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ALB Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas Sydnėjuje

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas. Tribūnoje - kadenciją baigusi Valdybos 
pirmininkė Janina Vabolienė. Vytenio Šliogerio nuotrauka.

Praėjusių XXl-ųjų Australijos Lietuvių 
Dienų Sydnėjuje metu, šalia įvairių kultūrinių 
renginių, vyko ir ALB Krašto Tarybos atstovų 
eilinis suvažiavimas. Paprastai dvi pilnas 
dienas Įnikdavusi sesija šį kartą buvo įsprausta 
į tris pusdienius gruodžio 28-30 d.d. 
Suvažiavimą atidarė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Janina Vabolienė. ALB Krašto 
Valdybai pasiūlius, į Krašto Tarybos 
Prezidiumą išrinkti Anskis Reisgys 
(pirmininkas), dr. Danius Kairaitis ir Viktoras 
Martišius (vicepirmininkai). Taip pat buvo 
pakviestas Sekretoriatas, išrinkta Mandatų 
komisija (PLB Seimo vadinama “Balsų 
skaičiavimo komisija”) bei Rezoliucijų 
redagavimo komisija. Abu vietiniai kunigai 
buvo išrinkti Į Krašto Tarybos atstovus, tačiau 
invokaciją teko skaityti Krašto Valdybos

Algimantas 
Kabaila

Lietuvos įvykių apžvalga

Tėvynės ir laisvės meilė - galingesnė už 
prievartą

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA). Sausio 13- 
osios aukos, žmonių stiprybė ir vienybė, 
pasaulio valstybių parama laisvės siekusiai 
tau tai, nebaigtos kruvinojo sekmadienio bylos 
puslapiai prisiminti šeštadienį surengtame 
Lietuvos Seimo iškilmingame posėdyje, 
skirtame laisvės gynėjų dienai.

Kreipdamasis į iškilmingo posėdžio 
dalyvius, kaip į Sausio 13-osios subrandintą 
visuomenę, Lietuvos Respublikos I ■‘rezidentas 
Valdas Adamkus, pabrėžė, kad niekada iš 
tautos atminties, mūsų istorijos nebus ištrintas 
1991 metų sausis.

“Mūsų Tėvynės meilė, mūsų laisvės meilė 
tą naktį tapo jėga, galingesne už imperijos 
prievartą. Kaip niekada buvome stiprūs, orūs ir 
gražūs. Buvome verti istorinės pergalės ir ją 
pasiekėme, apgindami savo valstybę, savo ir 
savo vaikų ateitį. Sausio 13-ąjąpagaliau buvo 
laimėtos Lietuvos laisvės kovos, laimėtos 
beginklių vyrų ir moterų, vaikų ir jaunuolių”, - 
sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus.

Nusikaltimo ir teisingumo aspektus savo 
kalboje iškėlė buvęs IJetuvos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, 
Nepriklausomybės akto signataras Vytautas 
Landsbergis. Anot jo, Lietuvos pergalė sausio 

vicepirmininkui Ftetrui Bielskiui. R> to skaityti 
lietuvių bendruomenėje labai mėgiami 
sveikinimai, kurie visuotinai laikomi, ko ne 
suvažiavimo svarbos matu kuo 
reikšmingesni asmenys sveikina ar yra 
sveikinami, tuo svarbesniais pasijunta ir 
Krašto Tarybos delegatai. Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės konsulas 
Australijoje Viktoras Šliteris po sveikinimo 
kažkodėl padare ir savo veiklos pranešimą. 
Galbūt jis pasijuto užgautas tuo, kad 
programoje jo veiklos ataskaita buvo 
numatyta tarp kitų “ALB organizacijų 
pranešimų”. Konsulato priskyrimas prie Al .B 
organizacijų - tai nelabai vykęs suvažiavimo 
organizatorių akibrokštas šiai Lietuvos 
valstybės atstovybei mūsų gyvenamame 
krašte.

dienomis prieš Sovietų imperiją turėjo ir 
tebeturi didelę tarptautinę moralinę reikšmę.

“Vis dėlto kartais laimi teisingumas, nors 
atrodytų bejėgis, o supergalybės jėga turi trauktis. 
Tokie reti atsitikimai gerina pasaulį Galjis kada 
nors pagalvos ir pasakys ačiū Sausio 13-osios 
Lietuvai. Galinis nebemėgti ir nebepraklikuos 
dvigubų standartų", - sakė VLandsbcrgis.

Pagerbęs žuvusiųjų sausio 13-tą atminimą, 
VLandsbcrgis kartu palietė ir kelis konkrečius 
teisingumo, atsakomybės klausimus.

“Tarptautinis nusikaltimas Vilniuje buvo ir 
karo nusikaltimas”. - sakė VLandsbcrgis. 
Risircmd amas sausio tryliktos byloje surinkta 
medžiaga, duomenimis apie Sovietų armijos 
panaudotus prieš taikius gyventojus 
tarptautinėmis konvencijomis uždraustus 
šovinius, VLandsbcrgis pabrėžė, kad “Sovietų 
imperijos ginkluotės eksperimentai prieš 
Lietuvos čiabuvius buvo akivaizdus karo 
nusikaltimas". Tai, anot jo, turėtų būti ir tema 
Hagos tribunolui

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas 
apgailestavo, kad iki šiol už kruvinojo 
sekmadienio nusikaltimus teisingumo išvengė 
aukšti Sovietų Sąjungos kariniai pareigūnai, 
dėl kurių dabar turėtų veikti Rusijos ar 
Baltarusijos teismai.

VLandsbcrgis ragino kolegas 
parlamentarus paspartinti sausio 13-osios 
bylos pabaigą.

“Mes galūne prie to prisidėti gal šiek tiek 
paspartinti būtent keldami teisingumo klausimą. 
Tuo grąžintume ir garbės skolą Rusijos 
demokratinėms jėgoms, kurių paramos Lietuvai

Užbaigus kiek prailgusią įžanginę dalį, 
atėjo eilė ALB vykdomųjų organų 
pranešimams. Man, kaip praėjusios 
kadencijos Krašto Valdybos nariui, nelabai 
tinka tuos pranešimus nei girti, nei peikti. 
Paminėsiu tik, kad Krašto Valdybos 
pirmininkės J.Vabolienės pranešime didesnį 
susidomėjimą sukėlė žinia apie ALB 
Interneto svetainės įkūrimą 
(www.austlb.asn.au). Daugiau žinių apie tai 
suteikė Krašto Valdybos narys kultūros ir 
švietimo reikalams Ramūnas Dunda, kuris 
įdėjo daug darbo šio projekto įgyvendinimui. 
Krašto Valdybos iždininkas Donatas Dunda 
savo pranešime atkreipė dėmesį į tai, kad 
ALB Krašto Valdybos veiklą faktiškai išlaiko 
Australijos Lietuvių Fondas, kiekvienai 2 metų 
kadencijai skirdamas $5000 neatlyginamą 
pašalpą, kas maždaug atitinka ir visos 
kadencijos Krašto Valdybos išlaidas. Kiek 
keistai atrodė, kai po Krašto Valdybos 
iždininko pranešimo tas pats žmogus perskaitė 
ir jo finansinę atskaitomybę tikrinusios 
Kontrolės komisijos protokolą. Manyaau, kad 
paprasčiausia etika reikalauja, jog Kontrolės 
komisijos pirmininkui ir kitiems jos nariams 
negalint atvykti į Suvažiavimą, jie turėtų 
įgalioti trečią asmenį, ne Krašto Valdybos narį, 
perskaityti jų pranešimą.

Kitų ALB organizacijų pranešimai buvo 
išbarstyti per tris Suvažiavimo dienas. Tarp jų 
bene didžiausio susidomėjimo, sprendžiant 
pagal klausimų gausą, susilaukė Australijos 
Lietuvių Fondo (Al J7) pirmininko Algirdo 
Šimkaus informacinis pranešimas. 
Paklausėjams ypač rūpėjo Fondo paramos 
skirstymo kriterijai ir tvarka. ALF pirmininkas 
kantriai aiškino visas procedūrų subtilybes

niekada nepamirštame. Tikiuosi kad Lietuvos 
Seimas tars savo žodį o Rusijos Dūma teisingai 
supras, kodėl Lietuvos valstybė neabejinga savo 
dukros ir sūnų žūčiai, kodėl kviečia 
bendradarbiauti pagal triūsų turimą teisinės 
pagalbos sutartį", - sakė VLandsbcrgis.

Pasak Lietuvos Seimo Pirmininko Artūro 
Paulausko, simbolinę prasmę turi tai, kad 
pirmasis iškilmingas Seimo posėdis naujajame 
šimtmetyje yra sušauktas Laisvės gynėjų 
dienos 10-mečio sukakčiai paminėti.

“Kai Įmes dešimtį metų išaušo sausio 13- 
osios rytas, žinojome liesą apie tragiškas aukas, 
bet žinojome irtai, kad laisvėyra apginta. Jeigu 
ligi tol kas nors dar abejojo, kas nors dar galėjo 
būti susipainiojęs tarp dalinio suvereniteto, 
savarankiškumo sąvokų, jau turėjožinoti: mūsų 
nepriklausomybė įtvirtinta ir įvertinta pasaulyje 
kaip negrįžtamas procesas”, - sakė Lietuvos 
parlamento vadovas.

Sparčios plėtros, sėkmės integraciniuose 
procesuose Lietuvai iškilmingame posėdyje 
linkėjo Lenkijos Respublikos Senato 
Maršalka profesore Alicija Gizeskowiak.

Iškilmingame Seimo posėdyje dalyvavo 
Lietuvai lemtingą naktį žuvusių jų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę giminės ir artimieji, 
I jetuvos vadovai, Aukščiausiosios Tatybos - 
Atkuriamojo Seimo deputatai - 
Nepriklausomybės Akto signatarai, Atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
pirmosios Vyriausybės nariai. Konstitucinio, 
Aukščiausiojo bciApeliacinio teismų vadovai 
Lietuvos bažnyčių hierarchai, diplomatinių 
misijų atstovai, Seimui atskaitingų institucijų 
vadovai, apskričių viršininkai, kiti svečiai 
Per Būtingės terminalą atgabenta naftos

Kadenciją baigusios ALB KT Valdybos 
narys Saulius Varnas. Vytenio Šliogerio 
nuotraukas.

pabrėždamas, kad tais atvejais, kai kurio nors 
Valdybos nario asmeniniai interesai gali 
sutrukdyti jam objektyviai vertinti paramos 
prašymo pagrįstumą, tas Fondo valdybos 
narys, priimant sprendimą dėl paramos 
suteikimo, nusišalina nuo balsavimo. 
A Šimkus savo pranešime pateikė duomenis, 
liudijančius, jog daugiau kaip pusė Fondo 
narių yra iš Victorijos valstijos. Siekiant 
platesnės kitų valstijų reprezentacijos. Krašto 
Tarybos suvažiavime ALF Valdybai pasiūlyta 
sušaukti neeilinį Fondo narių susirinkimą kitų 
Australijos Lietuvių Dienų (AI .D) Adelaidėje 
metu, į kurį lengviau atvykti gausesniamnarių 
skaičiui iš visos Australijos.

ALB Archyvo ir ALFAS atstovams į 
Suvažiavimą neatvykus, teko pasitenkinti jų

Nukelta į 3 psL

“Mažeikių nafta” po pusmečio pertraukos 
atsigabeno naftos jūra. Su Maltos vėliava 
plaukiojantis tanklaivis į Būtingės terminalą 
atvežė 70 000 tonų naftos žaliavos. Gamykla 
naftos turi pakankamai, tačiau norėta 
patikrinti Būtingės terminalo importo 
technologijas bei išsiaiškinti kainų skirtumą. 
Nors vamzdynais nuo pirmadienio naftos 
nebegaunama, “Mažeikių nafta” turi Rusijos 
naftos gabenimo įmonės telegramą apie 59 
000 tonų naftos, kurią parduoda koncernas 
“Lukoil”, tiekimą. Sausio mėnesį “Mažeikių 
nafta” planuoja gauti apie 400 000 tonų 
žaliavos vamzdynais ir dar šiek tiek 
geležinkeliais. Pirmąjį šių metų ketvirtį 
gamykla planuoja perdirbti 1.5 mln. tonų 
naftos. (La 01.03.)

