovietmečiu pirmon vieton buvo statoma 
rusų kalba, nustumiant gimtąją į antrą eilę. 
ISTORIJA KARTOJASI! O kas vyksta 
dabar? Negirdėjau jokių protestų iš LB 
Spaudos Sąjungos dėl nuolatinio ir 
dažnėjančio anglų kalbos vartojimo “Mūsų 
Pastogės” puslapiuose. Užtinkam 
reportažus anglų kalboje Sporto Skyriuje, 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” 
(taip jis oficialiai vadinasi!) skelbia savo 
parengimus vietine (t.y. anglų) kalba. 
Pasaulio Lietuvių (kokių???) Jaunimo 
Kongreso atstovai save pristato taip, ta 
pačia anglų kalba, jų programa skelbiama... 
atspėjote, gerbiamieji, kita, bet tik ne 
lietuvių kalba. Ir tas vyksta mūsų, Lietuvių 
Bendruomenės, leidinyje, jos oficioze! Ar 
ne laikas rimtai pagalvoti apie “Mūsų 
Pastogės” ateitį, jos išsilaikymo 
perspektyvas, jos leidimo tikslą? Ar neveda 
savos gimtosios kalbos išsižadėjimas į 
tautos pražūtį - jos nutautėjimą?

Kadaise radome išeitį kovai su 
svetimybių pavojais, radome jėgų ir 
ištvermės išlaikyti gimtąją kalbą. Bet ar 
rasime atsakymą į klausimą, “kaip kovoti 
su savanorišku nutautėjimu?”

Tebūnie šios mįslės išrišimas mūsų 
Naujųjų Metų rezoliucija.

Teodoras J. Rotcas

Tačiau ar nebūtų paprasčiau panašias 
problemas apsvarstyti ir išspręsti ALB 
Spaudos Sąjungos Valdyboje (rašau, 
didžiosiomis raidėmis, kad nebūčiau 
apkaltintas sovietmečio įtakos skleidimu) 
ir nesivelti į diletantiškas diskusijas.

Dr. Doniela pasisako už prieškario 
Lietuvos ir išeivijos rašybą - organizacijų, 
institucijų vardus rašyti didžiosiomis 
raidėmis, bet ir pats pažymi, kad jas buvo 
perėmę ir sovietmečio kalbiniai ideologai, 
didžiosiomis raidėmis išskirdami tik savųjų 
įstaigų pavadinimus.

Gal vieną kartą reikėtų laikytis 
bendrųjų lietuvių kalbos taisyklių, kurios 
galioja ir Lietuvoje.

Įdėmus skaitytojas

jiems, nes jie nežinojo, ką jie darė”. Seimo 
rūmus radome užbarikaduotus 
spygliuotom vielom, gatvės, vedančios į 
Seimą, buvo užverstos akmenimis, 
traktoriais ir net sunkvežimiais.

Nesutikome nė vieno Vilniaus 
gyventojo, kuris nebūtų buvęs tą naktį prie 
Seimo arba televizijos bokšto. Ginti 
Lietuvos nepriklausomybės suvažiavo 
giminės ir draugai net iš Kauno, Alytaus ir 
Klaipėdos. Verkėme kartu su vilniečiais, 
rinkome aukas nukentėjusiems!

Nežinau, ar buvo kitas įvykis Lietuvos 
istorijoje, kuris taip sujungė tautą! 
Bandžiau suorganizuoti Sausio 13-osios 
minėjimą, bet dėl buvusių ALD ir 
suvažiavimo, neradau pritarimo mano 
sumanymui.

Sausio 13-osios minėjimą reikės 
sujungti su Vasario 16-osios minėjimu. O 
paminėti dešimties metų sukaktuves 
būtinai reikia!

Vincas Bakaitis
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Lietuva ir NATO
Atkelta iš 7 psL 

atsigaudavo.
Septynioliktame amžiuje padėtis blogėjo. 

Rusai pirmą kaitą laikinai užėmė Vilnių, 
prasidėjo nuolatinis Rusijos kišimasis į 
Lietuvos reikalus, trukęs iki pat valstybės 
žlugimo. Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje 
Rusija, Austrija ir Prūsija pasidalino 
susilpnėjusią Lietuvos ir Lenkijos valstybę. 
1795 m įvyko trečiasis ir galutinis IJetuvos ir 
Lenkijos valstybės padalijimas. Lietuva buvo 
prijungta prie Rusijos. Tokiu būdu likviduota 
beveik 600 metų gyvavusi valstybė. Kartu 
žlugo ir jos kariuomenė, turėjusi savitas 
tradicijas ir savo karo mokyklą.

