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Audrys Juozas Backis - naujas kardinolas
Sekmadienį, sausio 21 dieną, Vilniaus 

arkivyskupas metropolitas Andrys .Juozas 
Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus 11 buvo 
paskelbtas kardinolu.

AJ.Bačkis, tapęs kardinolu, artimiau
sius 17 metų, kol peržengs 80 metų amžiaus 
ribą, turės teisę dalyvauti visuose Katalikų 
Bažnyčias valdymo reikaluose. Jis dalyvaus 
renkant aukščiausiąjį Bažnyčios hierarchą 
popiežių.

Šią teisę turi tik 120 kardinolų, jau
nesnių kaip 80 metų, kurie atstovauja dau
giau kaip milijardui planetas katalikų.

AJ.Bačkio pavardė taip pat galės būti 
įrašyta kaip vieno iš galimų pretendentų į 
264-ojo popiežiaus sostą.

Prieš 40 metų į kunigus Romoje įšven
tintas 63 metų AJ.Bačkis šiame popiežiaus 
perskaitytame aukščiausių Bažnyčios 
hierarchų sąraše buvo aštuonioliktas. Jonas 
Paulius 11 kardinolus rinkosi iš daugiau 
kaip 4000 pasaulio vyskupų. Oficialus 37 
naujųjų kardinolų priėmimas į Kardinolų 
Kolegiją įvyks vasario 21 dieną.

Diplomato Stasio ir mokytojos Onos 
Bačkių šeimoje gimęs ir kardinolu pa
skirtas AJ.Bačkis nuo 1979 metų beveik 
10 metų dirbo Vatikano administracijoje.

1988 metais popiežius jį paskyrė 
Katalikų bažnyčios diplomatinės misijos- 
nunąatūros vadovu Olandijoje. Tais pačiais 
melais AJ.Bačkis buvo įšventintas į 
vyskupus. 1991 gruodžio 24 dieną A. 
J.Bačkis buvo paskirtas Vilniaus arkivys
kupu metropolitu. Tą pačią dieną po

Lietuvos įvykių apžvalga
Jurgis Rūbas

Buvęs JAV ambasadorius“Williams 
International”

Pernai kadenciją Lietuvoje baigęs JAV 
ambasadorius Keith Smith pasitraukė iš 
diplomatinės tarnybos ir tapo “Williams” 
koncerno vadovų patarėju.

KSmith konsultuoja “Williams” kon
cerno biurą JAV sostinėje Vašingtone. Šis 
biuras atsakingas už koncerno ryšius su 
Jungtinių Valstijų valdžios žinybomis.

K Smith vadovaujant JAV ambasadai 
Vilniuje, Lietuvos Vyriausybė derėjosi ir 
pasirašė sutartis su JAV bendrove “Wil
liams International” dėl naftos koncerno 
“Mažeikių nafta” 33% akcijų pardavimo 
ir teisės valdyti įmonę perdavimo JAV 
bendrovei.

Pasak “IJetuvos ryto”, buvęs JAV am
basadorius Lietuvoje daug laiko praleidžia 
analizuodamas “Williams International” 
projektus Pietų Amerikoje, pirmiausia 
Venesueloje, taip pat konsultuoja Vilniuje 
dirbantį “Williams Lietuva” vadovą Randy 
Majors bei “Williams International” prez. 
John C. Bumgarner dėl “Williams” santy
kių su Rusija. Ambasadorius aktyviai 
dalyvavo “Williams” koncerno derybose su 
Lietuvos Vyriausybe dėl “Mažeikių naftos” 
privatizavimo.

Bus įgyvendinama mokslinių tyrimų 
krašto apsaugai programa

Vyriausybė pavedė Krašto apsaugos bei 
Švietimo ir mokslo ministerijoms organi
zuoti mokslinių tyrimų krašto apsaugai 
programos įgyvendinimą.

Tai Vyriausybė nusprendė susipažinusi 
su šių ministerijų parengta “Moksliniai tyri

piežius Jonas Paulius II atkūrė bažnytinę 
Vilniaus provinciją.

AJ.Bačkis gimnaziją ir kunigų semi
nariją baigė Paryžiuje. Nuo 1957 metų 
mokslus jis tęsė Romos šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoje bei Grigaliaus universi
tete, kur 1961 metais įgijo teologijos licen
ciato laipsnį. Po to per trejus metus Latera- 
no universitete Romoje jis apgynė bažny
tinės teisės doktoratą bei tęsė studijas 
Šventojo Sosto diplomatinėje akademijoje.

Diplomatinį darbą jis dirbo Filipinuose, 
Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje, Vati
kano valstybės viešųjų reikalų taryboje, 
buvo šios tarybos sekretorius.

1997 metais Vilniaus pedagoginio uni
versiteto senatu : '.-teikė. AJ.Bačkiui gar
bės daktaro vardą. Pernai arkivyskupas 
AJ.Bačkis apdovanotas DLK Gedimino 
2-ojo laipsnio ordinu.

mai krašto apsaugai. Mokslo tyrimų ir tech
nologijų plėtra 2001-2003 metų” programa.

Programoje numatyta atnaujinti keturių 
perspektyvių mokslo centrų, atliekančių 
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei 
dalyvaujančių Europos Sąjungos (ES) ir 
NATO remiamose programose, mokslinę 
techninę bazę.

Kaip informavo Krašto apsaugos minis
terija (KAM), investuojama tik į perspek
tyvius mokslo centrus, kuriuose vykdomi 
tyrimai aukštųjų technologijų srityje, kurių 
technologijos ir produktai yra konkuren
cingi pasaulio rinkoje, mokslo baze ir 
paslaugomis gali naudotis kitos Lietuvos ir 
užsienio institucijos, o tyrimų rezultatai turi 
tarptautinį pripažinimą. "Šios investicijos 
sudarys prielaidas toliau plėtoti šiuolaikinius 
taikomuosius tyrimus, kurti dar modernesnes 
šiuolaikines technologijas ir naujus produk
tus”, - rašoma pranešime.

Parama Baltijos šalių narystei NATO
Busimoji JAV administracija neslepia 

savo tvirtos paramos NATO plėtrai ir Bal
tijos valstybių narystei Aljanse. Išrinktojo 
JAV prezidento George W. Bush kandi
datas į valstybės sekretoriaus pareigas, 
atsargos generolas Colin Powell pareiškė 
remiąs Baltijos valstybių narystę NATO.

Kaip ketvirtadienį (sausio 18 d.) 
pranešė dienraštis ‘The Washington Post”, 
C. Powell, dalyvaudamas JAV Senato 
Užsienio reikalų komiteto klausimuose, 
kur buvo svarstoma jo kandidatūra į Val
stybės departamento vadovo pareigas, 
pareiškė, kad JAV neturi baimintis Rusijos 
prieštaravimų NATO plėtrai, į Aljansą

Sukeliavo jaunimas iš viso pasaulio...
Pernai gruodžio 20 dieną jaunimas iš 14 

pasaulio kraštų, palikę studijas, darbus, 
žiemą ir sniegą, susirinko “Naamaroo” 
konferencijų centre Sydnėjujc. Atvyko 
atstovai, dalyviai, turistai ir prelegentai iš 
Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Bra
zilijos, Didž. Britanijos, JAV, Kanados, 
Karaliaučiaus srities, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rusijos, Urugvajaus ir Vokietijos. 
Virš 100 lietuviško jaunimo atvyko ben
drauti, svarstyti lietuviškus reikalus, pagy
vinti mūsų bendruomenę.

Daug jų turėjo patys apsimokėti ne tik 
keliones, bet ir visas X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso išlaidas. Kiekvienas jų 
atkeliavo su savo mintimis. Bet visų pa
grindinis tikslas-susipažinti ir pabendrauti 

Australijos atstovai X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese.

priimant Baltijos valstybes. "Mes turime 
padaryti lai, kas teisinga šių valstybių 
atžvilgiu ”, - sakė C. Powell

Tai jau antrasis pastarosiomis dienomis 
aukštų Respublikonų partijos atstovų 
pareiškimas, nedviprasmiškai remiantis 
Baltijos valstybių siekius tapti NATO 
narėmis.

Praėjusį ketvirtadienį (sausio 11 d.) 
JAV Senato Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas respublikonas Jesse Helms, 
kalbėdamas užsienio politiką nagrinė- 
jančiame Amerikos iniciatyvų institute 
(American Enterprise Institute) Vašing
tone, pareiškė, kad per 2002 metais 
planuojamą NATO viršūnių susitikimą 
Baltijos valstybes reikia pakviesti tapti 
Aljanso narėmis.
Seimas atidėjo prašymą Rusijos Dūmai

Seimas ketvirtadienį (sausio 18 d.) iki 
kitos savaitės atidėjo raginimą Rusijos 
Dūmai tarpininkauti spartinant sausio 
žudynių tyrimą.

Praėjusį penktadienį Tėvynės sąjungos 
frakcijos narys Vytautas Landsbergis pa
siūlė Seimui kreiptis j Rusijos Dūmą pra
šant paraginti Rusijos teisėsaugos insti
tucijas talkininkauti tiriant 1991 metų 
sausio 13-osios žudynių Vilniuje bylą. 
Seimas tuomet atsisakė skubėti priimti tokį 
kreipimąsi ir iš Seimo frakcijų atstovų 
sudarė redakcinę komisiją tekstui suderinti.

Ketvirtadienį Seimui buvo pateiktas 
tekstas, kuriam pritarė visų frakcijų atsto

su lietuvišku jaunimu, gyvenančiu už Lie
tuvos ribų. Nors išvargę po ilgų kelionių, 
bet visgi linksmi ir draugiški, pilni entu
ziazmo, dėkingi, kad turėjo progą dalyvauti 
Kongrese “tokioje egzotiškoje šalyje”.

Kongresą sudarė dvi pagrindinės dalys: 
Studijų Dienos-“Naamaroo” konferencijų 
centre Sydnėjujc, ir Stovykla - “Dookie 
College” Viktorijoje. Uždarymo balius 
įvyko Melbourne.