Ne visi Lietuvoje skursta
Tūkstantmečio sutiktuvės Europos šalių 

sostinėse ir egzotiškose šalyse iš namų išviliojo 
kelis tūkstančius vilniečių. Dauguma jų 2001- 
uosius sutiko Prahoje, Vienoje, Paryžiuje, 
Budapešte, Romoje ir Londone. Beje, 
nemažai vykstančių į Londoną laukė 
nemalonumai, nes daugumos jų neįleido 
migracijos tarnyba. Paryžių rinkosi 
romantikai į Londoną žmonės važiavo dėl 
įspūdingų reginių, Budapeštą, Prahą ar 
slidinėjimą kalnuose rinkosi studentai. 
Naujametinės kelionės nebuvo brangesnės 
nei kitu metų laiku. Brangiau nei vasarą 
kainavo tik kelionės į egzotiškus kraštus. Į 
daugelio kelionių kainą ne įskaičiuotos 
šventinės vakarienės. Pasak turizmo agentūrų, 
lietuviai vis dar neįpranta planuoti kelionių iš

Nukelia Į 2 psL
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Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Tarptautinis vėliau nužudytu Jicak Rabin.
Kriminalinis Tibunolas ♦ Sausio 13 d. stiprus žemės drebėjimas
Hagoje genocidu kaltina sukrėtė Centrinę Ameriką. Ypač

buvusią Bosnijos serbų prezidente Biljaną 
Plavsič. Pilietinio karo metu Bosnijoje ji 
aktyviai organizavo civilių žudynes ir 
tūkstančius kroatų bei musulmonų 
nusiuntė j koncentracijos stovyklas, kur jie 
buvo žudomi ir prievartaujami. Sausio 10 
d. Biljana Plavsič su savo advokatais pati 
prisistatė Jungtinių Tautų Tarptautiniam 
Tribunolui Hagoje kad paneigtų jai iškeltus 
kaltinimus baudžiamojoje byloje.
♦ Izraelio krašto apsaugos viceministras 
Ephraim Sneh oficialiai patvirtino, kad 
Izraelio kariuomenei leidžiama aktyviai 
medžioti ir žudyti palestiniečius aktyvistus, 
įtariamus teroristinių veiksmų prieš Izraelį 
planavimu. Per paskutinius tris mėnesius 
Izraeho kariniai daliniai nužudė tarp 13 ir 
15 Hamas, Hezbollah ir Fatah
organizacinių aktyvistų. Izraelio kairioji 
opozicija viešai protestavo prieš vieną tokį 
nužudymą, kurio auka buvo dantų 
gydytojas Thabet Thabet, svarbus Fatah 
organizacijos lyderis, draugavęs su Izraelio 
taikos siekiančiais veikėjais.
♦ Palestiniečių teismai pasmerkė mirti 
du arabus, nuteistus už bendradarbiavimą 
su Izraelio agentais, kurio pasekmėje žuvo 
palestiniečiai aktyvistai - vienas Hamas 
organizacijos bombų gamintojas ir vienas 
svarbus Fatah lyderis. Abu mirti pasmerkti 
arabai buvo palestiniečių sušaudyti.
♦ Izraelio ministras pirmininkas Ehud 
Barak deda pastangas, kad prieš rinkimus, 
kurie įvyks vasario mėnesį, susitartų su 
palestiniečiais. Vieną iš savo ministrų, 
buvusį mirt pirmininką Šimon Peres, jis 
įgaliojo tęsti derybas su Jasser Arafat. 
Kadaise Šimon Peres ir Jasser Arafat 
dalinosi Nobelio taikos premija kartu su 

nukentėjo Salvadoro respublika, paliesti ir
Gvatemala bei Honduras. Purvo griūtys 
palaidojo ištisus kaimus. Žuvo bent 350 
žmonių, dingo arti 2000. Drebėjimo 
epicentras buvo Ramiajame vandenyne, į 
pietus nuo Salvadoro.
♦ Džakartoje musulmonų aktyvistų 
lyderiai organizuoja masines protesto 
demonstracijas prieš Indonezijos 
prezidentą Wahid. Jie nori jį pakeisti 
dabartine viceprezidente Megawati 
Sukarnoputri, kurią remia ir reakcionieriai 
kariuomenės vadai.
♦ Vasario 27 ar 28 dieną Rusija planuoja 
į Žemę sugrąžinti atgyvenusią erdvės stotį 
“Mir”. Pasiekusi atmosferą, 130 tonų 
erdvės laboratorija turėtų sudužti, o jos 
likučiai turėtų nukristi į Ramųjį vandenyną,
apie 1500 km į rytus nuo Australijos.
♦ Zimbabvės opozicijos lyderis Morgan 
Tsvangirai apkaltino policiją, bandžiusią 
įbauginti rinkėjus prieš papildomus 
parlamento rinkimus vienoje rinkiminėje 
apygardoje. Pohcija areštavo 13 opozicijos 
narių ir juos mažomis grupelėmis nuvežė 
giliai į Gonarezhou draustinį ir ten paleido 
džiunglėse, pilnose liūtų bei kitų pavojingų 
žvėrių. Sausio 9 d. visi 13 opozicijos 
aktyvistų buvo išgelbėti.
♦ Po dvejų metų derybų, New York 
miestas sutiko išmokėti 90 milijonų dolerių 
kompensaciją asmenims, kurie 1996 ir 1997 
metais New York’o kalėjimuose buvo 
kratomi nuogai išrengiant, nors jie buvo 
suimti už mažus nusikaltimus. Vietiniai 
įstatymai draudžia taip kratyti suimtuosius 
už mažus nusikaltimus, nebent įtariami 
paslėpti ginklai ar kontrabanda.

□

REDAKCIJOS SKILTIS

Praėjusių XXI Australijos Lietuvių Dienų 
metu ir vėl turėjome progą (be kita ko) akis 
paganyti - pasigrožėti mūsų tautiniais rūbais. 
Ne kasdien įuk matome šimtus lietuvaičių 
spalvingais audiniais pasipuošusių.

Bet pasirodo, ne visiems tas vaizdas kėlė 
teigiamas emocijas. Štai svečias iš Lietuvos 
negalėjo atsipiktinti, kad jaunos merginos 
tautiniais rūbais pasipuošusios tarpusavyje 
kalbėjosi angliškai... Jo nuomone, tai tautos 
naikinimas.

Bet kokie bandymai išaiškinti, jog reikia 
džiaugtis, kad nesvarbu kokia kalba kalbantis 
jaunimas lietuviškais tautiniais rūbais rengiasi, 
lietuviškus tautinius (liaudies?) šokius šoka, 
žino apie tėvų ar senelių gimtinę. Žiū, labiau 
subrendę ims ieškoti savo šaknų (jau kuris 
laikas Vakaruose šis užsiėmimas madingas), 
gal net panorės būti naudingi Lietuvai

Svečiui iš Lietuvos tokie argumentai nė 
motais, jis nelietuviškai kalbančių nenori 
pripažinti lietuviais.

Antra vertus, ALD metu vykusiame 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavime buvo 
pareikšta mintis, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenė gali bendrauti tik su tais 
neseniai iš Lietuvos atvykusiais lietuviais (jie 
tarpusavyje ir su kitais kalba lietuviškai), kurie 
besąlygiškai pasmerks komunizmą ir be 
atlyginimo dalyvaus bendruomenės veikloje.

Dėldalyvavimoveikloje klausimų nekyla, 
bet kaip praktiškai turėtų atrodyti tas 
besąlygiškas komunizmo atsižadėjimas? Gal 
tiktų pirmininko Mao metodai? Ar gal reikėtų 
įrengti gcltoną-žalią-raudoną kampelį su 
kokia klaupka, kur naujasis lietuvis galėtų 
viešai muštis į krūtinę, kad jam komunizmas 
“niet-niet”.

Žinoma, niekas neturėtų atgailaujančiam 
priminti, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
nėra politinė organizacija ir jai (ar tai 
paskiriems kurios nors politinės pakraipos jos 
nariams patinka, ar ne) priklauso visi 
pasaulyje pabirę lietuviai, pageidautina,

susimokėję solidarumo mokestį.
Bet latviškas teorija. Ilro tarpu gyvenimas 

eina savo keliu. Australijoje gimę lietuviukai 
ir lietuviukės (daugiausia iš tų kur su tautiniais 
rūbais, o kalba angliškai) susidraugauja ir net 
kuria šeimas su jaunaisiais ateiviais, retai 
(jeigu iš viso) atsiklausdami jų politinio 
nusistatymo.

Aba štai nuotraukoje matoma LD metu 
j redakciją užsukusi Milda Hartley iš 
Naujosios Zelandijos. Jai teko garbė būti 
paskutiniąja Aucklando apylinkės lietuvių 
bendruomenės pirmininke. Namie Milda 

, lietuviškai susikalba tik su savo mama 
Uršule Reinartiene. Tačiau keturi Mildos ir 
Murrye Hartley išauginti sūnūs ir jų vaikai 
dideliu skanėstu skaito močiutės kepamą 
duoną, kuriai raugą prieš 50 metų pagamino 
Elena Liutikienė, užraugusi iš Lietuvos 
atsivežtą duonos kriaukšlę. Jauniausioji atžala 
i neraginama šiemet nuvažiavo į 
Lietuvą...

Netrukus 93 gimtadienį švęsianti p. 
Reinartiene anūkams ir proanūkiams dažnai 
parodo ir per 50 metų išsaugotą iš Lietuvos 
atsivežtą muilo gabalėlį ir didžiausią šeimas 
brangenybę - savo mamos rankų darbo 
prijuostę (jai gal jau ir pusantro šimto metų), 
kurią iš Lietuvos atsiuntė giminės.

O kokias relikvijas iš Lietuvos turi tu, 
mielas skaitytojau?

Lauksime apie tai parašant B

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl

anksto. Daugelis agentūrų populiariausių 
kelionių nebegalėjo pasiūlyti jau prieš mėnesį. 
(Lr 12.30.)
Naujųjų metų naktį sutriko mobilusis ryšys

Naujųjų metų naktį puolę skambinti 
mobiliaisiais telefonais draugams ir 
artimiesiems, žmonės kelioms valandoms 
sutrikdė ryšį. Pasak operatorių, tai kiekvie
nų Naujųjų metų problema. Išmušus 
vidurnakčiui, ryšys būna apkraunamas dukart 
daugiau nei per didžiausią piko valandą 
paprastą dieną.

Australiški stručiai puikiai prisitaikė 
Lietuvoje

Alytaus rajono Likiškėlių kaimo ūkininkas 
Romas Ramančiuchas ėmėsi neįprasto verslo 
- augina australiškus stručius. Nuo praėjusios 
vasaros stručiai jau pasunkėjo iki 100 kg Pasak 
ūkininko, karves laikyti jau nebeapsimoka, 
todėl jis tikisi, kad stručių auginimas jam 
atsipirks ateityje. Iš pažiūros atrodantys lepūs, 
paukščiai yra gana atsparūs ligoms, nebijo nei 
didelių žiemos šalčių, nei temperatūros 
svyravimų. Pasak ūkininko, be kiaušinių ir 
Vakarų Europoje vertinamos strutienos, 
panašios į jautieną, stručiai vertinami ir dėl 
odos, kuri tinka avalynei, galanterijos 
gaminiams. Šiaulių odininkai domisi šiuo 
verslu ir teigia, kad gali išdirbti stručių odą. 
Stručių plunksnas galima panaudoti puošybai 
Šiuos egzotiškus paukščius jau augina 
Vilniaus, Marijampolės, Šilutės, Kupiškio 
rajonų ūkininkai (R 01.04.)

Hirtijos vis dar skolingos už rinkimų 
kampanijas

Nors įstatymai draudžia partijoms ir 
politikams likti skolingiems, politinių 
organizacijų skolos, pasibaigus Seimo 
rinkimams, viršijo 1.4mln. litų. Visos partijos, 
dalyvavusios rinkimuose deklaravo skolas nuo 
maždaug 400 000 litų iki 21 000 litų. Spauda
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teigia, kad Konservatorių partija įsiskolinusi 
beveik 400 000 litų Skolos dydį skirtingai 
nurodo partijos atstovai ir reklaminę 
kampaniją rengusi bendrovė “Alora”, 
nuolatinė Tėvynės sąjungos bendradarbė. 
Žiniasklaida sako, kad sausio mėnesį 
konservatoriai Andrius Kubilius ir Rasa 
Juknevičienė rengiasi kelionei į Ameriką, kur, 
be kitų tikslų bandys surinkti iš savo rėmėjų 
ir lėšų (R, La 01.11.)

Dainuoja Australijos lietuviai
Netrukus Lietuva minės savo vardo 

paminėjimo tūkstantmetį. ’’Sutaro” tautiška 
kapela šia proga pradėjo leisti kompaktinių 
plokštelių seriją “Lietuviai pasaulyje”. Ją 
puošia dailininko AR. Šakalio sukurtas 
ženklas. Pirmasis “Sutaro” iniciatyva išleistas 
albumas - “Australijos lietuviai” jau 
parduodamas. Jame įrašyti įvairiausių žanrų 
kolektyvai, kuriuos subūrė toli nuo gimtinės 
atsidūrę lietuviai. Tai folkloro ansambliai 
“Kaimas” iš Melburno, “Sutartinė” iš 
Sydnėjaus, vokaliniai ir instrumentiniai 
ansambliai “Nemuno dukros” iš Adelaidės, 
Adelaidės moterų Melboumo vyrų oktetai, 
“Kanklės”, “Svajonės”, “Svajonių aidai”, 
kurie koncertavo su “Foje” Vilniuje ir Kaune 
1989 metais, solistai J.Rubas, pirmąją 
Australijos lietuvių pramoginės šokių muzikos 
plokštelę įdainavusi B.Maksvytytė - 
Tamošiūnienė ir daugybė kitų artistų. 
Kompaktinėje plokštelėje įrašytos ir 
Australijos lietuvių kompozitorių giesmės, 
kurias dainuoja Melboumo “Dainos 
Sambūrio” choristai, Sydnėjaus “Dainos”, 
Adelaidės “Lituania” chorai, Geelongo 
“Viltis”, Newcastle lietuvių choras, Adelaidės 
Šv. Kazimiero bažnyčios choras, taip pat 
jungtiniai Australijos lietuvių chorai, kurie kas 
antri metai susiburia Australijos Lietuvių 
Dienų metu.(Lr 01.09.)

□

Padėka
Liaudies mene kaip dainoje, yra 
daug harmonijos, grožio, išminties.

Tautodailės Rengėjų vardu lietuviškas ačiū tautodailininkams ir kitų šakų 
menininkams už dalyvavimą XXI ALD ruošiamoje Tautodailės parodoje. Be 
jūsų nuoširdaus pritarimo ir dalyvavimo su savo kūriniais, paroda nebūtų 
pasisekusi.

Nuoširdžiausias ačiū mano padėjėjams sodybiečiams: Danutei Jancy, Birutei 
ir Vytautui Vaitkams. Be jų neišsemiamo entuziazmo ir meninių gabumų, 
Tautodailės paroda nebūtų buvusi tokia sėkminga.