Rusijos imperija visais būdais slopino 
lietuvių moralę ir lietuvybę. Tačiau lietuviai 
niekuomet nepararado vilties atkurti 
neprikausomą valstybę. Napoleonui 1812 
metais įžengus į Lietuvą įvyko sukilimas, 
pasikartojęs 1831-siais bei 1863 m. Juos 
numalšinus, keli tūkstančiai sukilėlių buvo 
ištremti į Sibirą. 1984 m buvo uždrausta 
lietuviška spauda ir mokymasis lietuvių kalba. 
Už lietuviškų knygų platinimą, skaitymą ir 
mokymą gimtąja kalba, lietuvius persekiojo 
ir trėmė į Sibirą..

Prasidėjus I-ajampasauliniam karui, 1915- 
siai metais Lietuvą okupavo Vokietijos 
kariuomenė. Karui baigiantis 1918 metais 
vasario 16 dieną Lietuvos Taryba pasiskelbė 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais 
pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniumi. Buvo griebtasi kuo 
skubiausiai organizuoti I jetuvos kariuomenę, 
kuri apgintų valstybę nuo invazijos. 1918 
mlapkričio 23 dieną Vyriausybė išleido 
pirmąjį įsakymą tuo reikalu ir toji diena 
laikoma Lietuvos kariuomenės įkūrimo data.

Gindami nepriklausomybę, Lietuvos 
kariai porą metų grūmėsi su sovietinės Rusijos 
ir Lenkijos karinėmis pajėgomis. 
Nepriklausomybė buvo išsaugota, tačiau 
Lenkija 1920 m balandžio 19 dieną užėmė 
Rytų Lietuvą ir Vilnių. Vilniaus problema 
nepriklausomybės laikotarpiu komplikavo 
Lietuvos ir Lenkijos santykius.

Du dešimtmečius Lietuvos kariuomenė 
buvo tvarkoma ir ginkluojama. Taikos metu 
ji turėjo apie 25 tūkstančius karių, o 
mobilizacijos atveju galėjo padidėti iki 150 
tūkstančių karių. 1940 metų pradžioje 
Lietuvos kariuomenę sudarė trys (3) 
pėstininkų divizijos, keturi (4) artilerijos 
pulkai, trys (3) kavalerijos pulkai, karo aviacija 
ir karo technikos dalys, kurių ginkluotėje buvo 
daugiau kaip 700 pabūklų, 118 karo lėktuvų, 
10 šarvuotų automobilių, 36 lengvieji tankai 
bei kita ginkluotė.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga Molotovo - Ribentropo 
pakto slaptuoju protokolu pasidalijo Rytų 
Europą. Kai vokiečių ir sovietų įgulos tais 
pačiais metais užkariavo ir pasidalijo Lenkiją, 
spalio 10 dieną Lietuvai buvo primesta 
sutartis, pagal kurią ji priversta įsilieti į Sovietų 
Sąjungos karines įgulas.

1940metų birželio 15-tą Sovietų Sąjungos 
kariuomenė įsibrovė į Lietuvos valstybės 
teritoriją. Lietuvos kariuomenė pakluso šalies 
Vyriausybės sprendimui ir nesipriešino. 
Lietuvos kariuomenė buvo likviduota, dalis 
jos įtraukta į Raudonąją armiją. Prasidėjo 50 
metų trukusi okupacija. Lietuvos piliečiai 
buvo suiminėjami, žudomi, tremiami į Sibirą

1944 metais prasidėjus antrajai sovietinei 
Lietuvos okupacijai, tūkstančiai Lietuvos 
patriotų pradėjo žūtbūtinę kovą už Lietuvos 
valstybės atkūrimą. Susibūrė Lietuvos 
kariuomenės karininkų vadovaujamos 
partizanų apygardos. Partizanai, kaip kariai 
savanoriai, vilkėjo Lietuvos kariuomenės 
uniformas, vadovavosi Lietuvos kariuomenės 
statutais.

Ginkluota kova už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą buvo nuslopinta 
tik 1953 metais po brutalaus fizinio lietuvių 
tautos naikinimo, ištrėmus, įkalinus ir 
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nužudžius šimtus tūkstančių lietuvių.
Naujoskovos už laisvę prasidėjo 1988-siais 

metais birželio 3-ą dieną susikūrus Lietuvos 
Sąjūdžiui Didžiulės manifestacijos drebino 
okupacinio režimo pamatus. Daugiau kaip 
pusantro milijono žmonių savo parašais 
reikalavo išvesti okupacinę kariuomenę, 700 
tūkstančių žmonių dalyvavo “Baltijos kelio” 
manifestacijoje 1989-siais metais. Lietuvos 
Sąjūdis 1990-siais laimėjo rinkimus į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą kuri 1990-aisiais 
metais kovo 11 dieną paskelbė Lietuvos 
Respublikos atkūrimo Aktą

Vienas skubiausių darbų buvo perimti iš 
KGB sienų kontrolę ir pasiekti, kad iš 
nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo 
greičiau išvesta okupacinė kariuomenė. Buvo 
įsteigtas Krašto apsaugos departamentas, kuris 
vėliau tapo Krašto apsaugos ministerija, 
Pasienio apsaugos tarnyba. 1990 lapkričio 23 
dieną minint Lietuvos kariuomenės įkūrimą 
Kaune įvyko pirmasis, po pusės šimtmečio 
okupacijos, Lietuvos karių paradas.