Lietuvių bendruomenės pagrindinis 
tikslas - Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas - jau pasiektas. Jaunimas sup
ranta, kad mūsų bendruomenei laikas šiek 
tiek persiorganizuoti ir užsibrėžti naujus 
siekius. Šios mintys ir buvo svarstomos 
Kongreso metu. Jūratė R.

vai, išskyrus Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos narį, Lietuvos rusų sąjungos pirm 
Sergejų Dmitrijevą, kuris susilaikė.

Tačiau Seimo posėdyje keli parlamen
tarai pareiškė abejonių, ar kreipimasis 
nepadarys neigiamos įtakos tarpvalstybi
niams santykiams, o Seimo užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirm Alvydas Medalins- 
kas pasiūlė Seimui neskubėti priimti 
kreipimosi.

Jis pranešė Seimui, jog pirmadienį 
URK ketina svarstyti, kaip vykdoma Lie
tuvos ir Rusijos teisinės pagalbos sutartis, 
pagal kurią turėtų būti teikiama pagalba 
Sausio 13-osios byloje. AMcdalinskas siūlė 
atidėti kreipimosi priėmimą, kol savo 
išvadas pateiks URK

Aptarta vaiko teisių padėtis Lietuvoje
Ženevoje palankiai įvertinti IJetuvoje 

priimti ir kuriami vaikų teisių apsaugos 
įstatymai. 17 sausio socialinės apsaugos ir 
darbo viceministro Rimanto Kairelio vado
vaujama delegacija Ženevoje Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių komitetui pristatė 
Lietuvos įžanginį pranešimą pagal Vaiko 
teisių konvencijos 44 straipsnį, pranešė 
URM. Baigiamąsias išvadas paskelbusi 
Pietų Afrikos respublikos (PAR) ekspertė 
pažymėjo, kad per palyginti trumpą lai
kotarpį Lietuvoje daug nuveikta demo
kratizacijos srityje, įgyvendinti, priimti ar 
kuriami nauji įstatymai, užtikrinantys vaiko 
teisių apsaugą ir Vaiko teisių konvencijos
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Trumpai is visur
Vytautas Patašius

♦ Sausio 16 dieną vienas iš asmens 
sargybinių nušovė Demokratinės Kongo 
respublikos prezidentą Laurent Kabila. 
Žudikas taip pat žuvo.

Kraštą diktatoriškai valdęs nuo 1997 
metų Laurent Kabila buvo įsigijęs daug 
priešų, pykosi net su jį anksčiau karinėmis 
pajėgomis rėmusiomis Angola, Namibija ir 
Zimbabve. Laikinu valstybės prezidentu 
paskirtas jo sūnus, generolas majoras 
Joseph Kabila.
♦ Filipinų prezidentas Joseph Estrada 
tikėjosi nuslopinti jam iškeltą bylą dėl 
korupcijos, kai bylą svarsčiusi senato 
komisija sausio 16 d. maža balsų dauguma 
nutarė nesigilinti j jo bankų sąskaitas, 
kuriomis kaip kaltės įrodymais rėmėsi 
prokuratūra. Tačiau senato nuosprendis 
tuojau iššaukė krašte masines protesto 
demonstracijas. Sausio 19 dieną prieš 
prezidentą pasisakė ir kariuomenės 
vadovybė.

Sausio 20 d. prezidentas Estrada buvo 
priverstas atsistatydinti, jo pareigas perėmė 
buvusi viceprezidentė Gloria Arroyo. 
Naujoji prezidentė yra Joseph Estrada 
politinė priešininkė. Ji yra buvusio Filipinų 
prezidento Diosdado Macapagal duktė.
♦ Sausio 17 d. Gazos mieste trys kaukėti 
asmenys nušovė Palestinos televizijos 
direktorių HišamMiki, artimą .laser Arafat 
bičiulį.

Pradžioje manyta, kad žudikai atsiųsti 
Izraelio, vėliau paaiškėjo, kad tai 
palestiniečių grupės mirties nuosprendis 
HišamMiki, kaltinamam korupcija.
♦ Sausio 16 d. Galapagų Salose ant 
seklumos užplaukė tanklaivis Jessica. 
Bangų daužomas, sausio 21 d. tanklaivis 
pradėjo irti ir vežama nafta gali užteršti 
garsias Galapagų Salas su jų reta gyvūnija.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

nuostatų taikymą Lietuvoje.
Ekspertė, apibendrindama komiteto 

narių pastabas, paminėjo regionų išsi
vystymo skirtumų mažinimo svarbą, bū
tinybę skirti atitinkamą dėmesį prievartos 
šeimoje, vaikų pornografijos, prostitucijos, 
narkotikų ir alkoholio vartojimo prob
lemoms ir toliau įgyvendinti pradėtas 
Vyriausybės programas.

Nyderlandai žvalgosi Klaipėdos krašte
Uostamiestyje viešinti Nyderlandų 

ambasados Lietuvai pirmoji sekretorė Joan 
Wiegman teigia Klaipėdos regione matanti 
dideles galimybes bendradarbiauti.

Rygoje reziduojanti diplomatė į Klai
pėdą dviejų dienų vizito atvyko sausio 18 
d. Tą pačią dieną ji susitiko su apskrities 
valdžia, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų 
atstovais, Lietuvos pramoninkų konfede
racijos vadovybe, taip pat planuoja., 
pokalbius su Jūrų krovinių krovos kom
panijų asociacija, Laisvosios ekonominės 
zonos vadovais. Tą pačią dieną surengtoje 
spaudos konferencijoje J. Wiegman teigė, 
kad per vizitų ji siekia išsiaiškinti Nyder
landų galimybes plėsti bendradarbiavimą 
su Klaipėdos regionu bei Lietuva.

J. Wiegman pastebėjo, kad pastaruoju 
metu santykiai tarp šalių gerokai išsiplėtė. 
Praėjusiais metais Lietuva atidarė am
basadą Nyderlandų sostinėje Hagoje, 
šiemet Nyderlandų karalystės ambasada 
bus atidaryta Vilniuje. Antrąjį šių metų 
pusmetį Vilniuje lankysis Nyderlandų 
prcmjcras.Pasak J.Wiegman, nors preky
biniai Lietuvos ir Nyderlandų ryšiai kuklūs, 
pastebimas pagyvėjimas - išaugo eksportas 
ir importas. Pagal investicijas dabar 
Nyderlandai Lietuvoje užima 12 vietą.

Pernai įvairiems PHARE projektams
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Salos priklauso Ekvadorui, kuris kreipėsi į 
užsienio valstybes, prašydamas pagalbos 
likviduojant katastrofos pasėkas.
♦ Šveicarijai prašant, JAV suimtas 
privačiu iškvietimu į kraštą atvykęs Pavel 
Borodin, aukštas Rusijos valdžios pa
reigūnas. Šveicarija prašo jo ckstradicijos, 
iškėlusi jam bylą už milijoninių kyšių ėmimą 
iš dviejų šveicarų firmų, tariantis dėl 
Kremliaus ir kitų Rusijos valstybės nuo
savybių remonto bei tobulinimo.

Rusija tvirtina, kad suimtasis turėtų būti 
jiems grąžintas kaip turįs diplomatinį 
neliečiamumą, nes vyko į JAV įsitikinęs, 
kad jis yra valdžios oficialiai iškviečiamas.
♦ Sausio 20 dieną, dvi valandas prieš 
perduodamas prezidento pareigas George 
Bush, Bill Clinton pasinaudojo prezidento 
galiomis ir amnestavo 176 amerikiečius, 36 
iš jų panaikindamas kalėjimo bausmes.

Prezidentas Bill Clinton apsidraudė ir 
dėl prieš jį iškeltos bylos pasekmių, 
oficialiai prisipažindamas, kad neišvengė 
melo aiškindamas savo ryšius su Monica 
Lewinski. Už tai prokuratūra nutraukė 
bylą, nubausdama Bill Clinton nominalia 
pinigine bausme ir atimdama teisę jam 
verstis teisine praktika per ateinančius 5 
metus.
♦ Vakarinėje Naujojoje Gvinėjoje 
separatistai sukilėliai pagrobė 11 fanieros 
fabriko darbininkų. Sausio 19 dieną su 
sukilėliais susitiko septynių žmonių 
delegacija, atvykusi derėtis dėl pagrobtų 
darbininkų paleidimo. Sukilėliai pasiliko 
įkaitais ir šios delegacijos narius, dabar 
laikydami 18 įkaitų.
♦ Sausio 20 dieną popiežįus Jonas 
Paulius II paskyrė 37 naujus kardinolus, 
tarp jų Vilniaus, New York, Washington, 
Dublin ir Westminster arkivyskupus.

Lietuvoje įgyvendinti Nyderlandai skyrė 11 
mln. litų.

“Lietuvos energijos” valdyba sutiko 
pakeisti įmonės vadovą

Bendrovės “Lietuvos energija” valdyba, 
pasipriešinusi ūkio ministro nurodymui 
atstatydinti įmonės vadovą, galiausiai 
sutiko tai padaryti. Valdyba patenkins 
“Lietuvos energijos” gen. direktoriaus 
Arūno Keserausko prašymą atsistatydinti 
ir laikinuoju vadovu paskirs Komercijos 
departamento direktorių Dangirą Mika
lajūną. Apie tai pranešė Vyriausybės 
kancleris Robertas Dargis. Pasak jo, 
nuolatinį įmonės vadovą turėtų patvirtinti 
akcininkai.

Sienos sutartis su Lietuva
Kaip Rusijos Dūmos Užsienio reikalų 

komiteto narys Viktoras Cariovas pranešė 
tvirtinant parlamento darbotvarkę, klau
simą dėl sutarties ratifikavimo nutarta 
svarstyti birželį. V. Cariovas pažymėjo, kad 
darbų kalendoriaus patvirtinimas yra 
preliminarus, todėl apie konkrečias datas 
kalbėta nebuvo.

1997 metų rudenį pasirašytos Lietuvos 
ir Rusijos sutartys dėl valstybės sienos 
delimitavimo ir jūros sienos, ekonominės 
erdvės ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje 
atskyrimo, 1999 metais buvo ratifikuotos 
Lietuvos Seime, tačiau iki šiol įstrigusios 
Rusijos Valstybės Dūmoje.