Ačiū tautinių rūbų skolintojoms: dr. Irenai Bagdonienei, Gintai Viliūnas, 
Nijolei Stašionienci. Ačiū dr. Angonitai Wallis už lėles, aprengtas tautiniais 
rūbais.

Ačiū verpėjai Irenai Kalėdienei, kilimo audėjai Birutei Vaitkienei, juostos 
audėjai Vidai Griškaitytci-Brockmeicr. Stalinėmis staklėmis medžiagą 
tautiniams rūbams audė Martina Reisgienė.

Ačiū kitų šakų menininkams: Rūtai Mataiticnei - už siuvinėtus rankdarbius; 
Rasai ir Mindaugui Mauragiams - už lopinėlius (patchwork) ir medžio drožinius; 
Mečiui Davalgai, Pranui Zubrickui - už medžio drožinius; Reginai Kaunienei
- už kilimų nuotraukas; Arvydui Rupšiui - už metalo dirbinius; Tamarai 
Vingilienei - už audinių paveikslus.

Rūbų parduotuvė “Hartnnel’s” veltui paskolino manekenus, ačiū menedžerei 
Sandrai. Parodos budėtojoms - Vincei Antanaitienei ir Gražinai Černiauskienei
- ačiū. O už užkandą - baltą sūrį, girą ir žagarėlius - ačiū Birutei, Danai, Onutei 
ir Vincei.

Didžiausias atpildas ruošėjams - tai parodos lankytojai. Jiems lietuviškas 
ačiū. Ačiū Lietuvių Klubo vadovybei už bendradarbiavimą, ypač menedžeriui 
Dan Bieri - už nuoširdų kooperavimą parodos metu.

Martina Reisgienė
XXI ALD Tautodailės parodos vadovė

Lietuvių kultūrinės vefldos tęstinumas Austrijoje 
mūsų visų nrikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.
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ALB Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas Sydnėjuje

Obuolių salos lietuvių gyvenimą nušvietė 
ALB Ilobarto Apylinkės pirmininkas 
Ramūnas Tarvydas.

Atkelta iš 1 psL

raštiškais pranešimais. Pastarąjį perskaitė 
Prezidiumo vicepirmininkas dr. D.Kairaitis. 
Atkreipė dėmesį pirmą kartą KT 
suvažiavimuose skaitytas Lietuvių Skautų 
Sąjungos pranešimas, kurį dalykiškai pristatė 
Henrikas Antanaitis. Spaudos Sąjungos 
pirmininko Vytauto Patašiaus ataskaita 
išgąsdino atstovus didžiulėmis sumomis 
kasmetinių nuostolių, susijusių su “Mūsų 
Pastogės” leidimu. Suvažiavimui neteko 
išgirsti jokių idėjų, kaip tuos nuostolius galima 
būtų sumažinti. AL.IS pirmininkė Vida 
Luimaitė painformavo apie tuo pačiu metu 
Australijoje vykusį X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą (PLJK). Jo pagrindinis 
tikslas - įkvėpti dalyviams entuziazmo 
lietuviškai veiklai. Ji akcentavo būsimų PLJK 
ir PUS struktūrinių pakeitimų svarbą. Tiro 
metu Kongreso atstovai diskutavo 4 galimus 
modelius, ir galutinių sprendimų dar nebuvo 
priėmę.

ALB Krašto Valdyba suvažiavimo 
programoje numatė tik vieną paskaitą, kurią 
skaityti buvo pakviestas dr. Algimantas 
Kabaila. Antrąją dieną suvažiavimo dalyviai 
išklausė dar vieną, neplanuotą PLB 
vicepirmininko kun. Edžio Putrimo paskaitą, 
kurią jis buvo skaitęs X PUK atstovams. 
Pasveikinęs suvažiavimą PLB Valdybos vardu, 
jis aptarė tris lietuvių emigracijos bangas, 
vykusias laikotarpyje nuo 1863 m sukilimo 
iki šių dienų. Pagal jo teoriją, pirmoji banga 
plūdo iš carinės Rusijos okupuotos Lietuvos, 
antroji - II Pasaulinio karo metais, o trečioji
- Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1990 
metų. Kure E.Putrimas pirmąją emigracijos 
bangą apibūdino kaip dar tautiškai 
nesusipratusią, antrąją - kaip tautinio 
idealizmo pilnus miestiečius (inteligentiją ir 
valdininkus) beistambius ūkininkus, o trečiąją
- kaip sovietinės ideologijos sugadintą, 
tautinius idealus praradusią kartą. Tbkiu būdu 
buvo paaiškinta, kodėl tie nedori naujieji 
ateiviai nenori įsijungti į išeivijos lietuvių 
veiklą, kurią taip stipriai buvo išvystę kilnieji 
antrosios bangos emigrantai. Tai, žinoma, 
muzika daugumos Krašto Tarybos 
suvažiavimo dalyvių ausims, nes absoliučią 
daugumą klausytojų sudarė būtent antrosios 
bangos emigrantai Kyla tik klausimas, ar tai 
ne per daug supaprastinta schema? Nejaugi 
prelegentas neįžvelgė jokių kitų priežasčių, dėl 
kurių naujieji emigrantai gali nenorėti jungtis 
į senųjų išeivių sukurtas organizacijas ir 
bendruomenes? Kun. EPutrimas pastebėjo, 
kad dauguma naujųjų išeivių iš Lietuvos yra 
tarp 20 ir 40 metų amžiaus. Apsidairęs salėje, 
pastebėjau gal tik kokį vieną ar du panašaus 
amžiaus dalyvius, o dauguma jau buvo 
peržengę pensininko ribą. Gal, sakau, šiuo 
atveju kažkokią įtaką gali turėti generacijų 
skirtumas? O gal kaltas dabartinės Lietuvos 
visuomenės suameriko-nėjimas, kuris, 
skirtingai nuo antrosios bangos emigrantų 
patirties pirmaisiais metais naujame krašte, 
leidžia trečiajai išeivių bangai Vakaruose 
jaustis daug laisviau ir nematyti didelio reikalo 
jungtis į senamadišką lietuvišką gptą? O gal 

gyvenimas šiais laikais gerokai intensyvesnis, 
įtampa darbe didesnė, o laisvalaikiui yra platus 
pramogų pasirinkimas, todėl lietuviškai 
visuomeninei veiklai tiesiog nelieka laiko? Juk 
panašius klausimus galima užduoti ir svarstant 
antrosios bangos emigrantų vaikų ir vaikaičių 
nenorą jungtis į bet kokią rimtesnę lietuvišką 
veiklą Giliau patyrinėjus gali pasirodyti, kad 
abiejų reiškinių priežastys gana panašios, ir 
komunistinė ideologija čia mažai kuo dėta; 
Deja, iš prelegento tokių pamąstymų 
neišgirdome.

Dr. Algimanto Kabailos paskaitos tema 
“AI .B vakar, šiandien ir rytoj” buvo mažiau 
kontraversinė, bet ir jisai palietė naujųjų 
ateivių iš Lietuvos problemą - sunkumus rasti 
bendrą kalbą su jais. Čia paskaitininkas 
nesvarstė, kaip galima būtų tuos žmones 
įtraukti į bendruomeninę veiklą o iškėlė dvi 
sąlygas, be kurių bendradarbiavimas su 
naujaisiais ateiviais neįmanomas. Tai 
besąlyginis komunizmo pasmerkimas ir 
laikymasis principo, kad bendruomeninis 
darbas turi būti dirbamas be atlyginimo. 
Žiūrint abstrakčiai, šie principai visiškai 
suprantami, bet nelabai aišku, ką jie galėtų 
reikšti iš praktinio taško žiūrint Sakykim, ar 
pilietis, kuris Lietuvos Seimo rinkimuose 
balsuoja už LDDP kandidatus, galėtų būti 
laikomas “besąlygiškai pasmerkusiu 
komunizmą”, ar ne? Taip pat neaišku, kaip 
reikėtų traktuoti asmenis, kurie dirba už 
atlyginimą šeštadienio lietuvių mokyklose, 
lietuvių namų virtuvėje ar bare, “Talkoje” ar 
bendruomenės laikraščių redakcijose? 
Griežtai pasmerkęs visur besiskverbiantį 
komercializmą kalbėdamas apie ALB ateitį, 
dr. A.Kabaila pagrindinį dėmesį nukreipė į 
... piniginius reikalus. Jis siūlė Bendruomenei 
sukaupti didesnę pinigų sumą ir iš palūkanų 
kasmet skirti stipendijas Lietuvos karo 
akademijos studentams, pvz., geriausiai 
baigusiems mokslus pirmakursiams. Tai, 
prelegento nuomone, tūtų svarus ALB indėlis 
įgyvendinant Lietuvos siekį tapti NATO nare. 
Tikrai būtų gražus žestas, bet, žinant varganą 
ALB Krašto Valdybos iždo būklę, 
Bendruomenei sunkiai įgyvendinamas, 
nebent atsirastų vienas ar daugiau mecenatų, 
kurie paaukotų didesnes sumas specialiam 
fondui tuo tikslu įsteigti

Krašto Tarybos suvažiavimas sulaukė dar 
vieno programoje nenumatyto pranešėjo - tai 
buvo svečias iš Lietuvos tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos 
Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas 
Steponas Kulbauskas. Jis gana išsamiai 
papasakojo apie jo atstovaujamo Departa
mento veiklą: mokytojų siuntimą išeivijos 
bendruomenėms, įvairius tautinius renginius 
(kaip, pavyzdžiui, “Dainų dainelė”), 
ekskursijas po Lietuvą, vaikų ir jaunimo 
stovyklas Lietuvoje, aprūpinimą tautiniais 
rūbais, muzikos instrumentais, naujausia 
lituanistine literatūra, vaizdajuostėmis. Tikrai 
įspūdingas veiklos diapazonas! Tikimės, kad 
ateityje ALB užmegs glaudesnius ryšius su tuo 
departamentu ir galės geriau pasinaudoti jo 
teikiamomis paslaugomis.

Paskutiniąją ouvažiavimo dieną įvyko 
kitos ALB Krašto Valdybos rinkimai ir XXI- 
ųjų Australijos Lietuvių Dienų vietovės 
nustatymas. Pagal ALB Statute numatytą 
rotacijų tvarką sekanti ALB Krašto Valdyba 
turėjo būti renkama iš Melbourne’o 
kandidatų, o sekančios ALD įvyks Adelaidėje 
2002 metų gale. Melbourne’o Apylinkės 
Valdybos pirmininkui Andriui Vaitiekūnui 
pateikus tik vieną 5 kandidatų į AIB Krašto 
Valdybą sąrašą visi jie buvo išrinkti paplojimu 
Tai Ilona Hahn, Birutė Prašmutaitė, Balys 
Stankūnavičius, Irta Strazdauskienė ir 
Bronius Zumeris. Gailą kad Krašto Tarybos 
atstovai neturėjo progos susipažinti su 
dauguma jų išrinktų Krašto Valdybos narių, 
nes tik viena iš jų (B. Prašmutaitė) asmeniškai 
dalyvavo suvažiavime. Malonu buvo sužinoti, 
kad net dvi iš penkių naujos Krašto Valdybos

Kalba Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Vyriausybės 
direktoriaus pavaduotojas Steponas 
Kulbauskas. Vytenio Šliogerio nuotraukos.

narių yra naujosios (trečiosios bangos) ateivės, 
o trečią galima būtų laikyti irgi neseniai iš 
Lietuvos atvykusiu, nors jam gal geriau tiktų 
reemigravusio senojo išeivio titulas. Taigi,

ALB Krašto Tar
priimtos 2000 m.

1. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba, susirinkusi į XXVII sesiją 
Sydnėjuje 2000 m. gruodžio 28-30 d.d., 
sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentą 
p. Valdą Adamkų, Lietuvos Respublikos 
Seimo Pirmininką p. Artūrą Paulauską, 
Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką 
p. Rolandą Paksą, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Pirmininką p. Vytautą 
Kamantų ir, linkėdama jiems išminties, 
atkaklumo ir ryžto, remia jų darbus lietuvių 
tautos ir valstybės naudai. Krašto Taiyba 
taip pat sveikina JE vyskupą Paulių Antaną 
Baltakį ir dėkoja už nenuilstamą darbą 
stiprinant išeivijos lietuvių sielovadą; 
Lietuvos Respublikos garbės konsulą p. 
Viktorą Šlitcrį reikšdama Australijos 
lietuvių dėkingumą už jiems teikiamas 
konsulines paslaugas; Lietuvos 
Respublikos Olimpinio Komiteto 
Prezidentą p. Artūrą Poviliūną dėkodama 
už jo indėlį į Lietuvos sportininkų 
olimpinius pasiekimus.

2. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba sveikina X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso rengėjus, atstovus ir 
dalyvius, linki jiems produktyvaus darbo 
sprendžiant išeivijos jaunimo tautinio 
gyvastingumo problemas.

3. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba dėkoja buvusiai ALB Krašto 
Valdybai ir jos pirmininkei p. Janinai 
Vabolienei už pavyzdingą atstovavimą 
lietuvių bendruomenei ir gerai įvykdytus 
Krašto Tarybos įpareigojimus.

4. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba reiškia nuoširdžią padėką 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai ir XXI- 
ųjų Australijos Lietuvių Dienų rengėjų 
grupei už gerai suorganizuotą ALB Krašto 
Tarybos sesiją ir puikiai pravestas 
Australijos Lietuvių Dienas.

5. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba atkreipia dėmesį į ALB 
Krašto Tarybos XXVI-osios sesijos 
rezoliuciją Nr. 5 ir ragina visus Australijos 
lietuvius laikytis nustatytos tvarkos 
kviečiant gastrolėms meninius vienetus iš 
Lietuvos.

6. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba skatina apylinkių valdybas 
ir seniūnijas teikti bendruomeninėje ir 
visuomeninėje veikloje pasižymėjusių 
bendruomenės narių kandidatūras 
Australijos valdžios apdovanojimams 
(Order of Australia Honours List).

7. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba primena visoms apylinkių 
valdyboms ir seniūnijoms, kad 2001 metų 
birželio 14 d. sukanka 60 metų nuo didžiųjų 

galima neabejoti, kad naujoji Krašto Valdyba 
dirbs atsisukusi veidu į Lietuvą ir gerai 
išnaudos visas jos institucijų teikiamas 
galimybes gaivinti lietuvišką veiklą šiame 
tolimame kontinente.

Suvažiavimo paskutinė sesija buvo skirta 
rezoliucijų priėmimui. Reikia manyti, kad 
visos rezoliucijos, kurių buvo priimta 14, bus 
paskelbtos mūsų spaudoje, tai plačiau jų 
komentuoti nėra reikalo. Galima tik 
pastebėti, kad šešios iš jų tai įvairių pareigūnų 
(aukštų ir nelabai aukštų) tušti sveikinimai ir 
mandagios padėkos. Kelios labai paskubomis 
pateiktos ir gal nelabai gerai apgalvotos 
rezoliucijos buvo atmestos.

Didžiausią kontroversiją sukėlė ginčas dėl 
to, ar, sveikinant Lietuvos Prezidentą ir kitus 
valdžios vyrus, galima jiems linkėti išminties. 
Nuomonės šiuo klausimu buvo pasidalinusios, 
bet vis dėlto nedidele persvara laimėjo tie, 
kuriems atrodė, kad ir Lietuvos Prezidentui 
išminties niekad nebus per daug

Taigi galime lengviau atsikvėpti ir laukti 
kito ALB Krašto Tarybos suvažiavimo po 
dviejų metų Adelaidėje.

Saulius Varnas

ybos Rezoliucijos
gruodžio 28-30 d.d.
lietuvių išvežimų j Sibirą ir skatina jas 
tinkamai šią sukaktį paminėti, o taip pat 
atkreipti ir Australijos politikų dėmesį į šį 
įvykį.

8. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba skatina ALB Krašto Valdybą 
užmegzti glaudesnius ryšius su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentu prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
pavyzdžiui, renkant informaciją apie 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo reikšmingas 
sukaktis, kad galėtume jas paminėti ir 
Australijoje.

9. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba siūlo Australijos Lietuvių 
Fondui sekančių Australijos Lietuvių 
Dienų metu sušaukti neeilinį visuotinį AL 
Fondo narių susirinkimą Adelaidėje, kur 
būtų palankesnės sąlygos dalyvauti Fondo 
nariams iš visos Australijos.

10. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba skatina sekančią ALB 
Krašto Valdybą siekti, kad būtų parengtas 
ir išleistas anglų kalba leidinys, įamžinantis 
lietuvių veiklą Australijoje. Tam tikslui 
reikia surasti tinkamą redaktorių ir 
leidyklą, kuri apsiimtų platinti šį leidinį 
komerciniais pagrindais.

11. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba skatina apylinkių valdybas 
ir seniūnijas atsižvelgti į X PLB Seimo 
nutarimą, skelbiantį 2001-uosius metus 
vysk. Motiejaus Valančiaus metais, ir juos 
atitinkamai paminėti.

12. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba, pastebėdama, kad 
savaitraštis “Mūsų Pastogė” yra Australijos 
Lietuvių Bendruomenei skirtas leidinys, 
reiškia pageidavimą “Mūsų Pastogės” 
redakcinei kolegijai, kad ALB Krašto 
Valdybos oficialiems pranešimams būtų 
teikiama pirmenybė laikraščio puslapiuose.

13. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba sveikina Lietuvos Karo 
akademijos vadą pik. Vaičeliūną ir prašo 
perduoti linkėjimus visiems Akademijos 
studentams - kariūnams, ypač 
pirmamečiams, pasirinkusiems tokią 
svarbią Lietuvos gynėjų profesiją.

14. Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba sveikina Lietuvos 
kariuomenės vadą gen. Joną Kronkaitį ir 
jo vadovaujamą Lietuvos kariuomenę, 
linkėdama sėkmės vykdant Lietuvos 
kariuomenės pertvarkymą pagal 
vakarietiškus standartus.

ALB Krašto Tarybos pirmininkas
ALB Krašto Tarybos vicepirmininkas
ALB Krašto Tarybos vicepirmininkas
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Mažosios mūsų tautietės Kazytės piešinys puošia lapkričiui skirtą puslapį. Parašas 
paaiškina: Kaz (Kazytei. Red) penkeri, ji gyvena Viktorijoje. Čia šviečia saulė, o žolė 
labai žalia. Todėl dar maloniau lauke sportuoti

Mažoji Kazytė - konkurso nugalėtoja

Dailininkė Kazytė Pclrulvtė (viduryje) su mama Aida ir tėveliu Vladu.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

Kad Melboumo lietuvių bendruomenė 
turi daug jaunų talentų, įsitikinome jau 
pernai Entuziasčių suruoštoje vaikų 
piešinių parodoje. Ne vienas atkreipėme 
dėmesį į penkiametės Kazytės (mes ją 
vadiname ir Kazile) Petrulytės, savo

PABIVKIM IŽ MIEGO...
Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį...

Mintys skrieja praeitin. Šiuo metų 
laiku tėvynėje - viduržiemis. Laukai 
dengti sniego skraiste, o medžiai tiesia 
apšerkšnojusias šakutes dangun, 
siekdami saulės spindulių, atolaidžio, 
šilumos.

Po pamaldų turgaus aikštėn renkasi 
iš apylinkės suvažiavę ūkininkai. Vieni su 
rogėmis, kiti su “drobynomis”. Viename 
vežimo gale prikrauta šiaudų, ant jų 
suguldyti vaikai, gūniomis uždengti nuo 
šalčio. Mieguisti mažyliai snaudžia - 
jiems ilga diena, juk dar apytamsiais 
išvažiavo iš namų, kad spėtų į mišias. 
Kitame gi gale pakrauta šieno, dobilėlių 
ir dar sauja kita avižų. Tai Bėrio ar Sarčio 
pusryčiai, pietūs ir, turbūt, net vakarienė.

Moteriškos, kaip paprastai, rūpinasi 
maistu — tai duonos riekė, tai lašinių 
skiautas, rūkytos dešros gabalas, o kai kur 
ir sūris rodo savo galvą iš po marškos. 
Vyrai trypčioja nekantraudami, trepsi 
kojomis ir kada ne kada žvelgia skersomis 
į kitą gatvės pusę. Ten Icikas jau pravėręs 
karčiamos duris laukia atvykstančių 
“svečių”. Taip norėtųsi (sprūsti per tą 
tarpeli vidun, sušilti, o ir dar kokią

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

amžiaus grupėje laimėjusios pirmąją vietą, 
spalvingus, lyriškus darbelius. Neseniai 
Kazytę (dabar jau šešiametę) pasiekė dar 
viena džiugi žinia - jos piešinėlis pateko į 
vaistinių Pharmacy Plus išleistą kalendorių 
OUR CREATIVE KI DS 2001. Šio leidinio 

“klebonišką”... atseit, gerklei praplauti.
Šiandien - diena ypatinga. Vienam 

turgaus aikštės kampe jau suręsta 
tribūna. Na, mat laukiame kažkokios tai 
“panstvos” iš Kauno.

Galų gale išgirstame tratėjimą nuo 
“gelžkclio” pusės. Į aikštę atidarda 
“fordukas” su visa svita. Vyrai visi su 
“katilokais” ant galvų, vienas kitas netgi 
su “akulioriais”. Tesidžiaugia, kad dar 
ncapšerkšnojo. Va, dar ir pora “poniu
čių” išlipa. Viena, atrodo šiek tiek 
jaunesnė, kilstelėjo “andaroką” aukštyn, 
kad net kojų riešo kauliukai pasirodė. 
“Va, Jergutėliau, tu mano”,-šnibžtelėjo 
šalimais sėdinti kaimynė ir, slaptai 
persižegnojusi, tęsė: “Begėdė, Jezabėlė! 
Kaip ją dar šventa žemė nešioja?” O 
kaltininkė grakščiai kaip stirna laviruoja 
tarp Bėrio ir Sarčio paliktų “kupstukų” 
tribūnos link. Tik “pastrikt, pastrikt”, - 
sakau, tokios “piruetės” jai ir pati 
Pavlova pavydėtų.

Sulipo tribūnon. Žvelgiu į tas 
moteriškas, kaipgi, juk tai “dailiosios 
lyties” atstovės. Kaip jos iš tikrųjų atrodė, 
nemačiau, nes visos “apsikutojusios”, kad 
tik akys ir truputėlis nosies tesimato. Ant 
galvos užsivožusios tokias “puodynes”, 
šiek tiek skirtingas nuo tų, kur mes 
turime - mūsų, mat, molinės, į kurias, 
kiek prisimenu, mama bruknių uogienę 
pildavo. Viena iš jų, matyt vyresnė,

rėmėjai - Camp 
Quality, organi
zacija, rengianti 
įvairias progra
mas vėžiu ser
gantiems vai
kams, ir parduo
tuvė Toyworld.

O buvo taip...
Vieną rytą 

Kazytė su mama 
Aida pašto 
dėžutėje rado 
Pharmacy Plus 
katalogą. O tame 
kataloge - skel
bimas apie vai-
kų piešinių konkursą. Konkurso 
nugalėtojams žadama skirti $200 premijas 
ir jų piešinius patalpinti jau minėtame 
kalendoriuje. Kazytė, ilgai nelaukusi, 
pasiėmė savo mėgiamus akvarelinius dažus, 
nupiešė mamą, tėtį ir save pačią, linksmai 
sportuojančius žalioje pievoje, ir išsiuntė 
piešinėlį nurodytu adresu. Ilgai nebuvo 
jokios žinios ir Kazytė buvo beužmirštanti 
tą konkursą. Tik prieš pačias Kalėdas 
Kazytei telefonu pranešė, kad ji yra viena 
iš 13 konkurso nugalėtojų (iš viso konkurse 
dalyvavo daugiau kaip 1000 vaikų iki 13 
metų amžiaus iš įvairių Australijos valstijų), 
o jos piešinėlis patalpintas kalendoriaus 

užsivilkusi tokį “paletą”, nuo galvos iki 
kojų, kažkoks tai raizgytas. mazgytas. 
Vėliau pasakojo vyrai, kad tai “kuri”, 
“kuria”- palauk, tai “karakulis”. Jį, būk 
tai, pats Aleksandras Makedonietis iš 
Persijos atgabenęs. Nežinau, bet man tai 
jis labai panašėjo į tą, kurį kaimyno 
Antosė kas rytą, čiulbėdama kaip 
lakštingala, prie savęs viliojo, 
dainuodama: “Avinėli, nabagėli, 
garbanotas -žemas, drūtas ir kudlotas...”

Jaunesnioji, bent man taip atrodė, gi 
savo kaklą ir pusę veido buvo apsukusi 
kažkokiu tai kailiu - sako, kad tai lapė. 
Manding, lapė kaip lapė, bet mano bobu
tė turėjo irgi kažką tai panašaus - tai jos 
katinas Rainis. Tinginys, pelių negaudė, 
bet buvo nusipenėjęs kaip paršas. Dingo 
iš namų prieš keletą savaičių. Argi?

Vaikams nuščiuvus, “bobutėms” 
nutilus, į priekį išeina blizgančiu, dar nuo 
Napoleono laikų užsilikusiu šalmu 
užsidengęs galvą miesto “pažiba” -Joškė. 
Atidavęs pagarbą tribūnoj sėdintiems, jis 
savo klerančiu balseliu prabilo: “Ui, mes, 
Panevėžio pyžarrrnikai irrr ugniagesiai, 
sveikiname Lietuvos Vyrrriausybę... Jau 
dešimt metų sukako, kai mes atgavom 
savo išėjimą... į platų pasaulį...”

Jau daugel “undenėlio” nutekėjo 
plačiuoju Nemunėliu, o ir pats Nevėžis 
džiūti pradėjo, bet tų laikų vaizdai dar 
gyvi mūsų atmintyje. Metų metais 

lapkričio mėnesio puslapyje. Neilgai trukus 
paštu atkeliavo ir pats kalendorius, o su juo 
ir žadėtas $200 čekis. Džiaugėsi Kazytė, 
džiaugėsi mama su tėčiu, džiaugėsi ir 
seneliai Lietuvoje. Kas gi nesidžiaugtų jų 
vietoje? Mes taip pat džiaugiamės, o 
darbščiajai Kazytei linkime tokios pat geros 
sėkmės ir ateities darbuose.
Kazytė su tėveliu, psichologijos daktaru, ir 
mamyte, profesionale smuikininke, 
nuolatiniam gyvenimui į Australiją atvyko 
prieš kelerius metus.

Lilija Kozlovskienė

Klaipėdos uostas. Nuotrauka iš Vandos 
Sruogienės “Lietuvos istorijos”

iškilmingai švęsdavome sausio 
penkioliktąją. Kažkodėl, tačiau, išdilo ta 
atmintis - nebešvenčiame tos dienos, 
nebeminime to įvykio visuomenėje.

Kodėl? Argi per Klaipėdos sukilimą 
dvidešimt trečiaisiais nebuvo pralietas 
kraujas, paaukotos gyvybės? Nejaugi mes 
jau tiek apkiautę, kad nenorime 
prisiminti tų, kas mums atvėrė vartus į 
šniokščiančią Baltiją? Į horizonte 
skęstantį pasaulį?