Tuo metu Sovietų Sąjungos vadovybė 
griebėsi agresijos: 1991 metų sausį SSSR 
ginkluotosios pajėgos Vilniuje ir kitose šalies 
vietovėse jėga užėmė svarbiausius šalies 
objektus. Nepriklausomybės gynėjai gyva 
siena apjuosė Aukščiausiosios Tarybos, 
Vyriausybės, Spaudos rūmų, Radijo ir 
televizijos pastatus, Televizijos bokštą. 
Ginkluoto sovietų užpuolimo metu prie 
Televizijos bokšto 13 Lietuvos laisvės gynėjų 
žuvo, apie 600buvo sužeisti Tačiau okupantų 
mėginimas sausio 13 dieną įvykdyti valstybinį 
perversmą baigėsi nesėkmingai Šie tragiški 
įvykiai tik paskatino krašto apsaugos 
formavimą 1991 metaisvasario 22 dieną buvo 
įsteigtas Mokomasis junginys, turėjęs rengti 
karius valstybės gynybai

Surengtuose referendumuose daugiau 
kaip 80% Lietuvos gyventojų pasisakė už 
valstybės nepriklausomybę ir okupacinės 
kariuomenės išvedimą bei okupacijos metu 
padarytos žalos atlyginimą

1992 metų pradžioje pradėjo dirbti Krašto 
apsaugos ministerija. 1992 lapkričio 19 dieną 
Seimas iškilmingai paskelbė, kad atkuriama 
Lietuvos Respublikos kariuomenė.

Atkurta ir Lietuvos karo aviacija, 
suformuota Krašto apsaugos aviacijos 
tarnyba. Pajudėjo ir sovietinės kariuomenės 
išvedimo reikalai Paskutinis Rusijos karinis 
ešalonas valstybinę sieną pervažiavo 1993 
metais.

1994 m. sausio 4 dieną Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 
išsiuntė NATO Generalinam sekretoriui 
oficialų prašymą priimti Lietuvą į NATO. Nuo 
tada prasidėjo Lietuvos integracijos procesas 
-kruopštus darbas tobulinant ir derinant prie 
NATO Lietuvos kariuomenės valdymo, ryšių 
sistemas bei procedūras ir dalyvaujant taikos 
palaikymo operacijose kartu su NATO 
pajėgomis.

Rengtis narystei NATO, Lietuvai padeda 
visos Aljanso šalys. Jos rengia krašto apsaugos 
specialistus, moko karius ir civilius pareigūnus 
anglų, vokiečių bei prancūzų kalbų, kartu 
dalyvauja pratybose ir taikos palaikymo 
operacijose.

NATO ir kitos valstybės jau finansavo 
daugiau kaip 1.100 karių ir civilių mokymą 
tų valstybių karinėse mokymo įstaigose bei 
įvairiuose kursuose.

Partnerių ekspertai konsultuoja mūsų 
specialistus ir dalijasi patirtimi įvairiais 
klausimais, kartu dalyvauja pratybose, taikos 
palaikymo operacijose.

Vakarų valstybės padeda įsigyti 
būtiniausių transporto priemonių, 
medicininės įrangos, ryšių technikos ir 
ginkluotės.

NATO užtikrina tiktai laisvų ir 
savarankiškų valstybių saugumą. Todėl 
Aljansui svarbą kad kiekviena šalis - narė 
būtų laisva ir nepriklausoma. Lietuvai tapus

Nukelta į 11 psL

Kariuomenės diena Kaune, Karo muziejaus sodelyje.
‘Trimito” žurnalo nuotrauka

KRYŽIAŽODIS Nr.21
Lietuva 1940-1953 metais

VERTIKALIAI: 1. Pasipriešinimo judėjimas Lietuvoje. 2. LKP(b) ČKI sekretorius. 3. 
Asmuo, bendradarbiaujantis su savo šalies okupantais. 10. Pirmojo kolūkio Lietuvoje 
pavadinimas. 11. Valiuta, pakeitusi litą 1940 m. 12. Fašistinės Vokietijos ginkluotosios 
pajėgos. 13. Žurnalistas, 1940 m. birželį tapęs ministru pirmininku. 14. Slapta ir 
draudžiama veikla valstybėje. 15. Visuomenės viršūnė, kuriuo nors atžvilgiu išsiskirianti 
iš aplinkos. 16. Ištisų gyventojų grupių naikinimas rasiniais, tautiniais ar religiniais 
motyvais.
HORIZONTALIAI: 4. Lietuvos vietinės rinktinės vadovas karo metu. 5. Kaip komunistai 
vadino ūkininką? 6. Prievolė žemės ūkio produktais karo metu. 7. Asmuo, valstybės 
valdžios organų siunčiamas į kitą šalį su slapta misija. 8. Fašistinės Vokietijos slaptoji 
valstybinė policija. 9. Politinių priešininkų slopinimo politika, palaikoma smurto, 
prievartos priemonėmis. 17. Laikinosios Lietuvos vyriausybės vadovas prasidėjus karui 
Lietuvoje. 18. Miestas, sugriautas karui besibaigiant. 19. Pažiūrų sistema, neigianti Dievo, 
antgamtinių būtybių buvimą, atmetanti bet kokią tikybą