Kai kurių politikų vertinimu, Rusijos 
delsimas ratifikuoti sienos sutartį su 
Lietuva sietinas su Maskvos pasipriešini
mu NATO plėtrai. Kaip žinoma, Lietuva 
siekia pakvietimo į Aljansą 2002 metais, ir 
visiškas valstybės sienos problemų išspren
dimas yra viena iš sąlygų narystei.

Tautinių mažumų problemos
Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių ben

dradarbiavimo tarybos Tautinių mažumų 
komisija sutarė, kad Punsko lietuvių
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V Alekna - geriausias
Lietuvos disko metikas, olimpinis 

čempionas Virgilijus Alekna bei tris aukso 
medalius Sydnėjaus žaidynėse iškovojusi 
amerikietė Marion Jones pripažinti ge
riausiais 2000-jų pasaulio lengvaatlečiais. 
Taip nusprendė sporto specialistai, daly
vavę tradicinėje apklausoje, kurią surengė 
JAV žurnalas “Track and Field News”. V. 
Alekna laimėjo įtikinama persvara, su
rinkęs 317 taškų (88.1% visų galimų) ir 
gavęs 20 pirmųjų vietų iš 36 galimų. Už 
Lietuvos sportininko nugaros liko legen
dinis JAV bėgikas Michael Johnson - 287 
taškai bei sprinteris amerikietis Maurice 
Green - 228. Lengvosios atletikos spe
cialistai įvertino ne tik olimpinį auksą, bet 
ir Aleknos 73 m 88 cm metimą Kaune (vos 
20 cm mažiau nei pasaulio rekordas) bei 
14 iš eilės jo iškovotų pergalių įvairiose 
varžybose sezono pradžioje. Absoliučiu 
rekordu pripažintas faktas, kad vienose 
varžybose jis triskart metė diską už 70 
metrų žymos - to dar nėra padaręs nė 
vienas kitas pasaulio disko metikas.

* * *

Aukščiausią pripažinimą Virgilijus 
Alekna gavo ir Lietuvoje. Jis buvo išrinktas 
geriausiu 2OO0-jų metų sportininku. 
Anketose gavęs 11417 balsų jis aplenkė 
olimpinę čempionę šaulę Dainą Gudzi- 
navičiūtę (su 9748 balsais) ir pasaulio taurės 
laimėtoją lakūną Jurgį Kairį (su 8655 

kultūros namų statyba bus užbaigta kitais 
metais. Tačiau Lietuvos delegacijos ko
misijoje vadovas, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento direktorius Remi
gijus Motuzas po Varšuvoje įvykusio 
posėdžio apgailestavo, kad Lietuva kol kas 
šiam tikslui skiria daugiau lėšų negu Len
kija. Praėjusiais metais Lietuvos vyriausybė 
skyrė 700 000 litų, kai tuo tarpu Lenkija - 
tik 380 000 zlotų (370 000 litų).

Sausio 16-tą pasibaigusiame dviejų 
dienų posėdyje, be kita ko, kalbėta apie 
Lenkijos lietuvių švietimą, kuris, anot R 
Motuzo, yra “ katastrofiškoje būklėje”. 
Pasak Lietuvos delegacijos vadovo, jeigu 
lietuviškoms mokykloms Lenkijoje nebus 
skirtas papildomas finansavimas, po poros 
metų daugelį iš jų teks uždaryti.

R. Motuzas išreiškė pasitenkinimą, kad 
į Lenkijos Nacionalinio švietimo minis
terijos planus numatyta įtraukti specialią 
Lenkijos lietuvių švietimo programą ir 
numatyti priemones jos įgyvendinimui.
Vyriausybė kompensavo dalį Sausio 13 

minėjimo išlaidų
Vyriausybė paskyrė 60 000 litų Sausio 

13-osios įvykio dešimtųjų metinių paminė
jimo išlaidoms padengti. Lėšos iš Vyriau
sybės rezervo fondo bus skiriamos iš dalies 
padengti koncerto iš šv. Jonų bažnyčios 
transliavimui Europos transliuotojų sąjun
gai (EBU) priklausančiais kanalais.

Lėšos skirtos Seimo nario, Valstybinės 
sausio 13-osios paminėjimo komisijos pirm. 
Vytauto Landsbergio prašymu, tačiau nu
spręsta neskirti visos V.Landsbergio 
prašytos sumos - 200 (XX) litų.

Prezidentas ir Seimo vadovas svarstė 
įstatymų leidybą

Prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas trečiadienį 
(sausio 17 d.) vykusiuose darbo pietuose 
aptarė įstatymų leidybą bei teisės aktų 
projektų pristatymą visuomenei.

Po susitikimo prezidento atstovė spau- 

pasaulio lengvaatletis
balsais). V. Alekna buvo pasveikintas per 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
šventinį vakarą. Jam buvo įteiktos įvairios 
dovanos. Apdovanojimo proga jis atsakė 
ir į žurnalistų klausimus.

Kada ir kur pradėsite rengtis naujam 
sezonui?

Po Naujųjų metų pradėsiu rimtai tre
niruotis. Sportuoti Lietuvoje nepavyks, 
bent jau žiemą ir pavasarį - pas mus tam 
nepalankios sąlygos, todėl lauke mėtyti 
disko neįmanoma. Pirma kelių savaičių 
stovykla bus Suomijoje, po to ketinu va-» 
žiuoti į šiltuosius kraštus - Afriką, Ameriką, 
Ispaniją. Vasarą treniruosiuos Palangoje.

Šiais metais pasiekėte labai daug. Ar dar 
yra ko siekti?

Kitais metais vyks pasaulio pirmenybės 
-planetos čempionas dar nebuvau. Labai 
senas yra pasulio rekordas - norėtųsi jį., 
pagerinti (disko metimo pasaulio rekordą 
1986 metais pasiekė vokietis Jurgen Schult 
- 74 m 8 cm). Šeima dar nėra gausi - no
rėtųsi ją padidinti. Vadinasi, siekti yra ko. 
Per vienerius metus visko neįgyvendinsi.

Koks yru olimpinio čempiono laisvalaikis?
Daug laisvalaikio skiriu įvairiems 

susitikimams: važinėju į miestus, rajonus. 
Tūriu pasakoti apie olimpines žaidynes, 
nuvežti parodyti medalį. Tokie susitikimai 
atima nemažai laiko. Be to, turiu treni
ruotis. (ELTA, Lr.) 

dai Violeta Gaižauskaitė sakė žurnalistams, 
kad V. Adamkus sveikina naujojo Seimo 
iniciatyvą rengti viešus įstatymų projektų 
klausymus.

Kaip tik trečiadienį Seime įvyko Azar
tinių lošimų įstatymo projekto viešieji 
klausymai. “Prezidento nuomone, tai padės 
aptarti visus įstatymo projekto aspektus ir 
parengti teisės aktą, kuriame neliktų landų 
nei pinigų plovimui, nei kitiems neigiamiems 
padariniams", - sakė V. Gaižauskaitė.

APaulauskas teigė, kad taip pat kalbėta 
apie galimybę įstatymu įtvirtinti nuostatą, 
kad dalis lėšų, gautų legalizavus lošimo 
namus, būtų skirta švietimui, konkrečiai - 
kompiuterizavimo projektams įgyvendinti

Naujas gen. prokuroro pavaduotojas
Prezidentas Valdas Adamkus sausio 

17-tą paskyrė naują generalinio prokuroro 
pavaduotoją. Gen. prokuroro Antano Kli
mavičiaus teikimu, jo pavaduotoju paskir
tas 47 metų Generalinės prokuratūros 
Kvotos ir tardymo kontrolės skyriaus vyr. 
prokuroras Vytautas Barkauskas.

Tiro pat dekretu Prezidentas gen. 
prokuroro teikimu iš pareigų atleido 59 
metų generalinio prokuroro pavaduotoją 
Kazį Kovarską.

V Barkauskas tarnybą prokuratūroje 
eina jau 21 metus, turi didelę kvotėjo ir 
tardytojo darbo patirtį.

Savanoriai mini įkūrimo dešimtmetį
Sausio 17 d. buvo minimos Krašto ap

saugos savanorių pajėgų (KASP) 10-osios 
įkūrimo metinės. Ta proga Vilniuje Ka
tedros aikštėje įvyko iškilminga rikiuotė, 
Arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
šv. Mišios, KASP štabe įvyko iškilmingas 
minėjimas. Įvairūs šventiniai renginiai buvo 
organizuojami ir visoje Lietuvoje.

Ruošiant šią apžvalgą buvo naudotasi 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
patiektomis žiniomis.
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ALB Krašto Tarybos XXVII Suvažiavime skaitytas 
ALB Krašto Valdybos pirm. Janinos Vabolienės

PRANEŠIMAS
(sutrumpintas')

Praėjo dveji metai nuo 1999-2000 
melams išrinktos ALB Krašto Valdybos 
kadencijos pradžios. Atėjo laikas duoti savo 
darbų ataskaitą... Dalinai jos darbas susi
dėjo iš nuolatinio susirašinėjimo ne tik su 
apylinkėmis, bet ir su PLB Valdyba, Lie
tuvos ministerijomis, meniniais vienetais, 
ir atsakant į įvarius prašymus iš Lietuvos. 
Taip pat Krašto Valdyba turėjo padaryti ir 
tokių sprendimų, kurie nebuvo malonūs. 
Ne kartą vėl teko pasisakyti žydų genocido 
reikalu. Tačiau Krašto Valdyba galvoja, kad 
visus šiuos klausimus ji išsprendė pakan
kamai korektiškai.

Per šiuos du metus Krašto Valdybos 
sąstatas nepasikeitė ir visi nariai dirbo 
darniai bei sąžiningai. Kaip jau įprasta, 
apylinkių valdybos veikia savarankiškai 
prisitaikydamos prie savų sąlygų, tačiau iš 
kai kurių apylinkių Krašto Valdyba pasi
gedo normalaus žinių pasikeitimo kores
pondencijos būdu, ypač kai reikėjo paruošti 
pranešimą ir eksponatus apie AL Ben
druomenės, Lietuvių Chartos 50-ties metų 
jubiliejaus parodai Vasario 16-tos gimna
zijoje, Hūttenfcldc, Vokietijoje.