Drebančia ranka nušluostau ant ūso 
dar užsilikusią ašarą. Tikiu, kad mes vis 
tik išlįsime iš to sraigės kiauto ir vėl 
pradėsime atiduoti pagarbą visoms 
aukoms, padėtoms ant tėvynės aukuro. 
Ar turėsime drąsos pakelti sugėdintas 
akis ir iš širdies prisipažinti:

“JŪRA, JŪRUŽE, MES TAVE 
UŽMIRŠOM...” Teodoras J.Roteas

Dulkę Pijų džiaugsmas ima 
Koks būrys gražus jaunimo! 
Kilnaus darbo vaisiai matos - 
Eina lygios skautų gretos. 
Stovyklauti susirengę 
Su daina į gamtą žengia.
Mūsų Pastogė Nr. 3, 2000.01.22, psl. 4

Apimtas gražios idėjos, 
Pasiskolinęs kuprinę 
Ir mažutę palapinę, 
Dulkė iškilon išėjo. 
Ramią naktį turės Pijus 
Draugiškam gamtos glėbyje. 

Sidabrinėj mėnesienoj 
Klaidžioja garsai naktiniai, 
Pijus jau po vakarienės 
Miega savo palapinėj. 
Prisivalgius karštų blynų, 
Miela ir ramu krūtinėj.

“Su perkūnais ir žaibais 
Ledai daužo kūną mano, 
Kaukia žvėriškais balsais 
Šitas piktas uraganas. 
Tai tau iškila naktinė! 
Kur gi dingo palapinė?”

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai
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Aliutės kampelis
Vardai: line Netimero ir Birutės_

O jau tų mūsų vardų įvairumas! Pasiskaitai kalendorių su pažymėtais vardais ir 
stebiesi, iš kur jie tokie?

Pavartę XIII ar XIV a. dokumentus, pamatysime, kad lietuviai turėjo tik vieną 
vardą: Droksis, Lygeikis, Bunys, Parbus, Visigėla, Meilus, Karigaila, Daugėla. 
Pavardžių dar nebuvo.

Seniausias vardas, kurį man teko knygose aptikti, tai 1009 m. Kvedlinburgo 
metraštyje minimas genties vadas Netimeras.

XII-XIII a. minimi kunigaikščiai Dangerutis, Stakys (arba Steksė), Rukšys, Bulius. 
Saulės mūšyje minimas Vykintas, o vėliau ir jo sūnūs Vismantas, Eidivilas irSprudeika, 
bet jau pažymima, kad jie yra Bulioniai (t.y. Buliaus palikuonys).

Iki šiol plačiai paplitęs Mindaugo vardas; kiti to paties laikotarpio vardai dabar 
retai naudojami: Lengvenis, Tautvydas ir Tautvilą, Erdvilas, Ruklys, Algminas, 
Treniota, Daumantas, Vaišelga, Gerdenis, Gerstukas ir Parbusis.

Pats žmogaus vardas kartais būdavo duodamas kaip linkėjimas naujagimiui, tartum 
koks užkerėjimas. Ne visus “linkėjimus” dabar begalima atsekti, bet daugelis vardų 
yra visai aiškūs: Tautginas arba Gintautas (kuris gins tautą), Visvaldis (kas viską 
valdytų), Vaišnora (kad noriai vaišintų).

Dvišaknių vardų šaknys gali būti ir sukeistos, pvz. Mantrimas - Rimantas 
(linkėjimas, kad užaugtų rimtas ir protingas - mąstantis). (Čia, kaip seniau, vartojami 
vaistai “amidopirinas” ir “piramidonas” - abudu nusako to paties vaisto sudėtį, tik 
skirtingos firmos sukeitė eilės tvarką.) Tokių sukeičiamų vardų buvo labai daug: 
Vaišnoras - Norvaiša, Gaudrimas - Rimgaudas, Vidmantas - Mantvydas, Tautkantas 
- Kantautas.

Senųjų moteriškų vardų kronikose beveik nerandame. Pačios žinomiausios, kurios 
dalyvavo politiniame gyvenime - Morta Mindaugienė ir Ona Vytautienė - žinomos 
tiktai krikščioniškais vardais. Žinome Kęstučio žmoną Birutę ir jo dvi dukras Danutę 
ir Ringailę, ir Gedimino dukterį Aldoną.

(ii neptiKcuot pikto
Himnas Naujų Metų naktį?

... Dėkoju jums už įdomų laikraštį. 
Gyvenu dabar Melbourne, tai visuomet 
įdomu sužinoti, kas Sydnėjuje ir kitur 
vyksta. Sėkmės jums 2001 metuose.

Drauge siunčiu kelias mintis apie 
Naujųjų Metų sutikimą....

...Naujų Metų balius 2000-2001 metais. 
Susibūrė lietuviai iš visų pasaulio kraštų - 
jaunieji ir vyresnieji kartu. Vieni šoka, kiti 
dainuoja. Artėja 12 valanda, pilsto 
šampaną, linksmai kalbasi.

Štai kviečia visus “jaunus” į didžiąją 
salę, kad Naujuosius Metus sutiktumėme 
kartu. Perskaitomas Lietuvos Prezidento 
sveikinimas, belieka tik minutė iki 12-tos 
valandos. Visi ruošiamės “nuskaičiuoti” 
paskutines dešimt Senųjų Metų sekundes...

Jaunime, j chorų
Per Lietuvių Dienų jungtinio choro 

pasirodymą tarp sopranų atsirado trys 
jaunos mergaitės. Tai Gražina Kymantaitė, 
Raminta Kymantaitė ir Stefutė 
Mačiulaitytė. Jos visos atvažiavo iš 
Mclboumo.

Pradėjus dainuoti, mane nustebino jų 
skambūs jauni “aksominiai” balseliai ir 
gražiai tariami lietuviški dainų žodžiai. 
Malonu buvo šalia savęs matyti jaunuoles 
ir klausytis jų dainavimo. Pamaniau sau, o

Lietuvių šlovė pasaulyje
Įžengiant į 2001-sius metus norėtųsi 

atkreipti skaitytojų dėmesį į įdomius faktus, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu liečia 
Lietuvos kultūrinius laimėjimus 
besižvalgant po tarptautinę areną, kur 
Lietuva bei lietuviai jau neginčijamai 
figūruoja tarp pačių geriausių ir įdomiausių 
pasaulyje.

Esu gavusi Hong Kong Art Festival 
programą, kur pažymėta, kad Eimunto 
Nekrošiaus statomas “Hamletas” (Meno 
Fortas, Vilnius-I heatre Lithuania) vyks ten 
net tris dienas (vasrio 20,21 ir 22 dienomis). 
Ypač jaudina mus faktas, kad šis scenos 
veikalas, laikomas pačiu geriausiu iš 
Šekspyro dramų, bus atliekamas lietuvių 
kalboje ir užtruks maždaug 3val. 45 
minutes.

Buvau informuota, kad bilietai šiam 
spektakliui buvo tuoj pat išpirkti, bet 
galima bus įsigyti video. Siunčiu programos 
vitšelio foto kopijas, kur dešinėje pusėje

... Netikiu savo ausimis! Giedamas 
Lietuvos Himnas! Niekuomet negirdėjau 
kitataučių giedant savo valstybės himną per 
Naujus Metus - nei Pietų Amerikoje, nei 
Vokietijoje, niekuomet Australijoje, ir kiek 
Iš kitų žinau, net ir Lietuvoje. Tai kodėl 
dabar?

Man buvo nepatogu ir nemalonu, kai 
Tautos Himną giedojo 12-tą valandą. Mano 
supratimu, himnas yra rimtai giedamas, 
dažniausiai minėjimuose, atidarymo bei 
uždarymo renginiuose ir pan. Bet jį giedoti 
per balių, kai pusė žmonių yra girti, visai 
netinka. Tikuosi, kad ateityje 
organizatoriai šios naujos mados 
nebekartos. Su pagarba

Marina Coxaitė-Taylor

kodėl neradus panašių jaunų dainininkių 
pas mus Sydnėjuje?! Juk čia irgi yra daug 
jaunimo, kurie mėgsta dainuoti. Ypač 
norėtųsi, kad pamiltų jaunieji savo senelių 
lietuviškas dainas, įsijungtų į mūsų 
“Dainos” chorą, kurio veiklos pratęsimui 
reikalinga pamaina. Sydnėjuje lietuviškos 
dainos išnyks, jeigu neatsiras naujų dainos 
mylėtoji). Reikia pratęsti tėvų ir senelių 
palikimo tradiciją.

Marija Danutė Svaldenienė

(apačioje, kampe) aiškiai figūruoja ir 
lietuviškosios versijos Hamletas, o taip pat 
puslapį, kuriame yra įdomios detalės.

Iš Paryžiaus esu gavusi nuostabiai 
gražiai išleistą knygą prancūzų kalba “M. K 
Čiurlionis 1875-1911” ir taip pat review 
Michael Gibson iš “International Herald 
Tribune”, kur yra aprašoma šiuo metu 
Paryžiuje, musce d’Orsay vykstanti M.K. 
Čiurlionio darbų paroda (2000 lapkričio 8 
- 2001 vasario 4). Paroda yra gausiai 
lankoma, tad galime ir vėl pasidžiaugti, kad 
M.K. Čiurlionis “atrandamas” netgi menų 
sostinėje Paryžiuje.

Aukščiau minėtą Hong Kongo Arts 
Festival programą esu gavusi iš dukters 
Aleksandros, kuri ten gyvena ir dirba, o 
knygą apie M.K. Čiurlionį ir review (foto 
kopija) esu gavusi iš dukters Jūratės, kuri 
su šeima gyvena ir dirba Paryžiuje.

Dėkoju už malonų dėmesį, pagarbiai

Aldona Veščiūnaitė-Janavičicnč

( Ii REDAKCIJOI PIMTO

Miela Redaktore, vis daugiau lietuvių, sulaukę pensijos, traukia į Gold Coast. 
Nuotraukoje, kurią aš padariau (su tripodo pagalba) neseniai vykusio Goki Coast Lietuvių 
Bendruomenės Kalėdų pikniko melu, matome naujuosius auksokrantiečius iš 
Tasmanijos, Adelaidės, Melbourno, Sidnėjaus ir Aucklando. Iš kairės stovi: Olga Kclertaitė- 
Kalnins (ex Adelaide), Juozas Songaila (cx Adelaide), Liudas Krasauskas (cx Tasmanįja/ 
Melbourne), Regina Smilgevičienė (ex Melbourne), Marytė Kelertaitė-Atkinson (ex Sydney), 
Jurgis Smilgevičius (ex Melbourne), Don Atkinson (ex Sydney) and Joan Songailienė (cx 
Auckland). SėdėVera Juozapavičienė (cx Melbourne), Mavis Krasauskienė (Queensland), 
Valerija Kybartienė (cx Melbourne) ir Algis Kalnins (ex Adelaide).

Su geriausiais linkėjimais joan Songailienė

Atsakymas “įdėmiam skaitytojui”
Puiku, kad “Įdėmus skaitytojas” 

susidomėjo rašybos klausimais (“M.P” Nr. 
1). Tačiau jam (o gal jai) esą "sunku suprasti, 
kokių taisyklių siūlo laikytis dr. Doniela”. O 
mano mintys buvo paprastos.

Pirmiausia, išeivijoje yra įprasta svetimų 
asmenvardžių ir vietovardžių “nelictuvinti” 
ištarimo prasme, nes tokie bandymai kaip 
D.Sazerlend (dainininkė Joan Sutherland), 
Uilas Juzas (Will Hughes), Houmbušas 
(olimpinis Flomebush), Maris (upė 
Murray), Džordž stritas (George Street) ir 
1.1, sukelia skaitytojų nepasitenkinimą ar 
net pašaipą. Su svetimvardžiais išeiviai 
susiduria nuolat, tad kodėl juos perrašyti 
taip, kad tikrąjį vardą reikėtų atkurti iš 
neaiškaus sulietuvinimo? Taigi, 
neperrašinėkime!

Antra, išeivijos spauda išlaikė logiką 
tikrinius vardus rašydama didžiosiomis 
raidėmis. Tikrinis vardas yra Jonas Jonaitis, 
taip pat ir Australijos Lietuvių Fondas, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas, “Mūsų 
Pastogė” ir 1.1. Si rašybos tradicija pratęsia 
prieškarinės Lietuvos taisykles ir daugmaž 
sutampa su Vakarų ar bent anglo-saksų 
praktika (palygink: Brisbane City Council). 
Tačiau sovietmečiu Lietuvoje, kaip irvisoje 
Sovietų Sąjungoje, galiojo kitokia taisyklė, 
būtent pagerbianti kompartiją ir sovietų 
valdžios aukščiausius organus. Du 
principiniai pavyzdžiai: pavadinime 
“Lietuvos Lenino Komunistinė Jaunimo 
Sąjunga” visi žodžiai turi prasidėti 
didžiosiomis raidėmis, bet taip negali būti 
pavadinime “LTSR rašytojų sąjunga”, todėl 
čia du žodžiai iš mažųjų raidžių... Taigi, 
išeivijos tradicija dėl didžiųjų raidžių yra 
solidesnė, nes ji remiasi logika (t.y. tikrinių 
vardų principu), o ne politiniu pataikavimu.