KRYŽIAŽODŽIO NR.21 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Urbšys. 2. Kadencija. 3. Opozicija. 4. Darius. 6. Šleževičius. 7.
Kooperadja. 9. Rusija. 12. Seimas.
HORIZONTALIAI: 5. Kreditas. 7. Kalpokas. 8. Smetona. 9. Rytas. 10. Litas. 11. Karys.
13. Tautininkai. 14. Binkis. 15. Aistis. Sudari Jūratė Zailsldeni
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Emigracinės bangos iš Lietuvos
Atkelta iš 10 psL
patyrimo dirbant Toronto lietuvių 
Prisikėlimo parapijoje ir PLB bei KLB 
valdybose, išeiviai deda daug pastangų, 
siekdami pritraukti naujuosius ateivius, 
padėti jiems rasti savo vietą 
bendruomenėje ir padėti jiems integracijos 
procese. Štai kodėl lietuviškos parapijos bei 
vietinės LB labai reikšmingos ir reikalingos 
tame procese.

Visos trys minėtos lietuvių emigracinės 
bangos turi bendrą charakteristiką. Taigi, 
kas mus jungia ir kas mus skiria?

1. Bendra charakteristika: lietuvis yra 
individualistas, linkęs užsidaryti ir atsiskirti 
nuo kitų. Gali greitai nusivilti, nes Dievas, 
arba valstybės santvarka, arba lietuvių 
bendruomenės bei kitų organizacijų veikla 
nepatenkina jo idealų ir siekių.

Labai būdinga ir tas, kad nesame 
formalistai. Neskubame reaguoti ir reikštis 
viešajame gyvenime (ypač vyrai), ar tai būtų 
bažnytinis, ar pasaulietinis gyvenimas. To 
neformalumo šaknys gali būti mūsų 
senojoje pagoniškoje religinėje kultūroje, 
kuri neturėjo formų ir ceremonijų. Aišku, 
išimtis, kai visa Lietuva sujudo 1991 m. 
sausio mėnesj ir apsupo Lietuvos 
parlamentą, Vilniaus televizijos bokštą ir 
visus kitus svarbius pastatus visame krašte. 
Visų tikslas, prasmė ir idealas buvo aiškus 
- Lietuva norėjo būti nepriklausoma ir 
laisva nuo sovietinės imperijos.

Kanda ir mirtis yra giliai reikšminga 
lietuvių religingume. Ji išreiškiama per 
lietuviškų kryžių, rūpintojėlių dailę, 
įspūdingus, brangius paminklus ir 
rūpestingai prižiūrėtas kapinaites. Lietuvis 
paprastai turi artimą ryšį su gamta, kuris iš 
esmės yra romantizmo ir jausmingo 
religingumo išraiška. Tas kai kada perdėtas 
gamtos grožio garbinimas tampa neva 
malda, kurineturi nieko bendra su dvasiniu 
religingumo išgyvenimu ir atsakomybe.

2. Lietuvių Chartos pirmame punkte 
skelbiama: “Tauta yra prigimtoji žmonių

Lietuva
Atkelta iš 7 psL
NATO nare, mūsų kariuomenei vadovaus 
Lietuvos kariuomenės vadas, kaip ir mūsų 
valsybei - Lietuvos vadovai Tačiau NATO 
narės saugumą supranta kaip vientisą ir 
nedalomą. Tai reiškia, kad vienos ar kelių 
narių užpuolimas yra laikomas visų Aljansui 
priklausančių valstybių užpuolimu.

Be šio, svarbiausio įsipareigojimo, NATO 
narės įsipareigoja išlaikyti bei plėtoti savo ir 
bendrą Aljanso gyvybinį pajėgumą, užtikrinti 
viena kitos laisvę, saugumą ir 
nepriklausomybę, ginti demokratiją bei 
žmogaus laisvės principus.

Narystė organizacijoje, kurios saugumo 
pagrindas - kolektyvinė gynyba, yra 
patikimiausias Lietuvos saugumo užtikrinimo 
būdas. Tik NATO gali suteikti patikimas 
saugumo garantijas. Priklausyti kolektyvinei 
saugumo sistemai Lietuvai bus daug pigiau, 
negu vienai plėtoti saugumo potencialą. 
Kolektyvinės saugumo sistemos naudą liudija 

a.a. Aleksandrui Jakštui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai Vitalijai ir sūnui Algiui su
šeima. Bronė ir Stepas Jarembauskai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

bendruomenė. Niekas negali būti 
prievartaujamas nutraukti savo ryšį su tautine 
bendruomene. Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę". Mes visi esame tos pačios 
tautinės kilmės, nes tauta kyla iš prigimties 
į kurią įeina kalba, kultūra, religinės 
tradicijos, bendri charakterio bruožai ir 
silpnybės. Dr. Girnius aiškino, kad “tauta 
yra bendruomeninio pobūdžio grupė” 
(“Tauta ir tautinė ištikimybė”, psL 38).