Negalėdama dalyvauti iškilmėse, ALB 
Krašto Valdyba pasiuntė iš pirmininkės 
asmeninės kolekcijos sudarytą Australijos 
lietuvių veiklos nuotraukų eksponatą. Jis 
vėliau buvo rodomas ir Vilniuje.

Krašto Valdyba pasirūpino, kad ALB 
50-ties metų jubiliejus būtų pažymėtas spe
cialiu “Mūsų Pastogės” numeriu. Atsiliepus 
beveik visoms apylinkių valdyboms, lei
dinyje tilpo daug aprašymų bei nuotraukų 
iš Australijos lietuvių bendruomeninio 
gyvenimo. Dėkojame LB Spaudos Sąjungai 
už gražiai paruoštą jubiliejinį numerį ir už 
60 egzempliorių persiuntimą Į Vilnių PLB 
Seimo metu.

Šiais metais Vilniuje vykusiame X-jame 
PLB Seime dalyvavo atstovai iš 30-ties 
kraštų. Australijos lietuvius atstovavo 9 
rinkti Seimo nariai, Krašto V-bos pirmi
ninkė ir AL Jaunimo Sąjungos atstovas. 
Noriu jiems padėkoti už puikią Australijos 
lietuvių reprezentaciją, už konstruktyvius 
pasisakymus ir bendrai už dalyvavimą 
šiame Seime. Tai: Viktorui Baltučiui, Petrui 
Bieliauskui, Jūratei Grigonyteį Danutei 
Lynikienei, Ramūnui Tarvydui, Sauliui 
Varnui, Broniui Žaliui ir Gabrieliui Žem
kalniui. Saulius Varnas buvo pakviestas į 

Seimo Prezidiumą, 
o V. Baltutis, P. 
Bielskis, J. Grigo- 
nytė ir S. Varnas 
išrinkti į PLB Gar
bės Teismą.

Noriu priminti 
dvi priimtas rezo
liucijas:

\.Suvažiavimas 
prašo LR Seimą ap
svarstyti nutarimo 
projektą dėl Lietuvos 
genocido vykdytojų 
skulptūrų ekspozici
jos Grūto parke".

2. “Kraštų lietuvių bendruomenės yra 
raginamos visapusiškai prisijungti prie 2001 
metais vyksiančių renginių, skirtų aktyviausių 
Lietuvos žmonių išvežimo ir įkalinimo, lie
tuvių tautos tremties 60-mečiuipaminėti".

Į Olimpiadą atvykus L R Prezidentui 
Valdui Adamkui, ALB Krašto V-bos 
pirmininkė buvo įpareigota dalyvauti jo 
priėmime Sydnėjaus Lietuvių Klube ir jį 
pasveikinti Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Apsilankymo atminimui, pirmininkė Prezi
dentui įteikė knygą apie lietuvio Olego 
Truchano nuopelnus Australijai. ALB 
Krašto Valdyba dėkoja Sydnėjaus Apy
linkės Valdybai, Lietuvių Klubo direkto
riams ir Sydnėjaus lietuviams už gražų 
Lietuvos Prezidento priėmimą.

Prisimenant 1998 m. ALB Krašto 
Tarybos XXVI sesijoje priimtas rezo
liucijas, tenka sustoti prie keletas punktų: 
Rezoliucija nr. 5 sako: ALB apyl. v-bos ir 
seniūnijos negali būti įpareigotos globoti 
asmenis ar grupes iš užsienio, jei jos nėra 
iškviestos formaliu ALB K. V-bos kvietimu. 
Deja, šios Krašto Tarybos priimtos rezo
liucijos nesilaikoma. Krašto V-ba pakar
totinai gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose 
rašoma, kad grupė atvyksta koncertuoti ir 
jąja rūpinasi privatūs asmenys. Nežiūrint, 
kad kelios apylinkių v-bos, o taip pat ir 
Krašto V-ba nepritaria, grupės vadovas 
prašo ir ten parūpinti apgyvendinimą. Nors 
iniciatyva yra girtinas dalykas, o privatūs 
asmenys organizavo meninių vienetų iš
kvietimą ir praeityje, visgi tai buvo daroma 
pasitarus ir gavus K V-bos pritarimą. Ats
tovus prašau atkreipti dėmesį į tokį su 
niekuo nesiskaitantį elgesį ir nuspręsti, ar

ALB Krašto Tarybos atstovai, dalyvavę XXVII suvavažiavime. Nuotrauka Algimanto Burneikio

tai yra priimtina ir ar galima AL B primesti 
atsakomybę už iškviestų žmonių apgy
vendinimą, jų saugumą ir gal net finansinius 
įsipareigojimus.

Rezoliucija nr. 7 sako: ALB Krašto 
Taryba įpareigoja Krašto V-bą paruošti 
projektų informaciniam elektroniniam 
tinklui - “internet”. Šis projektas įvykdytas 
ir smulkiau apie jį paaiškins K. V-bos narys 
Ramūnas Dunda, kuris visą šį darbą jau 
atliko.

Rezoliucija nr. 8 sako, kad ateityje į K. 
Tarybos suvažiavimo darbotvarkę būtų 
įtrauktas ir Liet. Skautų Sąjungos pra
nešimas. Toks pranešimas dabar yra 
įtrauktas.

1998 m. Krašto Traybos sesijoje buvo 
pasiūlyta Adelaidės lietuvių muziejų 
pavadinti Australijos Lietuvių Muziejumi. 
Pasitarus su Adelaidės Liet. Sąjunga ir jai 
pritarus, nuo šių metų minėtasis muziejus 
vadinsis Australijos Lietuvių Muziejumi. Jį 
aplanko įvairi australų publika, įskaitant ir 
moksleivių grupes, todėl būtų gerai, kad šį 
muziejų remtų visos Australijos lietuviai.

Savo dviejų kadencijos metų bėgyje 
ALB Krašto Valdyba turėjo 25 protokolų 
knygoje užregistruotus posėdžius, parašė 
virš 200 laiškų, į kurių skaičių įeina ir e- 
mail Pravesta daug telefononių pokalbių, 
ypač nesulaukus atsakymų į laiškus. Pasiųsti 
pranešimai ir sveikinimai per AT B savait
raštį “Mūsų Pastogė”. Buvo palaikomas 
nuolatinis ryšys su Australijos Lietuvių 
Dienų rengimo grupe ir jos pirmininke dr. 
Genovaite Kazokiene. Specialiomis pro
gomis buvo siunčiami sveikinimai bei 
pakvietimai įvairiems aukštiems parei

gūnams bei svečiams.
Didžiulį ir nelengvą darbą atliko Krašto 

V-bos vicepirmininkas Petras Bielskis, į 18 
puslapių sutalpinęs ALB istorijos apy
braižą. Ši apybraiža kartu su svarbesnėmis 
nuotraukomis buvo pasiųsta Išeivijos 
studijų centrui, Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, kur yra ruošiama PLB istorija.

Kadangi mūsų bendruomenėje yra visa 
eilė talentingo jaunimo, todėl, norint jį 
priartinti prie bendruomenės kamieno, 
ALB Krašto Valdyba įsteigė nuolatinę trijų 
dalių ($250, $150, ir$ 100, viso $500 vertės) 
premiją, skiriamą jauniems menininkams 
Australijos Lietuvių Dienų metu. Krašto 
Valdyba tikisi, kad ateinančios Krašto 
Valdybos šį nutarimą tęs.

Baigdama savo įsipareigojimus ALB, 
Krašto V-ba dėkoja LR Generaliniam 
garbės konsului p. Viktorui Šliteriui už 
ryšių palaikyma su Krašto Valdyba; visoms 
apylinkėms, jų valdyboms ir pirmininkams 
bei seniūnams už nuveiktus darbus ir ryšių 
palaikymą. Dėkoju Lietuvių Dienų rengėjų 
grupei ir jos pirmininkei už paaukotą laiką 
ir energiją ruošiant šį neeilinį ir svarbų 
renginį. Taip pat AL Fondui ir “Talkai” už 
finansinę paramą mūsų Bendruomenės 
organizacijoms, be kurių įnašo mūsų 
Bendruomenės veikla tebūtų niūri ir 
menka.

Pabaigai - nuoširdus ačiū Krašto 
Valdybos nariams: Petrui Bielskiui, 
Donatui Dundai, Ramūnui Dundai ir 
Sauliui Varnui už darbingus ir gražius metus 
jūsų draugystėje.

Janina Vabolienė
ALB Krašto Valdybos Pirmininkė

Latvių poezijos festivalis
Festivalio atidarymas vyko prie Janio 

Rainio (įžymus Latvijos poetas, 1865-1929) 
paminklo gražiame Rygos parke. Buvo 
saulėta popietė. Pasiklausyti poetų ir 
atšvęsti šią neeilinę šventę susirinko didelis 
būrys klausytojų. Pasirodo, latviai neįsten
gia suorganizuoti kasmetinį Poezijos 
festivalį. O lietuvių Rašytojų sąjunga jau 
kelis dešimtmečius suruošia Poezijos pa
vasario šventes. Nuo 1985 metų kasmet 
vyksta poetinis DRUSKININKŲ RU
DUO, kurio iniciatorius yra poetas 
Kornelijus Platelis, kilęs iš Druskininkų.

Įspūdingą įvadą perskaitė Mara 
Zalite, populiari latvių poetė (jos “rock- 
operos” libreto skaitymas vyko keletą dienų 
vėliau Kultūros centre). Prie J.Rainio 
paminklo savo eilėraščius skaitė vietiniai 
bei kviesti poetai su vertėjais į latvių kalbą. 
Kviestų poetų buvo iš Estijos, Bulgarijos, 
Lietuvos (Vladas Braziūnas, kuris neatvyko 
dėl netikėtai susiklosčiusių priežasčių), 
Slovėnijos, Šveicarijos, Azerbaidžano ir 
Lidija Šimkutė iš Australijos!