Kas tas “rusiškas filtras”? Anglų kalbos 
kraštuose gyvenantys išeiviai kartais stebisi, 
kodėl Lietuvoje kai kurie angliški žodžiai 

Klaida
Gcrb. “MP“ Redaktore, prašau pataisyti mano straipsnyje įsibriovusią klaidą. 'lūrėjo 

būti: “ Dieve neatleisk jiem, nes jie žinojo ką jie darė” (skirta rusų kareiviams), 
o ne: “ Dieve, atleisk jiems, nes jie nežinojo, ką jie darė“ “MP“ Nr. 1-2, pusi 9.straipsnyje 
“Sausio 13-ta“. Ačiū! Vincas Bakaitis

Nuo redakcijos: pataisėme manydami, kad laiško autorius suklydo cituodamas 
krikščionišką posakį. Dėl to apgailestaujame.

rašomi klaidingai net fonetine-ištarimo 
prasme? Pavyzdžiui: spikeris (speaker), 
pikas (peak), ledi (lady), bukmekeris 
(bookmaker), lenčas (lunch), dempingas 
(econom. dumping), bumas (boom) ir Lt 
Čia reikalas sukasi apie svetimus žodžius, 
kurie į Sovietų Sąjungą atkeliavo per 
savotišką mados bangą ir buvo perrašomi 
rusiškomis raidėmis. O Lietuvoje iš rusiško 
perrašymo jie buvo perrašomi dar kartą, ir 
būtent paraidžiui. Šitaip atsirado ledi, o ne 
leidi, spikeris, o ne spykeris ir 1.1. Jei nebūtų 
keliavę per “rusišką filtrą”, šie žodžiai 
Lietuvoje būtų buvę perrašyti teisingiau. 
(Kitas klausimas, ar jų iš viso reikia?)

“Įdėmus skaitytojas” pataria susisiekti 
su kalbininkais Lietuvoje. Džiugu yra 
pranešti, kad išeivijos padėtis ten yra 
žinoma. Yra suprantama, kad, pavyzdžiui, 
Australijos lietuvių spaudoje keistai 
atrodytų tokie vardai kaip D. Hovardas ar 
Govardas (John Howard), K. Bizlas (Kim 
Beazley), Polis Kitingas (Paul Keating) ir 
t.t. Viena iš specialistų, “Gimtosios kalbos” 
redaktorė Inga Mataitytė, išeiviams net 
pabrėžė, kad “originali svetimų tikrinių 
vardų rašyba leidžiama...” (originalias 
formas jau vartoja keli didieji Lietuvos 
laikraščiai ir kelios knygų leidyklos), o 
Lietuvių kalbos komisijos pirmininkės 
pavaduotoja Jūratė Palionytė taip pat 
pastebėjo, kad “didžiųjų raidžių rašymas 
apskritai tėra susitarimo dalykas - tiesiog 
Lietuvoje susitarta vienaip, o išeivijoje 
kitaip”. (“Pasaulio Lietuvis”, 2000, nr.4 ir 
6-7).

Taigi, nėra reikalo laikrodį sukti atgal 
Lietuvoje vis plačiau įsigali svetimvardžių 
rašymas originaliose formose, o ėjimas į 
Vakarus jau ir dabar, ypač ekonominėje 
sferoje, griauna sovietmetyje kilusias 
taisykles dėl didžiųjų raidžių naudojimo.

Vytautas Doniela
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Pritruko pinigų mokytojų atlyginimams
Tokia antrašte “Šiaulių krašte” 

(2000.12.13) buvo spausdintas 
korespondentės Sigitos Stonkienės 
straipsnis. Norėčiau ir aš porą žodžių tarti 
šiuo opiu klausimu, su kuriuo susidūriau 
2000 m. rudeni lankydama vidurines 
mokyklas ir gimnazijas provincijos 
miestuose ir miesteliuose. O tų vietovių 
buvo aštuoniolika, tad dar antra tiek 
mokslo Įstaigų teko matyti ir pravesti 
seminarus-pokalbius su anglų kalbos 
mokytojais(-omis). Kaip tik tuo metu 
mokytojų atlyginimo klausimas buvo labai 
opus, nes artėjo Kalėdų šventės. 
Mokytojams buvo siūloma išeiti 
nemokamų atostogų arba atsisakyti 
atlyginimo už kelias dienas savaitės bėgyje. 
Mokytojai skundėsi ir klausė, ar taip 
atsitinka ir Australijoje? Per 38 
mokytojavimo metus man neteko susidurti 
su tokia problema. Parašiau straipsnį 
“Žvilgsnis iš šalies” į mokytojų savaitraštį 
“Dialogą” (2000.12.08), kuriame be kitų 
temų, paliečiau ir atlyginimų klausimą. Juk 
buvo aišku, kad metų pradžioje sumažinus 
švietimo finansavimą, mokytojų 
atlyginimams išmokėti truks 3% reikiamų 
lėšų. O dabar norėčiau pateikti nors kelis 
statistinius duomenis, surinktus “Šiaulių 
krašto” korespondentės Sigitos Stonkienės 
apie atlyginimų klausimą Šiaulių 
mokyklose:

Trūksta dešimčių tūkstančių litų
Pasak Šiaulių biudžetinės įstaigos 

“Paslauga" centralizuotos buhalterijos 
vyriausios buhalterės Jonės Pintulienės, daliai.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-2
Išgąsdinta tų visų baisybių, kurios artėjo 

prie mūsų, sėdėjau ant suolo kaip priklijuota, 
trokšdama kad viskas, ką girdėjau, būtų 
neteisybė.

- O, gal tie baisūs žmonės niekada neateis 
pas mus, - patyliukais mėginau save raminti, 
bet tas nepadėjo - girdėti žodžiai nenustojo 
skambėję ausyse: “llirim viską paslėpti... 
Turim viską paslėpti..”

Staiga prisiminiau satino suknelę, kurią 
man mama pasiuvo vardadieniui Tai buvo 
mano gražiausias rūbelis, kurį aš kada nors 
buvau turėjusi. Mano brangiausias turtas.

“Tie komunistai vagia net iš vaikų,” - vėl 
suskambo ausyse.

Pašokusi nuo suolo nubėgau ieškoti į 
miegamąjį. Ištraukusi suknelę iš spintos ir, 
glostydama švelnų paviršių, priglaudžiau prie 
veido. “Nė viena iš mano mokyklos draugių 
tokios gražios neturi,” -kurį laiką džiaugiausi 
mintyse.

-Aš niekam neleisiu jos atimti iš manęs... 
Niekada... - piktai sušnabždėjau, 
tryptelėdama koja.

Nuo to laiko suknelė pasidarė lyg mano 
mažučio pasaulėlio centras, kurį aš turėjau 
apginti nuo plėšikų.

Suvyniojus į mažą kamuolį, kišau suknelę 
po spinta, bet ji tenai niekaip netilpo. 
Susijaudinusi nebežinojau ką daryti. Tada 
bėgau į darželį kur augo mamos bijūnai. Bet 
prisiminiau, kad bijūnus reikia kasdien laistyti 
O Dieve, mano suknelė sušlaps irsusipurvins. 
O gal į duonkepį? Komunistai tikrai ten 
neieškos. Bet mama kepa duoną kas savaitę. 
Mano suknelė gali sudegti

Apimta baimės ir nerimo atsiradau 
klėtyje. Prieš mane stovėjo grūdų rūšiavimo 
mašina. Iki sekančio grūdų derliaus “arbos” 
tikrai niekas nenaudos, šmėstelėjo mintis. 
Greitai užsiropščiau ant mašinos viršaus ir 
įkišau jau nuvalkiotą savo suknelę tarp 
dulkėtų siečių. Pagalvojau, kad ji saugioje 
vietoje, bet prisiminus šios dienos kalbas ir 
vėl baimė suspaudė širdį.

Vakarienės metu niekas nekalbėjo. Niūrūs 
debesys gaubė mūsų šeimos namus. O gal 
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miesto mokyklų trūksta dalies Mokos fondo, 
todėl mokytojams šįkart gali būti išmokėti ne 
visi atlyginimai. J.Janonio gimnazijai 
atlyginimams trūksta apie 19 000 litų, 
Medelyno vidurinei mokyklai - 41 000 litų, 
Didždvario gimnazijai - per 40 000, 
S.Šalkauskio vidurinei mokyklai - peril 000 
litų, Vijolių vidurineimokyklai-4500litų...

Niekam nerūpi, kas darosi mokyklose
Janonio gimnazijos direktorius Rimas 

Budraitis, paklaustas, kaip bus mokami 
atlyginimai, buvo atviras: "Trūkstam 19 000 
litų, vadinasi, negausint. Džiaugsimės, jei 
pavyks išsimokėti didesnę pusę atlyginimų”. 
Direktorius teigė esąspasipiktinęs tuo, jog visi 
švietimo finansiniai reikalaiyra numesti ant 
mokyklų vadovų pečių. “Esmė tokia-pinigų 
nėra, tvarkykitės, kaip išmanot, ministerija 
ir savivaldybė nusiplauna rankas. Ir 
“tvarkomės": vienos mokyklos, kad galėtų 
išsimokėti atlyginimus, ėjo nemokamų 
atostogų, kitos, kuriose stiprios profsąjungos, 
atsisakė tai daryti. Blogiausia, kad tokie 
dalykai veda į susipriešinimą tarp pačių 
miesto mokyklų, vadovų ir kolektyvų.

Medelyno vidurinės mokyklos direktorius 
Stanislovas Nauronis vakar taip pat buvo 
konkretus: "Nemokam. Laukiam, gal 
perves". Direktorius teigė nesuprantąs, kas 
kam yra skolingas: valstybė mokytojams ar 
mokytojai valstybei? Jo žodžiais, kokia gali 
būti skola, jei dėl sumažinto finansavimo 
nevykdoma svarbiausia - ugdymo planas.

Taigi, padėtis provincijos mokyklose ir 
gimnazijose iš mano patirties ir, kaip 
matėme iš aukščiau pateiktos statistikos, 

mano tėvai buvo susirūpinę todėl, kad 
nežinojo, kur paslėpti namus ir gyvulius nuo 
komunistų?

- Kas tau yra, mama?” - įsitvėrusi sijono, 
vėl išdrįsau jos paklausti

- Iii dar per maža, kad galėčiau tau 
pasakyti, - atrėžė ji man kaip niekad griežtai

Toks atsakymas manęs nenuramino, o tik 
dar daugiau sujaudino, nes niekaip negalėjau 
suprasti, kodėl mano tėvai pasidarė tokie 
pikti

Naktį, kai brolis ir sesuo užmigo, aš dar 
ilgą laiką gulėjau atvirom akim, spėĮjodama, 
kas tie rusai komunistai ir buržujai ir kodėl 
jie nori iš mūsų viską atimti

Buržujai
Praslinko keli mėnesiai nuo tos baisios 

dienos, kada pirmas tankas pravažiavo pro 
mūsų sodybą 1940 metais buvo ankstyvas 
ruduo. Rugsėjo mėnesį kaip visada, prasidėjo 
mokslo metai. Mano skyriuje daug draugių 
pasikeitė ir nebenorėjo su manimi žaisti Ypač 
dvi mergaitės, Dalė ir Oną pasidarė bjaurios 
ir įžūlios. Aš pradėjau neapkęsti ir jų, ir 
mokyklos.

Vieną dieną mūsų mokytoja pareiškė, kad 
visi mokyklos vaikai turi įstoti j pionierius.

- Kiekvienas geras komunistų vaikas turi 
priklausyti pionieriams. Komunistai yra 
darbininkų draugaį jie pagerins neturtingųjų, 
vargstančiųjų gyvenimą -kartojo ji kas dieną 
nesustodama.

- Rusų kareiviai irgi yra komunistai, jie 
nubaus buržujus už visus jų praeities 
nusikaltimus, - girdėjau žmones šnekant, bet 
negalėjau išklausti, kokie tie buržujų 
nusikaltimai buvo.

Ilgai nesupratau, kodėl mano mokykloje 
vaikai ir mane vadino buržujum, nes niekaip 
negalėjau prisiminti padariusi tiek daug 
blogio, kad būčiau nusipelniusi tokio baisaus 
vardo. Ir kai vieną dieną Dalė nenustojo 
manęs pravardžiavusi, įsiutusi tėškiau jai j 
veidą. Už nugaros išginiau Onos balsą

- Tavo tėvas - buržujus... Tavo tėvas - 
buržujus... Tu irgi susmirdusi buržujė...

Degdama pykčiu, suspaustais kumščiais

buvo liūdnokos. Nors spaudoje jau buvo 
pasirodę žinių, būk tai naujoji Vyriausybė 
suradusi lėšų švietimui ir netgi mokyklų 
remontui, bet kol kas dar nesulaukta 
konkretesnių rezultatų. Ar greit sulauksim 
linksmesnių žinių apie išmokėtus 
atlyginimus, planų vykdymui skirtas lėšas, 
papildomų ugdymo valandų išplėtimą bei 
sumokėtus kabinetų išlaikymo 
mokesčius??? Mačiau bent kelias 
mokyklas, kuriose specialistės mokytojos 
išlaiko kabinetus iš savo kišenės. Net ir 

atsisukau pasirengusi ir jai duoti į snukį, bet 
pamačiusi kitus vaikus besijuokiančius ir mane 
pravardžiuojančius, sumišau, nežinodama ką 
daryti Kraujas virė skausmu ir pykčiu nuo 
užgaulių, o protas buvo taip sutrikęs, kad jeigu 
būčiau galėjusi juos visus užmuštų būčiau tai 
padariusi

Kai atsipeikėjau, jau buvau miške. Tubūt 
norėjau pabėgti nuo viso, kas skaudino ir 
gąsdino. Miško oras buvo švarus ir grynas, 
pajutau ramybę. Miško viduryje augo eglės, 
aukščiausi girios medžiai. Žiūrėdama į jas 
mąsčiau, ar pasiekčiau dangų, jei lipčiau iki 
jų viršūnių? “Bet dangus tik geriems 
žmonėms, ne buržujams,” vėl šmėkštelėjo 
skaudi mintis.