Tačiau kiekviena emigracinė banga 
išvyko iš visai skirtingos Lietuvos socio- 
politinės padėties. Valstybė tikrąja prasme 
yra formali organizacija, kuri turi savo 
žemės plotą ir jį valdo pagal bendras 
tracines sutartis bei įstatymus. Kaip 
skaitome istorijoje, valstybė bei jos 
infrastruktūra ir forma gali keistis (pvz. 
buvusi sovietinė okupacija), o tautybė 
negali keistis.

Valstybinė sociopolitinė padėtis iš 
sociologinio taško turi įtakos piliečių 
formavime:

- tautinį identitetą,
- vertybių ir moralinių bei religinių 

požiūrių,
- patriotinį sąmoningumą ir atsako

mybę savo valstybei
Iš kokios Lietuvos emigravo/emigruoja 

lietuviai?
Pirmoji emigracinė banga 1923-1932:
-pirma lietuvių karta, kuri po 123 metų, 

atgavo savo valstybę,
- iki tol buvo baudžiavinė-feodalinė 

sistema, valdė caro paskirtais bajorais,
- dauguma gimė ir augo carinės Rusijos 

priespaudoje. Tai - universiteto uždarymas, 
lietuviškos spaudos draudimas, Katalikų 
Bažnyčios valdžios kontrolė,

- dauguma iš kaimų ir mažo mokslo 
išsilavinimo,

- siekė ekonomiškai geresnio gyvenimo 
naujame krašte.

Antroji emigracinė banga 1941-1945:

ir NATO
kitų valstybių patirtis. Aljanso narių išlaidos 
gynybai yra mažesnės negu šalių, vykdančių 
neutralumo politiką, pasirinkusių 
individualios gynybos modelį.

Lietuva, laikydamasi neutraliteto 
pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu, 
gynybai skyrė didelę biudžeto dalį, sukūrė 
geras gynybines pajėgas, tačiau tai 
neapsaugojo jos nuo agresijos.

1999 metais Lietuvos išlaidos gynybai 
vienamgyventojui sudarė apie 116 Lt, o pagal 
2000metų biudžeto projektą sudarys apie 172 
Lt. Palyginimui galima pžymėti, kad 
kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus 
alkoholiniams gėrimams vidutiniškai išleidžia 
tris arba keturis kartus didesnę sumą.

Nuo išorinių grėsmių nesame apdrausti 
Joms užklupus ieškoti kolektyvinės gynybos 
ir stoti į NATO būtų beviltiška. Todėl 
norėdami nuo tų grėsmių apsidrausti, 
privalome savo saugumu rūpintis jau šiandien.

□

XXI-sios ALD. Krašto Valdybos suvažiavimas Sydnėjuje Lietuvių Klube. Bendras
salės vaizdas. Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

- pirmoji karta, gimusi ir užaugusi 
nepriklausomoje Lietuvoje,

- suformuota pagal krikščioniškus ir 
tautinius idealus,

- dauguma buvę miestiečiai arba 
turtingi ūkininkai inteligentija, valdininkai

Trečioji emigracinė banga 1988...:
- sunaikinus Lietuvos valstybingumą 

per 60 metų kelios kartos užaugo 
leninistinėje-stalinistinėje sovietinėje 
ateistinėje ideologijoje.

- nebuvo toleruojamas tautinis 
principas - buvo kuriamas naujas “homo 
sovieticus”.

Pastebima, kad nors vietinės lietuviškos 
bendruomenės gerai organizuotos irveikia 

Su a.a. Aleksandru Jakštu atsisveikinant
Žinia apie a.a. v.s.fil Aleksandro Jakšto 

mirtį mus, gyvenančius Vilniuje, pasiekė tą 
pačią gruodžio 8 dieną. Manau, kad 
plačiajame Pietų Kryžiaus žemyne yra daug 
liūdinčių a.a. brolio Aleksandro, ypač 
brolių-sesių skautų tarpe, nes jis buvo 
skautas siela ir širdimi visą gyvenimą. Ir 
nors paskutinius kelioliką metų Jakštai 
gyveno toliau nuo lietuviškųjų gyvenviečių, 
Aleksandro darbai lietuviško-skautiško 
jaunimo tarpe nebus užmiršti, nes tai, ką 
jis darė, darė visa širdimi.

Aleksandras Jakštas gimė 1914 vasario 
26 d. Tauragėje. 1942 m jis baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, įsigydamas 
geodezijos inžinieriaus profesiją. Po to 
baigė Karo mokyklą jaunesniojo leitenanto 
laipsniu.