Per atidarymą ir kitus poezijos skai
tymus Lidija Šimkutė savo poeziją pristatė 
lietuvių ir anglų kalbomis. Daugelis dalyvių 

suprato tik angliškai skaitomas eiles. 
Lidijos poezijos vertimus per atidarymą 
perskaitė latvių poetas/vertėjas Peters 
Bruveris, kuris gerai moka lietuvių kalbą 
ir į latvių kalbą yra išvertęs daugelio lietuvių 
poetų eilėraščius.

Poezijos festivalio proga buvo išleistas 
puikus Poezijos almanachas. Šiame alma
nache L.Šimkutės eilėraščiai buvo išversti 
poeto/vertėjo Knuts Skujienieks. Jis šiuo 
metu yra laikomas vienu geriausių latvių 
poetu. Sovietų okupacijos metu Knuts 
Skujienieks buvo ištremtas. Jis yra daug 
nukentėjęs, bet nepalūžęs, nors, sakoma, 
šie pergyvenimai atsiliepė jo sveikatai. 
Skujienieks verčia eilėraščius j latvių kalbą 
iš daugelio kitų kalbų (jis moka, berods, 
8-10 kalbų). Poezijos skaitymai vyko 
Latvijos Rašytojų sąjungos patalpose, 
toliau nuo Rygos centro, o oficialus Poe
zijos šventės uždarymas vyko labai puoš
nioje Kultūros centro salėje, netoli Rygos 
erdvaus senamiesčio. Jaunųjų poezijos 
skaitymai vyko keliose vietose. Juose 
dalyvaudavo didelis būrys jaunųjų poetų bei 
klausytojų. Poetai-svečiai buvo apgyven
dinti viešbutyje. Tarp skaitymų ir laisvo

kalbą. Iš kairės Knuts Skujienieks, iš dešinės - Peteris Bruveris.

laiko organizatoriai pavežiojo poetus po 
Rygos apylinkes ir parodė jų įspūdingą pilį 
(architektūriškai labai panaši j Trakų pilį).

Apskritai Latvių Poezijos festivalis 
praėjo gerai ir tarp įdomių žmonių, nors 
reikia pripažinti, kad lietuviai tikrai lenkia

organizaciniu atžvilgiu bei savo vaišingumu. 
Lietuviai kažkaip sugeba surinkti daugiau 
sponsorių, nežiūrint abiejų kraštų Kultūros 
ministerijų sumažinto biudžeto literatūros 
reikalams. L.Š.
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Dar dėl
Vytautas Doniela

Besikartojant bandymams keisti 
išeivijoje įprastą rašybą, kilo natūrali 
reakcija - tiek Australijoje, tiek Šiaurės 
Amerikoje. Sunku būtų išeiviją įtikinti, kad 
ji svetimvardžius turėtų rašyti “pagal 
ištarimą” (pvz. rašyti D.Sazerlend, o ne Joan 
Sutherland). Lyg svariau skamba 
reikalavimas daugumą tikrinių vardų rašyti 
iš mažųjų raidžių (pvz. rašyti Australijos 
lietuvių fondas, o ne Australijos Lietuvių 
Fondas). Reformų rėmėjai argumentuoja, 
kad Lietuvoje esą griežtai nustatytos bei 
privalomos taisyklės, todėl jų reikia laikytis 
ir išeivijoje. Atrodo, viskas aišku. Bet kaip 
yra iš tikrųjų?

Šį kartą sustosime tik prie didžiųjų ir 
mažųjų raidžių vartojimo.

Pirmiausia, tenka pabrėžti, kad tokie 
reikalavimai neatkeliauja iš lietuvių kalbos 
specialistų, pavyzdžiui, iš autoritetingos 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. 
Priešingai, kaip teigia šios komisijos 
pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė, 
“didžiųjų raidžių rašymas apskritai tėra 
susitarimo dalykas - tiesiog Lietuvoje 
susitarta vienaip, išeivijoje kitaip”. Be to, ji 
priduria, kad “Komisijos nutarimai, kaip ir 
Lietuvos Respublikos įstatymai, galioja lik 
Lietuvos Respublikoje - ir todėl nei piktintis 
išeivių spaudos rašyba, nei tuo labiau 
nurodinėti ar "kištis" niekas nesirengia" 
(Šitaip J. Palionytės teiginius su pritarimu 
atpasakoja “Gimtosios kalbos” redaktorė 
Inga Mataitytė, “Pasaulio Lietuvis” 2000 
m, nr.4).

Kodėl didžiųjų / mažųjų raidžių rašymo 
atveju Kalbos komisija nėra griežta? Platų 
atsakymą galima rasti prof. Zigmo 
Zinkevičiaus “Lietuvių kalbos istorijos” 
6-mc tome, kur beveik visas tomas, apie 
300 puslapių, yra skirtas lietuvių kalbos 
raidai sovietiniame laikotarpyje (rusų 
kalbos įtaka lictuviškamžodynui, sintaksei, 
kirčiams, rašybai, kalbos mokslui, įtampa 
tarp ideologiškai skirtingų kalbininkų etc.).

Suglausčiau negriežtumo priežastį 
paaiškina “Gimtosios kalbos” redaktorė: 
norint suprasti, kaip dabar vartojamos 
didžiosios ir mažosios raidės, reikia 
suprasti, kad "prie dabartinės tradicijos 
pereita tarybiniais metais, be abejo, rusų 
kalbos pavyzdžiu, o galbūt ir kieno nors

(Ū REDBKCIlOt RIMTO
Atsargiai, virusas!

Telefonu skambino Saulius Anužis ir 
pranešė, kad atkeliavęs kažkoks piktas 
virusas sugadinojo kompiuterius namie ir 
darbe. Jis visokiais adresais jo vardu siunčia 
šimtas e-pašto laiškų. Saulius prašė, kad 
aš skubiai perspėčiau jus visus būti 
atsargiais su iš jo atėjusiais e-pašto laiškais. 
Juose gali keliauti tas bjaurus virusas. 
Nežinau, kas anksčiau gaudavote Sauliaus 
laiškus su politinėmis žiniomis ir šiaip 
įvairiomis informacijomis, siunčiu tiems, 
kurių adresus turiu.

Kaip aš suprantu, tai pas jas atėjęs bet 
koks e-pašto laiškas (e-mail) savyje nėra 
kenksmingas ir piktas, jį galima skaityti. 
Keliaujantis virusas paprastai būna e-pašto 
laiško prieduose (in the attached files) ir 
kartais pačio laiško tekste. Tik tuos priedas 
į kompiuterį įdėjus ir atidarius (after 
downloading and opening the file), 
pasirodo virusas, jei toks jame yra.

Perskaitę e-pašto laišką, pasitikrinkite, 
kad jo tekste nebūtų įrašytų taip vadinamų 
“links” - tai yra mėlynomis raidėmis ekrane 
pasirodančių adresų. Nepaspauskite su 
pele tu adresų, nes juos atidarius, ten gali 
būti virasas. Kartais tokie adresai būna 
įrašyti ir juodomis raidėmis, bet tada reikia 
patiems tokius adresus į kompiuterį įdėti 
ir t juos keliauti.
Milių 'Sloge Nr. 4, 2000.01.29, psl. 4 

rašybos
įsakmiu nurodymu ”.

Reikšminga ir tai, kad šios taisyklės - 
kaip tik dėl jų kilmės - buvo iš naujo 
svarstomos Atgimimo laikais. Tada šiuo 
reikalu užsiėmė ir Kalbos komisija, ir 
Lietuvių kalbos institutas. Kaip pasakoja 
Nijolė Sližicnė (kuri parašė rašybos skyrių 
vadove “Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba”), dėl didžiųjų / mažųjų raidžių 
vartojimo tikriniuose varduose buvo 
parengti net du teksto variantai: vienas - 
teikti visas didžiąsias raides, kitas - tik 
pirmąją didžiąją raidę (žr. “Pasaulio 
Lietuvis”, 2000 m., nr.4). Taigi, buvo 
svarstoma, ar rašyti, pavyzdžiui, Lietuvos 
Menininkų Draugija, ar Lietuvos menininkų 
draugija. Galiausiai nuspręsta palikti 
ankstesnes taisykles.

Šios ir panašios ano meto abejonės 
turbūt atsispindi dar ir šiandieninės 
Lietuvos spaudos margumyne: vienur 
rašoma Ministras Pirmininkas, kitur - 
Ministras pirmininkas, dar kitur - ministras 
pirmininkas, ir taip toliau.

Kitaip pasakius, kilmė tokios rašybos, 
kur ne visos pavadinimo raidės yra 
didžiosios, yra aiški. Sovietmečiu didžiosios 
raidės buvo skiriamos tik kompartijos bei 
aukštosios valdžios institucijoms, būtent 
šitokiu išskyrimu jas pagerbiant. Gi 
žemesnės pakopos rašomos kitaip. Ši svarbi 
taisyklė yra matoma žemiau įrėmintame 
tekste, kuris yra paimtas iš 1970 metų 
oficialaus leidinio “Trumpas dokumentų 
įforminimo ir rašybos žinynas”, psl. 25:

5. Aukščiausiųjų tarybinių valstybinių Įstaigų, partinių ir vi
suomeninių organizacijų sudėtinių pavadinimų visi žodžiai, išsky
rus žodį partija, rašomi didžiąja raide: Tarybų Sąjungos Komuiij- 
tų partija (TSKP), Tarybų. Sąjungos Komunistų partijos Centro 
Komitetas (TSKP Centro Komitetas), Lietuvos Komunistų partija, 
Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, TSRS (Lietu
vos TSR) Aukščiausioji Taryba, TSRS (Lietuvos TSR) Aūksciausio- 
sios Tarybos Prezidiumas, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Sąjungos 
Taryba, TSRS Aukščiausiosios 'rarybos Tautybių Tarybą, TSRS (Lie
tuvos TSR) Ministrų Taryba, Visasąjunginė Lenino Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga (VLKJS), Visasąjunginės Lenino Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos Centro Komitetas, Lietuvos Lenino Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga (LLKJS), Lietuvos Lenino Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos Centro Komitetas, Visasąjunginė Profesinių Sąjungų 
Centro Taryba, Lietuvos Respublikinė Profesinių Sąjungų Taryba.