Vaikštinėdama tarp medžių žavėjausi 
skardžiomis paukščių melodijomis, lyg būčiau 
patekusi į burtų šalį. Per eglių šakas vėl 
išgirdau žvarbų šiaurės vėjo ošimą pajutau 
lyg visas miškas vaitotų su manimi

Atsisėdusi ant minkštų samanų, toliau 
bandžiau su savimi aiškintis, kas tie buržujau 
ir kaip gali būtį kad mano tėvas - vienas jų? 
Kodėl jis blogas žmogus ir kodėl vaikai mane 
šiemet skriaudžia mokykloje? O gal jos pavydi 
mano mėlynos satino suknelės? O gal, kad 
sekmadieniais aš į bažnyčią einu su odiniais 
bateliais?

Kol grįžau namo, mano protelis buvo 
pilnas visokių klausimų, bet dar nespėjus 
mamos paklaustų ji suriko:

- Kur tu buvai? Tavo drabužiai purvini.
Su ašaromis akyse bandžiau jai pasiguosti 

dėl to, kas man šiandien atsitiko mokykloje, 
bet ji kažkodėl nenorėjo nė girdėti Tik gailiai 
žiūrėdama, sudėvėto žiursto švaresniu kampu 
nušluostė man ašaras, opo to stipriai suspaudė 
nosį ir liepė šnypšti

- Ale, būk gera mergaitė ir neklausyk ką 
tie vaikai tavo skyriuje sako. Tu man pažadėk, 
kad daugiau su jomis nesimušį kokiais vardais 
tave bepravardžiuotų. Tie, kurie vadina tave 
buržuje, yra komunistų vaikai Kai kurių jų 
tėvai gyvena daug vargingiau už mus, o kitų 
tėvai yra prasigėrę ir tinginiai, kurie tikisi, kad 
komunistai išspręs jų visus rūpesčius, - 
klausydamasi jos drebančio balso pajutau 
tvirtas mamos rankas spaudžiant manąsias.

Dar stipriau ji spustelėjo, kai pradėjo 
pasakoti apie Dalės ir Onos tėvus, kurie prieš 

pačios valo juos, kad tik kolegos ir 
moksleiviai turėtų kur patogiau darbuotis. 
Bet kaip ilgai jos valios? Tad, mieli 
Australijos lietuviai, jei kas galite ir norite 
padėti savo buv. gimnazijai, ypač jei ji nėra 
Vilniuje, Klaipėdoje ar Kaune, bet kituose 
miestuose, kreipkitės į prof. V Donielą, 
kuriam esu davusi Lietuvos mokyklų 
sąrašą, ar tiesiog į mane. Mielai suteiksiu 
žinias.

Skambinkite telefonu: (02) 9520 2670.
Isolds Poželaitė-Davis, AM

“Avietė and After” knygos viršelis_________
tai buvo gana pasiturintys ūkininkėliaį bet 
apsvaiginti komunistų melo, netikėtai pradėjo 
jiems tarnauti

- Šiomis dienomis pasitikėti negali nė 
vienu. Taigi tylėk, Ale, ir neieškok teisybės, - 
prisaikino ji mane.

Iš pradžių man viskas atrodė aišku Vėliau 
mano vaikiškame protelyje vėl pradėjo 
maišytis buržujai, komunistai, plėšikai, 
susidarė lyg užburtas ratas, iš kurio negalėjau 
ištrūkti

ft> vakarienės pasekiau Joną iki prūdo. 
Jis visada plaudavosi kojas prieš eidamas gulti. 
Kol jis movėsi nagines ir vyniojo purvinus 
autus, pamažu prislinkau ir pasislėpiau už 
akmens. Apsimesdamas, kad manęs nemato, 
jis staiga pliaukštelėjo ranka per vandens 
paviršių ir mane aptaškė. Šlapia pašokau ir 
piktai surikau:

- Jonaį tu esi baisus buržujus!
Jis nieko neatsakė, o tik pasileido juoktis.
- Kodėl nepyksti? Juk aš tave pavadinau 

buržujum?
- O kodėl aš turiu pykti? - jis ir vėl 

nusišypsojo.
- Todėį kad aš tave bjauriai įžeidžiau
- Ale, aš džiaugčiausi dirbdamas savo 

žemelę ir būdamas buržujus,
(bus daugiau)
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ALB vakar, šiandien ir rytoj
Dr. Algimanto Kabailos paskaita ALB Tarybos posėdyje, Sydnojuje 2000 metais

Dr. Algimantas Kabaila ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimo tribūnoje. Vytenio 
Šliogerio nuotrauka.

Įžanga
Nors tema atrodo labai plati, bet 

nežadu klausytojų per ilgai varginti, tad 
stengsiuosi rašyti trumpai. Iš ties, tai yra 
rašančiojo disciplinos reikalas. Sakoma, 
kad Winston Churchill atsisakydavo 
skaityti raportus, jei jie buvo ilgesni, kaip 
vienas mašinraščio puslapis. Bet gi, ne taip 
lengva trumpai savo mintis pateikti. 
Garsusis matematikas ir mokslininkas 
Blaise Pascal kartą rašė vienam savo 
draugui: "rašau tau ilgą laišką, nes neturiu 
laiko parašyti trumpą”.

ALB vakar
Kalbant apie ALB vakar, užtenka 

pakalbėti apie porą pavyzdžių. Neseniai 
vartant senus popierius, užtikau 
dokumentus apie Melbourne Klubo 
steigimo aktą, pasirašytą 1957 m. spalio 28 
dieną. Jis pasirašytas Algio Kabailos, 
Antano Mikailos, Alberto Zubro, Adomo 
Vingio ir Benedikto Zabielos. Iš šių 
steigėjų gyvųjų tarpe liko tik vienas, tad 
kalbant apie ALB vakar, man visai tinka 
šį įvykį šiek tiek prisiminti. Tą steigiamąjį 
Klubo aktą pasirašė 5 Tarybos nariai - 
mažiausias skaičius pagal tuometinius 
Viktorijos valstijos įstatymus. Kai priėjome 
prie pirmojo Lietuvių Namų pirkimo 
Melbourne, paaiškėjo, kad tai įmanoma tik 
esant registruotai organizacijai, gi 
tinkamiausia buvo registruoti klubą. Dabar 
tai jau atrodo savaime suprantamas 
dalykas, nes veik visur, kur buvo įsigytos 
benruomeninės patalpos, buvo įsteigti 
klubai. 1957-tais tai nebuvo taip aišku. 
Kilo didelis triukšmas ir kontraversija 

PASKUTINIOJO KRYŽIAŽODŽIO 
SPRENDIMAS

VERTIKALIAI: L Rezistencija. 2. Sniečkus. 3. Kolaborantas. 10. Mclnikaitė. 11. Rublis.
12. Vermachtas. 13. Paleckis. 14. Pogrindis. 15. Elitas. 16. Genocidas.
HORIZONTALIAI: 4. Plechavičius. 5. Buožė. 6. Pyliava. 7. Emisaras. 8. Gestapas. 9. 
Teroras. 17. Ambrazevičius. 18. Šiauliai. 19. Ateizmas

Šiuo kryžiažodžių seriją Lietuvos istorijos tema baigiame. Kryžiažodžius buvome 
"pasiskolinę” iš Jūratės Zailskienės knygelės "Istoriniai kryžiažodžiai", skirtos Lietuvos 
mokykloms. Knygelę mums gavo Aliutė Karazijienė. Už tai jai nuoširdžiai dėkojame.

Apgailestaudami skiriamės su daugelio skaitytojų širdžiai miela tapusia mūsų laikraščio 
kertele. Tuo pačiu atsiprašome, kad praėjusiame MP numeryje paskutinįjį kryžiažodį neteisingai 
pavadinome 21-ju, turėjo būti 22. Redakcija

a.a. Algiui Grigoniui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame seserims Jūratei, Ramunei, 

Danutei bei broliams Edvardui ir Kęstučiui.
Mauragių šeima

Mirus dailininkui
Leonui Urbonui

užjaučiami artimieji ir giminės: Aras Vaichas, Elenor Kondrotas, Nijolė 
Lisankienė, Neringa Hojrup.

Kazys ir Elena Kemežys

bendruomenėje. Nors visa Klubo Taryba 
nusprendė registruoti tą organizaciją, 
pasirašyti ne visi skubėjo. Po Mclbourną 
tuo metu skraidė kaltinimai, kad steigiama 
kas tai baisaus, kad klubas bus “smuklė”, 
girtuoklių lindynė, o gal net viešieji namai. 
Tad atsargiau buvo neišsiduoti esant vienu 
iš tos “smuklės” steigėjų.

Kad užregistruoti klubą, reikėjo turėti 
registruotą raštinę. Registruotas raštinės 
adresas buvo 33 Wheatsheaf Rd, Glcnroy, 
mūsų šeimos name. Kiekvienas klubo 
narys įsipareigojo, kad (cituoju) “Klubą 
likviduojant, kai tai vyksta jam esant nariu 
ar metų laikotarpyje nustojus būti nariu, 
[narys] turi piniginę prievolę išlyginti Klubo 
skolas ar įsipareigojimus, kurie buvo padaryti 
jam nustojant būti nariu”. Atseit, nariai 
buvo 100% atsakingi už klubo finansinį 
tvarkymą. Tbomet mes buvome daug 
veiklesni - klubo įregistravimui buvo 
deklaruota, kad yra 300 jo narių. 
Stojamasis mokestis buvo 5 svarai, metinis 
- 1 svaras. Prisimintina, kad pilnai 
kvalifikuotas inžinierius, neseniai gavęs 
kvalifikcijas, algos gaudavo apie 20 svarų 
per savaitę - mano pirmasis inžinieriaus 
atlyginimas buvo 18.5 svarų. Dabar 
atitinkamas atlyginimas būtų apie 600 
dolerių per savaitę, tad proporcingai 
įstojimas į lietuvių klubą kainuotų apie 
$150, gi metinis mokestis būtų apie $30. 
Turint omenyje, kad 1957 metais mes 
buvome finansiškai silpni, kū rėmės, 
statėme namus, leidome mokyklon vaikus, 
tikrai lietuviškiems reikalams buvome 
dosnesni negu dabar. Visi 
bendruomenininkai veikė be jokio 
atlyginimo, net ir raštinės išlaidos paprastai 
buvo padengiamos tų, kurie raštinių darbą 
dirbo.

Tik to “Melbourne Lietuvių Klubo” 
užregistravimas įgalino Klubą įsigyti 
pirmuosius namus, kuriuos vėliau 
pardavus, buvo pinigų įsigyti geresnius, 
kuriais ir šiandien Melbourne lietuviai 
tebesinaudoja.

Su pasididžiavimu galime prisiminti 
ALB svarbą Australijos Baltiečių ir jų 
draugų pastangas iškovojant Australijos 
atšaukimą Baltijos kraštų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą de jure pripažinimo. Tai 
buvo didžiulis politinis darbas, kuriame 
dalyvavo visi Australijos lietuviai, nežiūrint 
to, kuriai Australijos partijai jie 
simpatizavo. Tik prisiminkime masines 
demonstracijas Canberroje prie 
parlamento rūmų!

Poetinis 
Druskininkų 

ruduo
Šiais metais buvo tikrai auksinis 

poetinis ruduo kurortiniame Druskininkų 
miestelyje. Vietiniai poetai bei kviesti 
svečiai, susirinkę spalio 6 dienos rytą prie 
Rašytojų sąjungos pastato Vilniuje, 
išvažiavo autobusu į Druskininkus.

Po registracijos ir oficialaus atidarymo 
/ vėliavos pakėlimo “Dainavos” viešbučio 
kiemelyje ir pietų, prasidėjo oficialioji 
poezijos festivalio dalis su gausybe 
skaitymų bei diskusijų, konkursų ir knygų 
pristatymų. Ir vėl skaitymų, diskusijų, 
daugybe interviu bei nuolatinio 
bendravimo, nes viskas vyko tose pačiose 
“Dainavos” viešbučio, tarp dviejų pastatų, 
patalpose. Minėtas Druskininkų poezijos 
rudens iniciatorius - poetas Kornelijus 
Platelis (tuo metu dar buvo ir švietimo
ministras) pasižymėjo poetiniais bei 
organizaciniais gabumais. Jam šiais metais 
talkininkavo poetai Antanas AJonynas, 
Liudvikas Jakimavičius, Gintaras 
Grajauskas ir kiti

Poetai buvo apgyvendinti ir sočiai 
pavaišinti “Dainavos” viešbučio restorane. 
Tik visa bėda, kad neteko pavaikštinėti po 
šį nuostabų Čiurlionio miestelį, nes visos 
dienos buvo užimtos poezijos skaitymais ir 
su poezija susijusiais įvykiais.

Kviestinių poetų buvo iš Anglijos, 
Ispanijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Slovėnijos ir Švedijos.

Šis Druskininkų poetinis ruduo skiriasi 
nuo Poezijos pavasario šventės savo

Prasidėjus Atgimimui, Australijos 
lietuviai turėjo lemiamą vaidmenį 
Australijoje, iškovojant Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą. Daug kur, 
įskaitant ir Lietuvos UR ministeriją, 
“patogiai” užmirštama, kad mūsų 
pastangomis Australija pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę anksčiau, negu tai padarė 
JAV. Australijos, ištikimos JAV 
sąjungininkės, Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas be abejo turėjo įtakos 
tuometiniam JAV prezidentui, G. Bush 
(senior) ir paragino pasekti Australijos 
pavyzdžiu. Galima tik spėlioti, kodėl JAV

Aukos
Pernai “Tremtinį” užsiprenumeravo 

kartu prisiųsdami aukas:
H.Kaladė (Vic.) - $75, Z.Augaitis (Vic.) 