1944 m nuo antrą kartą užplūstančių
sovietų pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m 
atvyko į Australiją. Ilgesnį laiką gyveno 
Sydnėjuje ir jo apylinkėse, o paskutinius 
kelioliką metų praleido pietiniame 
Queensland’e (Tallay vietovėje).

Aleksandras nuo pat vaikystės dalyvavo 
lietuvių skautiškoje veikloje. 1928 m. 
Tauragės gimnazijoje įstojęs į skautus, su 
jais nesiskyrė visą gyvenimą. Dar 
gimnazijoje ėjo Atskirosios Balandžių 
skilties skiltininko pareigas, vėliau ten pat 
- Vytauto Didžiojo draugovės adjutanto, 
o po to ir šios draugovės draugininko 
pareigas.

Vokietijoje 1946-49 m. buvo Atskirojo 
Skautų Vyčių Eimučio būrelio Offenbach’e 
steigėjas ir vadovas, o nuo 1947 - Lietuvių 
Skautų Sąjungos (LSS) Vadijos narys - 
Skautų Vyčių Skyriaus vedėjas.

Australijoje 1949-50 m buvo NSW-Qld. 
tunto tuntininkas, taigi vienas pirmųjų liet 
skautų pionierių šiame žemyne. Neužmiršo 
Aleksandras skautiškos veiklos ir toliau: 
1968-70 m ir 1976-78 m buvo Sydnėjaus 
Skautų Židinio tėvūnu, 1970-75 m - LSS 
Australijos Rajono vadu. Nebuvo pareigų, 
kurios jam būtų “per mažos” - ėjo ten, kur 
laukė darbas su jaunimu, kur buvo 
reikalinga jo pagalba. 

geravališkai, naujieji imigrantai yra linkę 
megzti ryšius su kitų etninių grupių nariais 
iš buvusio sovietinio regiono, nes jie turi 
kažką bendra.

Atsižvelgimas ne tik į mūsų bendro 
tautinio identiteto bruožus, bet į Lietuvos 
valstybę bei jos istorinę padėtį, kuri turėjo 
įtakos kiekvienai generacijai, padeda 
mums suprasti, kodėl lietuviai emigravo ir 
emigruoja ir kodėl kiekviena emigracinė 
banga buvo ir yra skirtinga nuo kitų.

(Aukščiau spausdinamas tekstas yra kiek 
paredaguota kun. Edžio Putrimo paskaita, 
skaityta X PLJK ir ALB Krašto Tarybos 
XXVIIpaprastojoje sesijoje. Red.) □

Aleksandras Jakštas

Įvertindama brolio Aleksandro darbą 
su skautiškuoju jaunimu, LSS vadovybė jį 
apdovanojo Lelijos ir Padėkos ordinais. 
Pakeltas į paskautininko laipsnį 1946 m, 
skautininko - 1948 m, vyr. skautininko - 
1971 m

Brolis Aleksandras turėjo auksines 
rankas: garsėjo savo medžio drožiniais, 
akvarele... Paaiškėjus jo meniniams 
gabumams, įtrauktas į skautiškąją spaudą 
kaip nepamainomas iliustratorius! Ir 
viskam jis rasdavo laiko.

Paskutinį kartą brolį Aleksandrą 
mačiau 1996 m, mums su bičiuliais Vaitkais 
beekskursuojant po Queensland’ą. 
Neužilgo, grįžus namo į Sydnėjų, 
sužinojome, kad jis gavo nervinį smūgį 
(stroke), paguldžiusį jį daugiau nei 
keturiems metams į ligoninės lovą, 
negalintį nei kalbėti nei judėti Per visą tą 
laiką jį rūpestingai - kasdien - slaugė 
žmona Vita.

Ilsėkis ramybėje, broli Aleksandrai Th 
mūsų atmintyje liksi amžinai gyvas. Lai 
būna tau lengva svetinga Australijos žemė!

Mūsų nuoširdžiausia užuojauta žmonai 
Vitai. _ , . „ - *Palmyra ir Bronius Žaliai
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Kūčioms susirinko pora šimtų žmonių 

praleisti vakarą lietuviškoje šeimoje.
TUrėjome svečių iš JAV, Kanados, 

Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Karaliau
čiaus, Latvijos, Rusijos, Gudijos, Argen
tinos, Uragvajaus, Brazilijos, iš Lietuvos 
bei Australijos.

Malonu buvo tarp savųjų turėti net 
du lietuvius kunigus - kun. Antaną 
Saulaitį, SJ. ir kun. Edį Putrimą. 
Nuoširdžiai dėkojame jiems už gražiai 
pravestas Kūčias.

Švedai iš Kanados atvyko ne tuščiomis 
rankomis, jie apdovanojo suvenyrais 
kiekvieną Kūčių dalyvį. Buvo ištrauktas 
laimingas kalėdinio krepšio loterijos 
bilietas, kur laimikis vėl atiteko “saviems” 
p. Veronikai Kaminskienei.