Kaip rašiau, dažniausiai virusas 
atkeliauja per “attached file”. Gautame 
laiške, po visų laiško adresatų sąrašo, 
paprastai būna toks ar kitokiu pavadinimu 
įrašas:

File: Emanuel.exe (16896 bytes) 
DLTime (28800 bps): < 1 minute

Gali būti ir kitokių pavadinimų, bet 
man vienas korespondentas rašė, kad 
geriausiai neatidaryti jokių file su ,exe 
galūne, nes jose dažniausiai būna 
virusai. Jokiu būdu nedėkite (do not 
download ) tą file į savo kompiuterį, 
nes jame yra tas bjaurus Emanuelio virusas, 
kuris buvo atkeliavęs pas mane ir kitus.

Dažnai virusas persiunčiamas, kai 
žmonės,patys neperskaitę laiškų, iš karto 
juos siunčia kitiems.

Spėju, kad iš Sauliaus Anužio jums gali 
ateiti virusas per tuos “Fowardcd letters”. 
Tad būkite atsargūs. Perskaitę e-pašto 
laišką ir pamatę, kad kažkas negerai, viską 
iš karto išmeskite (delete).

Tie, kurie turite “Anti Virus programs” 
savo kompiuteriuose, tai jos iš anksto 
pe nspės.

Vytautas Kamantas,
1107 Pinewood Drive, NW Grand 

Rapids, MI 49544, USA Tel 616-791-7333; 
Fax 616-791-7888 E-mail:

kamantas@aol.com
Internet: www.pasauliolb.org

Lygiagrečiai, žemesniųjų institucijų, 
organizacijų, laikraščių ir pan. 
pavadinimuose didžioji raidė skiriama tik 
pirmajam žodžiui, o likusieji žodžiai - 
rašomi iš mažųjų, pvz. Lietuvos aklųjų 
draugija. Sovietmečiu raidžių rašymo 
taisyklės (glaudžia ir tam tikrą hierarchiją. 
Pavyzdžiui, LTSR Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas rašomas vien iš didžiųjų raidžių, bet 
žemesnis postas LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pirmasis pavaduotojas - rašomas 
su 3 žodžiais iš mažųjų raidžių. Tikslus 
hierarchijos išdėstymas rašytinėje formoje 
minėtame vadove užima apie 30 puslapių 
(!) ir apima kelis šimtus pavadinimų.

Šitie pavyzdžiai akivaizdžiai patvirtina, 
kad skirtumas tarp didžiųjų ir mažųjų 
raidžių tikriniuose varduose tada buvo 
grįstas sociopolitiniu principu - bendriau 
kalbant, kokiu nors vertinimo ar svarbos 
principu. Bet kaip tik dėl šios priežasties, 
tokios taisyklės yra gana komplikuotos. 
Norint teisingai vartoti didžiąsias / mažąsias 
raides, reikia pirma žinoti, ar organizacija 
yra pakankamai svarbi, ar postas yra 
pakankamai aukštas ir 1.1.

Daug paprastesnė ir logiškesnė yra 
išeivijoje, prieškarinėje Lietuvoje ir 
anglosaksų kraštuose bei plačiau 
Vakaruose įsitvirtinusi taisyklė: jei vardas 
ar pavadinimas yra tikrinis (specifinis), tai 
kiek žodžių jame bebūtų, visi jie rašomi iš 
didžiųjų raidžių, lygiai kaip asmens vardas 
Jonas Jonaitis yra rašomas iš didžiųjų 
raidžių, nežiūrint, ar šis asmuo būtų ar 
nebūtų svarbus kokia nors politine ar 
socialine prasme. Hib pačiu principu, iš

Nuoširdžiai sveikiname didžiai gerbiamą Melboumo Lietuvių 
Namų Valdybos pirmininką Ifladą Bosikį, apdovanotą 
medaliu "Order of Australia" už nuopelnus Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija “Talka"

Lietuviai sklandytuvų varžytose
Sausio 7-27 dienomis Gawleroro uoste, 

apie 50 km į šiaurę nuo Adelaidės, vyksta 
tarptautinės “Club Class” sklandytuvų 
vaižybos. Jose dalyvauja klubai iš 21 šalies, 
tarp jų ir iš Lietuvos.

Mindas vėl medalininkas
Australai vėl apdovanojo Tasmanijos 

Lietuvių Sporto Klubo pirmininką Mindą 
Koziką. Neseniai jis gavo Glenorchy City 
Council pažymėjimą už nuopelnus miesto 
sportinėje veikloje.

O dabar, pasiūlius Australijos ministrui

Vilniuje gyventi nebrangu
Skaitytojams gal bus įdomu, kad finansų 

dienraščio “Financial Times” paskelbtame 
brangiausių miestų sąraše, Vilnius stovi 
netoli galo. Iš 156 miestų Vilniui atiteko 

Praėjusiame “Mūsų Pastogės” numeryje paskelbtos ALB Krašto Tarybos 
XXVII Suvažiavimo rezoliucijos į “M.R” redakciją pateko elektroniniu paštu ir 
buvo išspausdintos nesuderinus su Krašto Tarybos Suvažiavimo Prezidiumu. 
________________________________________ _____________________ Redakcija y

didžiųjų raidžių rašoma ne tik, sakysim, 
ALB Kontrolės Komisija, bet būtų rašoma, 
sakysim, ir Verpėjų Ratelis, Vyno Gerbėjų 
Brolija, jei šie vienetai yra formalios, savo 
apibrėžtą tapatybę turinčios organizacijos.

Didelis sovietinės taisyklės minusas yra 
ir tai, kad ji suplaka tikrinę ir bendrinę 
prasmes: ką reiškia Lietuvos bankas'. Artai 
centrinis valstybinis bankas, ar tai vienas iš 
bankų Lietuvoje, kitaip sakant, tik 
lietuviškas bankas? Dviprasmiškumo 
išvengiama, jei rašoma “vakarietiškai” 
Lietuvos Bankas.

Išeivijai neverta pereiti iš logiškesnės 
ir todėl pranašesnės “vakarietiškos” 
rašybos j taisykles, kurios buvo grįstos 
vertinimu. Pasiliekant prie tų taisyklių, 
kurių yra laikomasi išeivijoje, reikia 
pasilikti ir prie tiesioginio svetimų tikrinių 
pavadinimų perrašymo: Sydney Morning 
Herald (ne: Sydney morning herald) ir t.t. 
Taip pat nekeisti pavadinimų, kurie buvo 
vartoti prieškarinėje Lietuvoje. Jei tada 
buvo Lietuvos Bankas, Žemės Ūkio 
Ministerija, Vilniui Vaduoti Sąjunga ir Lt., 
tai istoriniuose rašiniuose pavadinimus 
rašyti jų nekeičiant Tą patį tenka pasakyti 
ir apie pokario partizaninį laikotarpį. Jei 
tada įsikūrė Vyčių Sąjunga ir pasirodydavo 
Laisvės Varpas, tai dabartinis Lietuvoje 
pasitaikąs perrašymas Vyčių sąjunga, 
Laisvės varpas ir pan. falsifikuoja to laiko 
dvasią, t.y. partizanų kovą prieš okupaciją 
ir jos padarinius.

Tarp kitko, kai kurios sovietmečio 
taisyklės jau palengva keičiamos. Pavyz
džiui, laiškai pagal sovietinę taisyklę buvo 
adresuojami pirmiausia nurodant valstybę 
ar sritį, tada miestą, gatvę ir galiausiai 
asmenį. Dabar jau pereita prie vakarietiško 
modelio, pirma rašant asmenį ir užbaigiant 
miestu ar valstybe. Reikia manyti, kad stip
riausias spaudimas pereiti prie vakarietiško 
didžiųjų raidžių rašymo ateis iš komercinių 
sluoksnių. Kai kurios firmos jau taip daro.

Bet kaip išeivijos spaudai elgtis, kol 
dabartinėje Lietuvoje rašoma Vakarų 
bankas, Lietuvos rytas ir Lt.? Šituos pa
vadinimus dera taip ir perrašyti išeivijos 
spaudoje, nes priešingu atveju Lietuvoje 
vartojami pavadinimai būtų falsifikuojami. 
Ir atvirkščiai, būtų džiugu, jei Lietuvoje 
nebūtų pakeičiami įprastiniai išeiviški 
pavadinimai: juk vienas iš išeivijos 
laikraščių vadinasi ne Mūsų pastogė, bet 
Mūsų Pastogė.

J
Lietuvai atstovauja šešių vyrų komanda, 

kurios kapitonu yra Egidijus Kišonas. Jie 
sklandys trimis sklandytuvais, kuriuos 
išsinuomavo Australijoje. Linkime jiems 
sėkmės.

Dalia Pyragiūtė Gordon

pirmininkui ir pritarus generalguber
natoriui, Mindas gavo Australijos Sporto 
Medalį 2000-iesiems metams.

Tokių medalių visai Australijai yra 
nukalta 9600 ir iš jų 57 paskirti I lobartui. 
Tai tikrai didelė pagarba mūsų tautiečiui.

Ramūnas Tarvydas

121 vieta. Brangiausiais pasaulio miestais 
pripažinti Libijos sostinė 'Ilipolis bei Sirijos 
sostinė Damaskas, pigiausias - Zimbabvės 
sostinė Harare. Rygai teko 101 vieta, 
Talinui -134, St.Petcrburgui - 7. J.K.
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Hliutės kampelis
Vardai: iki £arso ir Molestos

Pradėjus Lietuvą krikštyti, paplito krikščioniški (hebrajų, lotynų, graikų kilmės) 
vardai: Jonas, Petras, Agota, Uršulė. Kartu plito ir lenkų bei rusų vardai Vladimiras 
(Vladi - valdyk, mir - pasaulis), Bronislavas (broni - kovok, gink, slava - garbė), 
Stanislovas (tapk garbingas).

Tačiau tuo pat metu šalia jų dar buvo ir lietuviškieji Kęstutis, Gediminas, Vytautas, 
o Gedimino laiškuose ordinui ir popiežiui, šalia krikščioniškųjų vardų, minimas jo 
giminaitis Erudas ir kryžiuočių ordino nuskriausti Vaina tas. Lesė ir Kursą.