- $100, V.R. Mačys (Vic.) - $75, 
M.Žiogienė (Via) - $100, R.Urmonienė 
(SA) Lietuvių Bibliotekai - $75, A.M. 
Katinas (Qld.) - $70, dr.A ir VKabailai 
(ACT) - $250, V.Vaitiekūnienė (Vic.) - 
$100, F.Gužas (Vic.) - $100, ATaškūnas 
(Tas. Lith. Studies Society) - $75, 
Canbcrros Lietuvių Bendruomenė -$325, 
AVitkūnas (SA) - $100, Melboumo Liet. 
Katalikių Moterų D-ja - $100 (auka).

Trūksta lėšų užbaigti filmo pastatymą 
“Vienui vieni” apie legendinį partizaną. 
Padėčiai pagerinti su auka prisidėjo:

Australijos Lietuvių Fondas - $2000, 
Melbourno Liet. Katalikių Moterų D-ja - 
$1020, Koop. Kredito D-ja “Talka” - $500, 
Evelyn Yčas Taggart (JAV) - $275, Use & 
George Sepp (Vic.) - $95.70, Irena 
O’Dwyer (Vic.) - $50, Rasa Ramanauskas 
(Vic.)-$50.

Iš Koop. Kredito Draugijos “Talka” 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos sąskaitos Nr. 9441 per “Vilniaus 
banką” gruodžio 10 d. išsiųsta - $5550. 
Sąskaitoje liko $13.01.

Už aukas savaitraščiui “Tremtinys” ir 
filmui “Vienui vieni” LPKT sąjungos vardu 
labai nuoširdžiai dėkoju.

“Tremtinio” prenumerata metams $75.
V.Vaitiekūnienė

Rudens poezijos pavasario 
Druskininkuose metu. Iš kairės: poetai 
Kornelijus Platelis, Antanas J. Jonynas, 
Lidija Šimkutė

lengvesne forma, kuri ypač ryški per 
konkursinius skaitymus, užbaigtuvių 
puotoje, kurioje netrūko 
jumoristinių pristatymų.

Paskutinis poezijos skaitymas vyko 
Vilniuje, Užupio kavinės verandoje, 
žvelgiant į tekančią Vilnelę. Skaitymo metu 
vienas skulptorius iš medžio išdrožė laivelį, 
į kurį visi skaitę poetai įdėjo savo eiles, 
kurios buvo simboliškai paleistos plaukti 
Vilnelės upe į nežinią.

Taip ir pasibaigė 2000 metų 
Druskininkų poezijos ruduo, nors būrelis 
poetų ir dalyvių liko toliau pabendrauti prie 
jaukaus židinio Užupio kavinėje.

Lidija Šimkutė

prezidentas delsė tą pripažinimą padaryti. 
Greičiausiai tai buvo dėl kokio nors žodinio 
ar bežodžio susitarimo su M.Gorbačiovu.

ALB Šiandien
Reikia džiaugtis, kad šiandien dar 

sugebame, susirinkti ne vien minėjimams 
ir šventėms, bet dar ir Tarybos 
suvažiavimui..............(Tęsinys kitame MP numeryje)

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Aukos “Musų Pastogei”
L.Venslovas ACT $ 15.00
N.Ramanauskas Vic. $ 12.50
H.Statkuvienė Vic. $ 5.00
VPetraitienė Vic. $ 45.00
VŠeštokas Vic. $ 22.50
Dr. P.V.Kabaila Via $ 37.50
ALiubinas Vic. $ 20.00
KBartaška Vic. $ 15.00
A Kalpokas Vic. $ 5.00
O.Meiliūnienė NSW $ 5.55
J. Jasiulis NSW $ 10.00
V.Martišius ACT $ 15.00
AVitkūnas SA $ 12.50
S. Varnas SA $ 22.50
E.Svirklienė NSW $ 112.50
J.Kirša Vic. $ 45.00
R.Bumeikis NSW $ 100.00
V.Kauneckas NSW $ 5.00
Z.Paškevičius Qld. ’ $ 5.00
V.Vaitiekūnienė Vic. $ 5.00
J.Rakauskas NT $ 15.00
MRS.D.Gordon SA $ 45.00
AGabas Vic. $ 20.00
J.Mikševičius NSW $ 15.00
M.Vosilaitienė Vic. $ 5.00
R. Urmonas SA $ 22.50
M.Prašmutienė Vic. $ 12.50
R.Čėsna Vic. $ 30.00
J.AJūragis NSW $ 5.00
P.Armonas NSW $ 40.00
V.Mikelaitis Tas. $ 10.00
T.A.Žurauskas SA $ 10.00
K.Sasnauskas Qld. $ 10.00
ATačilauskienė NSW $ 5.00
A Vaičaitis Vic. ' $ 13.00
W.Bilkus Vic. $ 17.50

“Mūsų Pastogės” administracija 
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Po švenčių direktoriai šiais metais 

susirinko sausio 9 d. Vienas artimiausių 
renginių - Klubo Turgus vasario 23 d. 
Tikimės, kad nariai, atsigavę po 
“atlaidų”, skaitlingai jame dalyvaus.

Turime gavę gražių bei įdomių 
leidinių iš Lietuvos ir mūsų bibliotekos 
vardu liekame dėkingi p.p. J.Stačiūnui, 
Vladui ir Rūtai Matavičiams, Daniui 
Hornui, tarptautiniam kongreso dėl 
“Komunizmo nusikaltimų įvertinimo” 
komitetui ir visiems kitiems.

Gaila, kad niekas iš narių nerado 
reikalo spaudoje paminėti Klubo metinio 
narių susirinkimo, Kalėdinės eglutės, 
Kūčių. Geriau apie visa tai rašyti į spaudą 
negu skleisti gandus, kas neigiamai 
veikia visus, o ypač vyresnio amžiaus 
žmones.

Perskaitęs MP Nr. 1-2 Danos Lee 
straipsnį “Sydnėjaus Savaitgalio mokyk
loje“, negaliu iškęsti neįkišęs savo trigrašio.

Šiame straipsnyje pradžioje sakoma, 
kad Savaitgalio mokyklėlė numatė 
užbaigimo programėlę pravesti Klubo 
ruošiamos Eglutės metu, nors toliau 
bandoma aiškinti, jog tik ncalradus laisvų 
patalpų, teko prisijungti.

Nėra abejonės, kad iš anksto buvo 
nutarta programėlę pravesti kartu, p. 
Dambrauskienė turėjo dalyvauti Klubo 
ruošiamoje Kalėdų Eglutėje, o p. Lee 
buvo sutikęs būti Kalėdų seneliu.

Tėvų nepasitenkinimas kilo ne dėl 
“gražios lietuvių kalbos“, (gražiai 
lietuviškai kalbėjusi ponia buvo dr. 
Regina Rėklaitienė, Lietuvoje gerai 
žinoma kardiologe), bet dėl sunaudoto 
laiko, atliekant mokslo metų užbaigimo 
ceremonijas.

Mano supratimu, mokyklėlės vaikams 
tuo metu didesnį įspūdį darė ne 
pažymėjimo įteikimas, bet Kalėdų senis 
ir dovanėlės. Todėl kyla klausimas, ar 
rimtai buvo viskas apgalvota?

Kalėdų eglutės programai vadovavo 
Ramona Zakarevičienė. Jai talkino 
Jadvyga Dambrauskienė, Daina Šliterytė, 
Julytė Viržintaitė, Jonas Lee ir aš, o 
užkulisiuose - ir kiti direktoriai, jų 
žmonos (jas visuomet užmirštame 
paminėti), bei Genė Kasperaiticnė su 
virtuvės pagalbininkais.

Visi gerai žinome, kad iš norinčių

tapti Lietuvių Klubo nariais, 
nereikalaujama mokėti, o tuo labiau 
kalbėti, lietuviškai. Kalėdų eglutėje vaikų 
dalyvių skaičius siekė daugiau nei 50. 
Tarp jų buvo ir svetimtaučių.

Nereikia stebėtis tėvų reakcija, nes jie 
rengėsi dalyvauti tik Eglutėje. Be to, 
sunku buvo atėjusiems su mažesniais 
vaikais. Todėl laikas buvo labai 
reikšmingas dalykas.

Labai jau graudinančiai atrodo p. Lee 
straipsnis, bet ar nebūtų buvę visiems 
lengviau, jeigu mes bandytume daugiau 
laikytis tvarkos. Visiems yra gerai ir 
senokai žinoma, kad Klube patalpas 
reikia užsisakyti iš anksto. Dar iki šiolei 
tai bandoma visokiais būdais ignoruoti, 
manant, kad tai yra Klubo direktorių 
bereikalingas “išmislas”.

Mes turbūt ne vienas esame nariais 
kituose Klubuose.

Ar kai ten nuvažiuojame, statome 
savas mašinas kur tik patinka, 
užstatydami išvažiavimus kitiems?

Be atsiklausimb kabiname įvairius 
skelbimus, kur mums patinka?

Užimame neatsiklausę visą kambarį, 
nes norime posėdžiauti?

Atsidarome “kromus” ir pradedame 
’’kupčiauti”? Pardavinėjame loterijų 
bilietėlius?

Abejoju. Kodėl tą paprastą tvarką, 
kurios laikomės kitur, mes prarandame 
Lietuvių Klube?

Nepulkime į kraštutinumus. Visi 
savanoriškai dirbame lietuvybės 
išlaikymui ir mūsų visų tikslas yra 
bendras.

Laikydamiesi tvarkos, išvengsime 
bereikalingų nuoskaudų. Daugiau 
tarkimės, bendraukime, o jei ir teks 
įsiaudrinti (visi esame tik žmonės), 
nelaikykime akmens užantyje.

Nelengva mums visiems, be to, mūsų 
gretos po truputį vis retėja, būkime 
atlaidesni ir dėmesingesni vienas kitam. 
Daugiau viską matykime šviesesne 
spalva, nebūkime negatyvistais.

Su šypsena lankykimės Lietuvių 
Klube, priėję prie budinčio direktoriaus 
nevenkime išreikšti savo pasiūlymus, bei 
pageidavimus.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas
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Melbourne apylinkės jaunimui
Kviečiame visą lietuvišką ir mišrių šeimų jaunimą bei nelietuvius mokytis 

lietuvių kalbos. Kiekvienas gali bent kiek pasimokyti, pramokti, išmokti, 
pasitobulinti, pačius mokytojus pamokyti! Kol dar įmanoma, pasinaudokime 
šia valdžios suteikta galimybe įsigyti net brandos atestato (VCE) laipsnį lietuvių 
kalboje.

Praėjusiais metais Victorian School of Languages baigiamuosius lietuvių 
kalbos egzaminus puikiai išlaikė Vytas Krivickas, Kristina Kupriščenkaitė, 
Justinas Rutkauskas. Juos sveikiname ir linkime gražios ateities tolimesniuose 
moksluose ir kituose siekiuose!

Šiais 2001 metais, nebent jei atsirastų daugiau mokinių, ir vėl bus labai 
mažas ne tik vienuoliktokų-dvyliktokų, bet ir žemesniosios klasės mokinių 
skaičius. Maža vilties, kad ateityje valdžia toliau išlaikys tokias mažas mūsų 
klases. Todėl svarbu nebeatidėlioti savo intencijos mokytis lietuvių kalbos. 
Negalima tikėtis, kad kitais metais tikrai dar veiks dvi klasės, kaip iki šiol. 
Jeigu neatsiras daugiau mokinių šių mokslo metų pradžioje, tai yra vasario 
mėn. 10 d., šeštadienį, mokyklos vadovybė ilgai nelaukusi uždarys vieną lietuvių 
kalbos klasę. Tiromet visų lygių mokinius mokins vienas mokytojas. Visiems 
bus labai sunku.

Norintieji įstoti į Melbourne veikiančias 2001 m. lietuvių kalbos klases, 
kreipkitės į Princes Hill Secondary College centro viršininkę tel. (03) 9416 
0641 arba į VSL Head Office tel. (03) 9690 9111. J.A.

Adelaidės Apylinkės Valdybos pranešimas
Dėl susidėjusių darbo aplinkybių, Lucia Vaičiulcvičius apgailestaudama 

atsistatydino iš Apylinkės Valdybos pirmininkės posto, bet pasilieka Valdyboje. 
Visi kiti Valdybos nariai širdingai dėkoja jai už įdėtą nepaprastai didelį darbą 
Valdybos reikalams. AČIŪ LUCIA! Toliau pirmininkės pareigas eis Jūratė 
Grigonytė. Adelaidės Apylinkės Valdyba

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

Telf: 3708 1414 Fax: 3796 4962
____________ www.lithuanianclub.org.au____________

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

Sausio 26 d, Nuo 12.00 vai.

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
Z.I/WC5MO3Z VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

TURGUS
Vasario 23 d. 2.00 vai.

LAUKIAME JŪSŲ 
ATSILANKANT!
Sekmadienį, sausio BH d., B vai. po pietų

Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstownc. įvyks 
pomirtinis atsisveikinimas su LEONU URBONU ir jo šermenys. 

Visi kviečiami apsilankyti ir pagerbti šį iškilų dailininką.
Rengėjai
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RENGINIŲ KALENDORIUS
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša, kad jau yra sudaromas Renginių 

Kalendorius 2001-icms metams.
Valdybos nariai budės Sydnėjaus Lietuvių Klube sekmadienį, sausio 21 

d. nuo 12.30 iki 2 vai. po pietų.
Šiuo reikalu taip pat galima skambinti telefonais: 9774 2914 (J.Zinkus) 

arba 9796 3314 (V.Donicla). Jei renginiai planuojami Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, primename, kad dėl patalpų rengėjai turi tartis su Klubo administracija.

Valdyba

—....   =ŠX
DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MŪSŲ PASTOGĘ”

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
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