Puikiai, kaip paprastai, vakarienę 
paruošė Genė Kasperaitienė; jai ir jos 
padėjėjams reiškiame širdingą padėką.

Miela Zina Žvirbulienė, sutikusi tą 
vakarą pabūti už baro, turėjo tiek darbo, 
kad ir mums su Kęstučiu Protu šokus į 
pagalbą, vos pajėgė visus aptarnauti. 
Mūsų laimei Kęstutis šiais metais su visa 
šeima nutarė Kūčias praleisti Klube, nes 
be jo gerai vadovaujamos pagalbos būtų 
buvęs tikras chaosas.

Ačiū Ventai Protaitei ir Ritai Kaspe- 
raitytei, taip pat atėjusioms mums į 
pagalbą. Prieš susirenkant svečiams 
karštos dienos paveiktas “sunegalavo” 
mūsų šaldytuvų kompresorius, ir tik dėka 
Roberto Siručio, kuris žinojo ką ir kaip 
pačiupinėti, neįvyko katastrofa.

Kaip gerai, kad tarp klubo narių vis 
atsiranda nuoširdžių pagalbininkų. Tikrai 
be jų būtų mums vargo dienelės.

Grįžtant namo jau Kalėdų Dieną, su 
Nijole persimetėme mintimis, kad kai 
reikalas priverčia, atsiranda ir jėgų, nes 
turiu prisipažinti, jau senokai taip smagiai 
bedirbau ir nebūčiau patikėjęs, kad turiu 
tiekjėgų. Prisiminė senos veiklos dienos, 
kada, pasibaigus parengimui, “valdžia” 
salę šluodavo...

Na, o kaip praėjo Klubo Kūčios, reikia 

tikėtis, kas nors kitas spaudoje parašys ir 
kur reikia duos gerų patarimų, kad kitą 
kartą tos pačios klaidos nesikartotų.

Esame dėkingi Canberros “Ramo
vės” pirmininkui Liudui Budzinauskui už 
ramovėnų vardu atsiųstą $50.00 auką 
Klubo bibliotekai.

Gavome gražią dovanėlę ir iš p. 
R.Skerienės, gyvenančios Geelonge - 
paliko dvi kopijas savo vyro Antano 
Skėrio išleistos knygos “Iš Šiaulių iki 
Australijos”.

Bibliotekoje taip pat galite įsigyti 
anglų kalba puikiai leidžiamą žurnalą 
“Lithuania in the World”

Praėjusius dvejus metus Sydnėjaus 
lietuviškoje veikloje didžiausią naštą nešė 
dr. G.Kazokienė, ruošdama Lietuvių 
Dienas. Tai iš tikro labai nelengvas ir 
didelis darbas. Labai mane nustebino jos 
straipsniai “XXI-jų ALD rengėjų grupė 
- vien moterų?“ tilpę “Mūsų Pastogėje” 
ir “Tėviškės Aiduose”. MP atrodo šiek 
tiek lyg redakcijos pataisytas, bet radau 
šiuos žodžius: “Vyrai valdo Lietuvių 
Klubą. Ten savo teritoriją turi vyrai 
kortininkai. Retkarčiais užgirstame apie 
Krupniko klubo veiklą. Bet ar šių vyrų 
valdomi klubai dalyvauja lietuvių 
kultūriniame gyvenime? Aš jų net su 
žiburiu neradau. Dabar gal paaiškėjo, 
kodėl XXI-jų ALD Rengėjų Grupės 
sąstatas susideda išimtinai iš moterų.“

Gaila, kad gerbiama dr. G. Kazokienė, 
kuri imasi atsakingo ir svarbaus 
vadovavimo, eikvoja savo energiją ir laiką 
tokiems nerimtiems ir nekonkretiems 
rašinėjimams.

Kalėdinių atostogų metu Klubo 
Bibliotekos savanorės darbuotojos 
vedėjos Jadvygos priežiūroje toliau 
tęsiama bibliotekos knygų, kurių esame 
nemažai gavę, registracija. Iki šiol dar 
randu knygų prie bibliotekos durų, ačiū 
visiems mus nepamirštantiems.

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

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

Telf: 97081414 Fax: 9796 4962 ~

KLUBAS LAUKIA ATSILANKANČIŲ

SVEČIŲ IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ

DARBO VALANDOS:

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA
Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vaL

LINKSMOJI VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė Sydnėjuje
Baigiantis XXI Australijos Lietuvių Dienoms, 

gruodžio 30 d., Sydnėjuje įvykusi Lietuvos Baleto 
Bičiulių (FLB) popietė praėjo labai sėkmingai

Bičiulius pasveikino Lietuvos Respublikos 
generalinis garbės konsulas Australijoje ir Bičiulių 
globėjas Viktoras Šliteris.