Nuo XIX a. pradėjo ateiti vardai iš kitų kraštų: Artūras, Evaldas, Ingė, Sigrida, 
Ulrikas (arba Utys), Patrikas, Hermanas, Ilona, Gerda, Faustas.

Sustiprėjus tautinei sąmonei, dėmesys vėl buvo atkreiptas į senoviškus vardus: o 
krikščioniškieji, pasiskolinti iš kitų kalbų, buvo sulietuvinti: iš Vladislovo pasidarė 
Vladas (Vladys, Bladas), iš kitų - Bromus, Kazys, Balys, Stasys. Iš Elžbietos, Elizabetos 
- Elzė, Liza.

Atgijo tikrųjų kunigaikščių ar didvyrių ir rašytojų sukurtieji vardai: ne tik Vytautas 
ir Kęstutis, bet ir Kunotas, Šarūnas (Vinco Krėvės), Daiva (Vydūno), Gražina (A. 
Mickevičiaus), Kastytis (Maironio), Žilvinas, Živilė, Sigutė (iš legendų, pasakų). 
Atsirado vardų iš operų ir kitų kultūros sričių: Džilda (iš “Rigoletto”),Violeta (iš 
“Traviatos”), Aida, Garsas, Mūza.

Išpopuliarėjo mitologiniai vardai, ypač moteriški: Austėja, Gabija, Jūratė, Laima, 
Milda, Nijolė. Vardais tapo ir vietovardžiai bei gentivardžiai: Venta, Vilija, Vilnius, 
Aistis. O dar augalai - Liepa, Klevas, Dobilas...

Moterys neatsiliko nuo vyrų: Algirde, Vytautė, Kęstutė. Šalia Ramūno atsirado 
Ramūnė, kuri paskui kitų gėlių įtakoje pasidarė Ramunė.

Iš kitų kalbų buvo išversta Auksė (iš Aurelijos), Danguolė (iš Celestinos), Rimtas 
(iš Severino), Viltis (iš Nadieždos), Rožė (iš Rozalijos), o Rūta ir Linas savaime 
užgožė hebrajišką Ruth ir graikišką Linus. Taip pat ir Saulius, kuris hebrajiškai reiškia 
“išmelstas iš Dievo”, lietuviškai reiškia “saulės kūdikis”.

Naujų vardų kūrimas klestėjo visą nepriklausomybės laiką, sovietmetyje ypač apie 
1950-60 m., o taip pat ir išeivijoje. Dauguma jų buvo lietuviško skambesio: Augis, 
Rytis, Judrina, Girius, Girutis ir Gerutis, Baniutė, Dovilė, Saulenė, bet kai kur 
neišsiversta be politikos. Viena arši komunistė savo dukrą pavadino Molesta (Mo
lotovo, Lenino, Stalino garbei!) Kaip ji, vargšė, jaučiasi dabar? O kaip jaučiastsuaugę 
vyrai, kurie kūdikystėje gavo Meilučio, Skaistučio, Teisučio vardą? (Kažkodėl Kęstučio 
niekuomet nelaikome mažybiniu vardu).

(ii RtOnKCIJOf PIMTO )

( If RtDnKCIJOt PIMTO
Lietuviškas nesusikalbėjimas

Gerbiama Redakcija,
Sveikinam Genovaitę Kazokienę už 

taip iškilmingai ir įspūdingai suruoštą 
Australijos Lietuvių Dienų atidarymo 
paruošimą bei išpildymą. Valio Sydney!

Sveikiname ir Jadvygą Viliūnienę, kad 
ji taip entuziastiškai aprašė programą. 
Ypač malonu buvo skaityti apie mažai

Dėl “Redakcijos Skilties“
(žiūrėk “MP" nr. 3, psl. 2)

Perskaitęs “MP” redaktorės parašytą 
straipsnį nustebau. Kaip Redakcinė ko
legija sutiko spausdinti tokį įžeidžiantį 
“vedamąjį“?

“R.B.” rašo, kad Krašto Tarybos suva
žiavime buvo pareikšta mintis, kad 
Australijos Lietuvių Bendruomenė gali 
bendrauti tik su tais naujais atvykėliais, 
kurie besąlygiškai pasmerks komunizmą ir 
dalyvaus Bendruomenės veikloje be 
atlyginimo.

Čia vieno prelegento mintis yra iš
reikšta netiksliai. Iš tikrųjų, naujai atvy
kusieji, norintieji prisidėti prie Bendruo
menės veiklos, mielai priimami be jokių 
sunkumų. Jie dalyvauja sporte, Klube ir 
šokiuose! Gal “R. B.” to ir nežino, nes retai 
lankosi renginiuose!

Toliau, “R.B.” ironiškai siūlo įsteigti 
geltoną - žalią - raudoną komunizmo 
atsižadėjimo kampelį, kur kiekvienas 
naujas lietuvis galėtų viešai (pagal 
pirmininko Mao metodą) atsiklaupęs, sau

Pagarbintas Leninas
Malcolm Brown (SMH 19/01/2001) 

patalpino ketvirčio puslapio apimties 
straipsnį su Lenino biusto nuotrauka. 
Straipsnis didelėmis raidėmis sako: 
MOUNTAIN GARDEN BUST IS A 
VISION SPLENDID FOR SENTIMEN-’ 
TAL COMRADES.

Laikraštyje kalbama apie žinomą 
advokatą Clive Evatt QC, kuris ieškojo 
Lenino statulų sugriuvusioje Sovietų Są
jungoje ir pagaliau rado Rygoje. Latviai 

minimą jaunimą. Tas jaunimas jau trečios 
lietuvių kartos. Jis savo laiko negaili ir 
noriai prisideda prie renginių bei tautinės 
veiklos. Rašykite daugiau apie juos!

Ačiū Jadvygai Viliūnienei, kad taip 
gražiai buvo paminėtas ir “Kaimo” prisi
dėjimas prie šios šaunios programos.

Melbourne “Kaimas”

mušdamas į krūtinę, sakyti, kad jam ko
munizmas “niet-niet”.

Reikia neužmiršti, kad “M.P.” plati
nama ne tik Australijoje, bet ir kituose 
kraštuose, kur gyvena lietuviai, net ir 
pačioje Uetuvoje. Šitas “R.B.” straipsnis 
kiršina ne tik čia gyvenančius, bet ir duoda 
progos Lietuvoje pasijuokti iš Australijoje 
gyvenančių lietuvių, Krašto Tarybos suva
žiavimo ir “MP” žurnalistinio lygio.

Neužtenka to, “R.B.” rašo apie paslap
tingą “svečią iš Lietuvos”, kuriam nepa
tinka angliškai kalbančios merginos, 
apsirengusios tautiniais rūbais arba, kaip 
“R.B.” priduria, šokančios liaudies šokius. 
Nuo kada tautiniai rūbai pasidarė liaudies 
ir tautiniai šokiai liaudies šokiai? Autorė 
nepaminėjo nei kas tas svečias, nei iš kur, 
kaip įprasta australų žurnalistų straips
niuose.

Redakcinė kolegija ir LB Spaudos 
Sąjungos Valdyba turėtų atkreipti rimtą 
dėmesį į padėtį ir užtikrinti skaitytojus, kad 
tai paskutinis “R.B.” “vedamasis.”

Vincas Bakaitis

pardavė šio budelio statulą už 5 000 dolerių.
Clivc Evatt, pasikvietęs į talką buvusį 

NSW teisingumo ministrą Frank Walker, 
pastatė Leninui pjedestalą savo sode, ant 
kurio užsodins pasaulinio masto budelį.

Laukiama su paskaitomis į Australiją 
atvykstančio Gorbačiovo, kuris “šią garse
nybę palaimins ir pašventins”.

Taigi, turime Grūto parką ir Austra
lijoje. Tik čia jau nekalbama apie Lenino 
nusikaltimus prieš žmoniją.

Antanas Kramilius

Paskutiniame praeitų metų savaitraščio 
numeryje V.Doniela kėlė klausimą dėl kai 
kurių lietuvių kalbos rašybos taisyklių 
taikymo ar netaikymo bendruomenės 
laikraštyje. Iš šios publikacijos patyriau, jog 
Spaudos sąjungos valdyba yra priėmusi 
nutarimą dėl didžiųjų raidžių rašybos. 
Apstulbau. Nesu girdėjusi, kad Australijoje 
turime tokio lygio lituanistų, kurie jaustųsi 
kompetentingi imtis panašaus sprendimo. 
Be to, nėra dviejų skirtingų lietuvių kalbų, 
tad negali būti ir skirtingų rašybos taisyklių. 
Kiekviena tauta kuria, vysto, tobulina savo 
kalbą istorinėje tėvynėje, nes jiedvi persi
pynę it dvikamienis medis, išaugęs iš ben
dros šaknies. Nedraudžiama, priešingai, 
pageidautina, kad kiekvienas lietuvis, kur 
begyventų, rūpintųsi gimtosios kalbos 
puoselėjimu, turtinimu, siūlytų naujoves, 
diskutuotų, tikslintų, tačiau galutinis spren
dimas priklauso tik įgaliojimus bei lemiamą 
balsą turintiems, šiuo atveju Valstybinei 
lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos 
Respublikos Seimo ir kiekvienas, šia kalba 
besinaudojantis, privalo jos nutarimams 
paklusti, nes jie tolygūs įstatymui.

Nežinau, kodėl autorius suplakė į vieną 
du skirtingus dalykus: nelietuviškų tikrinių 
vardų ir kolektyvų rašybą. Batalija vyksta 
tik dėl pirmojo, ar lotyniškus rašmenis nau
dojančių kalbų tikrinius vardus adaptuoti, 
ar palikti jų autentišką formą. Dėl kolek
tyvų rašybos klausimas nekeliamas.