Valdančioji direktorė Ramona Ratas apžvelgė 
draugijos veiklą, o pirmininkas Jurgis Žalkauskas 
papasakojo apie gruodžio mėnesį įvykusį Lietuvos 
baleto 75-tąjį jubiliejų Vilniuje. Žinoma Sydney Dance 
Company šokėja Salty Wicks, K Puodžiūnienės anūkė, 
sušoko vieną šokį. Pasirodė ir Sydnėjaus “Sūkurio” 
jaunieji šokėjai, vadovaujami Liudos Popenhagen. 
Įvyko Arvydo Rupšio metalo skulptūros “Golfer” 
loterija ir Eglės Špokaitės (žiūr. nuotrauka dešinėje) 
baletinių batukų varžytinės, kurias pravedė žinomas 
Australijos TV menininkas Paul Cleveland. Juozas 
Songaila nuotaikingai pagrojo akordeonu

Bičiuliai ir svečiai pavaišinti Joan Songaila 
paruoštais sumuštiniais ir vynu.

JurZ

a.a. Vincentui Varnui
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

“Kengūrų ir koalų 
pašonėje”

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos 
išleidimo vajaus komitetas praneša, kad iki 
šiol knygos išleidimui surinkta ir į “Talkoje” 
atidarytą sąskaitą 9307 įdėta $12290. Tai graži 
suma. Širdingas ačiū visiems, kurie dosniai 
aukojote.

Nors iki pilnos sumos, reikalingos išleisti 
knygai dar trūksta $3 350, bet kompiuterini 
knygos rankraštį jau Išsiuntėme redaktoriams 
Lietuvoje, kad galėtų greičiau ją paruošti 
spaustuvės darbui

Mieli tautiečiai, yra labai svarbu kuo 
greičiau surinkti šią 3 350 dolerių sumą. Tik 
su jūsų pagalba, jūsų dosnumu įstengsime tai 
pasiekti. Kad ir tik kelių dolerių auka 
paremkite šios knygos išleidimą.

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos 
išleidimui aukoko ir į bendrą sumą jau 
įskaityta:
$500 - Australijos Lietuvių Fondas (2500), 
$200-Canberros Lietuvių Bendruomenė,po 
$100 - J.Gailius, A. ir R. Pomeringai, 
KUmbrazas,
po $50-L ir S. Budzinauskai, M.Geštautienė 
ir PBirštonas (100).

Ariu visiems aukotojams.

Vajaus komitetas

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Aukos “Mūsų Pastogei”
J. Rėminis NSW $ 7.50
V.Rekešius Vic. $ 15.00
V.Gružienė ACT $ 10.00
G. Dryža NSW $45.00
G.Bemotas NSW $ 15.00
AJomantas Vic. $ 10.50
VAukštiejus Vic. $ 10.00
J.Manikauskas Vic. $ 5.00
Z.Vičiulienė NSW $ 5.00
J.Meiliūnas Vic. $20.00
J.Česnaitis NSW $ 10.00

Raminanti muzikos galia 
Naujausiais tyrimais įrodyta, 
jog net 70-80 proc. moterų, 
kentusių skausmą, jis 
nuslopo, pradėjus klausytis 
muzikos. Mokslininkai 
nustatė, kad muzika mažina 
įtampą ir nerimą. Klausantis 
muzikos lėtėja širdies 
plakimas, mažėja 
kraujospūdis bei streso 
hormonų koncentracija 
kraujyje.

Gal kam reikia namo 
Druskininkuose?

Druskininkų senamiestyje, prie M.K 
Čiurlionio muziejaus ir ežero, ramioje 
vietoje parduodamas vieno kambario 
butas su patogumais ir telefonu. Antrame 
aukšte, 36 kv. metrų ploto. Preliminari 
kaina - 6000 JAV dolerių.

Teirautis e-pastu aldapet@takas.lt 
arba faksu Vilniuje - 22 31-01

Dėmesio, loterija pratęsiama
MP Nr. 50-52 buvo paskelbta, kad Lietuvių Dienų metu organizuojama 

loterija, skirta paremti Lietuvos našlaičius. Loterijos prizas - Susan Dryžos 
dyksniuotas apklotas “Prisimenant vasarą” - laimingajam turėjo atitekti Naujų 
Metų naktį. Atsiprašome, kad loterija neįvyko.

Kadangi nebuvo parduotas pakankamas bilietų skaičius, loterija pratęsiama 
dar vieną mėnesį. Didelis ačiū visiems, jau nusipirkusiems loterijos bilietus. 
Tikimės, kad kad atsiras ir daugiau norinčių paremti Lietuvos našlaičius.

Loterijos data ir vieta bus paskelbta “Mūsų Pastogėje”.
Moterų draugija

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė, Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.

Užsienyje oro paštu $110.

Liūdna žinia
Š.m. sausio 9 dieną Adelaidėje 

mirė 44 metų mūsų tautietis
Algimantas Petras 

Grigonis,
Liūdesyje liko trys seserys ir du 

broliai.

M.P.inL
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