Išties, okupantas buvo įsakęs Lietuvių 
kalbos komisijai svetimvardžių grafinę 
formą pakeisti pagal rusų kalbos pavyzdį 
ir paruošti atitinkamas taisykles, tačiau 
Komisija atsisakė paklusti, nors jos narių 
tarpe tikriausiai buvo irpartinių. Taigi ana
me „ankstesniame istoriniame laikotar
pyje“ drauge su komunistais prie Nemuno 
ir Neries dar gyveno lietuvių tauta, išprie
vartauta, bet neparklupdyta ir ne veršių 
banda, vedama į skerdyklą. Už nepaklus
numą Komisijos veikla 1970-1984 m. 
laikotarpyje kelis kartus suspenduojama, o 
kalbininkai kaltinti visomis didžiosiomis 
nuodėmėmis. Atkaklumas pagaliau atnešė 
pergalę ir 1984 m. buvo įteisinta užsienio 
tikrinių vardų rašyba mokslo bei infor
macijos leidiniuose originalo forma, kas 
visiškai atitiko A.Salio ir P.Skardžiaus 
teiktas tikrinių vardų rašymo taisykles, 
paskelbtas 1943 m. leidinyje „Lietuvių 
kalbos rašybos pagrindai“.

Dabartinė Komisija laikosi to paties 
principo. Leista svetimvardžius transkri
buoti vaikų, paauglių, grožinėje literatūroje 
bei populiariuose leidiniuose, skirtuose 
žemesnio išsilavinimo skaitytojams. Šalia 
pirmą kartą spaudinyje paminėto svetim- 
vardžio rekomenduojama pateikti su
skliaustą originalo formą, kad skaitytojas 
įsidėmėtų rašybą. Tokią pasirinkimo laisvę 
siūlė ir RSkardžius „Lietuvių kalbos va
dove“ (Bielefeld, 1950). Periodinėje spau
doje, mokslo veikaluose, išskyrus tradi
ciškai sulietuvintus vietovardžius, kaip 
Ženeva, Paryžius, Varšuva ir kt. (pateiktas 
sąrašas), nuspręsta svetimvardžius rašyti 
autentiškai. Mokydami visuomenę juos 
perskaityti, kai kurie redaktoriai pateikia 
pagrečiui ir transkribuotas formas. Opo

Gerbiama Redakcija,
Daugyra rašyta apie Lietuvos pastangas 

kuo greičiau įstoti į Europos Sąjunga ir 
NATO. Abi organizacijos turi panašias 
narystės sąlygas. Nauja narė privalo įrodyti, 
kad:

(1) valstybė turi subalansuotą biudžetą;
(2) užsienio prekyboje pardavimai 

padengia užpirkimus;
(3) metinė infliacija siekia ne daugiau 

kaip 3%; 

nentai gi perša viską rašyti lietuviškais 
rašmenimis pagal tarimą, bet nutyli faktą 
apie skirtingų kalbų fonetinį neatitikimą. 
Lietuvių kalba neturi grafinių ženklų 
visiems svetimų kalbų garsams išreikšti, 
todėl priėmus pastarųjų siūlymus, moksli
nėje literatūroje ir Internete kiltų sumaištis.

Ncmcnu, kokiais motyvais vadovautasi 
keičiant kolektyvų rašybos taisykles, o gal 
jie ir nebuvo pagarsinti. Mano galva, prie 
kiekvienos valdžios aukščiausias valstybines 
įstaigas dera išskirti — „ Kas ciesoriaus, 
atiduokite ciesoriui...“ (Negi p. Doniela pa
geidautų, kad, tarkim, Ministrų Taryba ir 
Alaus gėrėjų klubas ar Šunų mylėtojų 
draugija būtų vienodai rašoma didžiosiomis 
raidėmis?) Visiems kitiems, tame tarpe ir 
išeiviškiems kolektyvams, pilnai pakanka 
pagarbos, kai pirmasis pavadinimo žodis 
pradedamas didžiąja raide. Žinoma, mano 
nuomonė bereikšmė, tačiau laikytis Ko
misijos priimtų rašybos nuostatų privalu ir 
Spaudos sąjungai, ir M.P redaktorei, ir p. 
V. Doniclai, ir mums visiems. Jeigu „ideo
loginės asociacijos“, kaip rašoma, visgi 
apniktų kai kuriuos chronikus, kas visai 
tikė tina, jiems siūlyčiau labai „pamačtyvą“ 
savo močiutės žolinį receptą: porą ar trejetą 
savaičių pagerti jonažolių arbatos. Visokias 
asociacijas, irzlumą kaip ranka nuima...

Spaudoje neužtikau ir užuominos, nors 
tą ginčą įdėmiai seku, kad Kalbos komisija 
„dėl vietinių priežasčių“ būtų padariusi 
išimtį išeivijai ir leidusi turėti skirtingą ra
šybą. Tai skamba fantastiškai. Beje, mūsų 
spauda ir be leidimo skiriasi, o publikacijos 
autorius puikiai žino, kad to reiškinio prie
žastys anaiptol ne išeiviškoje ar anglosak
siškoje tradicijose ir ne ištikimybėje 
prieškario rašybos taisyklėms, o visai kitu r.

Suabejočiau, ar mūsų išeiviams išties 
sunkiau atkurti adaptuotus svetimus tik
rinius vardus „Mūsų pastogėje“ negu per
skaityti neadaptuotus australiškuose laik
raščiuose. Šiame žemyne gyvena ne vien 
anglosaksai ir nemokant kitų tautų kalbų, 
vargu ar galima taisyklingai perskaityti 
kiekvieną pavardę. Tąsyk paprastai jas 
praleidžiame, bet argi tai geriausia išeitis?

Vietovardžių rašyboje, kurią siūlo V. 
Doniela, taip pat nematau damos. Vietoj 
Kanbera, sako, reikia rašyti Canberra, bet 
kažkodėl ne Sydney, o Sydnėjus. Anglų 
kalboje žodžių tarpusavio ryšys juk nesais
tomas linksmų galūnėmis, todėl, sekant 
pirmuoju pavyzdžiu, reikėtų laikytis ori
ginalios rašybos ir antruoju. Karaliaučius, 
pavyzdžiui, išeiviams niekada neužkliūva, 
nors šis miestas niekada taip nesivadino. 
Jeigu mūsų dešinę vedžioja patriotinės 
paskatos, tai gal teisingiau būtų sugrįžti prie 
jo aistiško pavadinimo — Tvangstė ar 
Tvankstė?

Aš, žinoma, nieko nesiūlau, norėjau tik 
atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad rašybos 
taisyklių sudarinėtojai negali remtis paskirų 
asmenų ar grupių pageidavimais, juolab 
subjektyviais vertinimais ar sprendimais. 
Jiems tenka derinti daugybę objektyvių 
veiksnių, užtikrinančių tolesnę kalbos 
raidą.

Janina Malijauskiene

(4) krašto apsaugai yra skiriama ?.5% 
valstybės biudžeto;

(5) jeigu biudžetas su nuostoliu, įsi
skolinimas neleistinas.

Todėl atrodo, kad dabartinė ekonominė 
padėtis Lietuvoje tikriausiai užkirs kelią į 
greitą ES ir NATO narystę. Su pagarba,

Algimantas Snarskis,
Adelaidė.
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“Panemunės” rajoninė skautų atovykla
Antanas laukaitis

Sausio 2-14 dienomis gražiame Sydnė- 
jaus Kariong apylinkės miške vyko 
Rajoninė Australijos lietuvių skautų 
stovykla. Jai buvo parinktas gražiosios 
“Panemunės” vardas. Stovykla buvo atvira 
visiems Australijos rajono skautams. Joje 
dalyvavo Sydnėjaus, Melboumo, Adelai
dės, Brisbanės ir Geelongo skautai, 
berniukai ir mergaitės. Dalyvavo ir laikinai 
Australijoje gyvenančių - Melbourne me
dicinos praktiką gilinančio dr. Romo Ke
valo ir ponios dukros: Jurgita ir Gintarė. 
Stovykloje išlaikiusios visus egzaminus, jos 
gavo geltonuosius kaklaraiščius. Pati 
jauniausia stovyklos skautuke - šešiametė 
Benita Strazdauskaitė. Ji stovyklavo su savo 
mama Irta ir taip pat buvo “pašventinta” 
tikra skautuke - gavo pirmąjį baltąjį 
kaklaraištį. Svečių tarpe matėsi ir Dovilės 
Zduobienės mama, atvykusi iš Čikagos, 
kur, sakė, dabar labai šalta, o čia ji džiau
gėsi australiška saulute. Vieną dieną sto
vyklavo svečiai iš Lietuvos. Tai Rita ir 
Gintaras Janulevičiai bei Alvyda Pačėsienė.

Vienas iš populiariausių stovyklos 
svečių, o gal jau ne svečių, 
o laikinų stovyklautojų, 
buvo neseniai iš Lietuvos 
į Melbourną atvykęs kun. 
Egidijus Amašius. Jaunas, 
labai draugiškas ir muzi
kalus kunigas jaunimo 
tarpe buvo labai populia
rus. Lauko koplyčioje sto
vyklos skautams jis atlaikė 
pamaldas ir pasakė turi
ningą bei gražų pamokslą.

Stovyklos viršininku 
buvo Jeronimas Bclkus. 
Tai savo darbą labai gerai 
atlikęs skautas vytis ir 
sportininkas. Stovyklos 
vadovybę sudarė: adjutan
te Kristina Rupšienė, sar

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-2

“Negi žmonės, kurie dirba savo ūkyje 
vadinasi buržujais? Ar tu man teisybę 
sakai? Ar taip tikrai yra?” - aš lyg pamišusi 
negalėjau juo tikėti.

“Esu tau daug kartų sakęs, kad šiais 
laikais nėra gerai per daug klausinėti “kas 
ir kodėl?”. Geriau nusiplauk kojas ir eik 
miegoti,” - apsižvalgęs aplink, jis perspėjo 
mane.

Po to, kai Jonas nuėjo, aš dar ilgai 
sėdėjau ant akmens, žaisdama, nuleidus 
basas kojas į šaltą vandenį. Ir taip 
klausydama varlių kurkimo, niekaip 
negalėjau suprasti nei Jono, nei mamos.

Jeigu ūkininkai yra buržujai, kodėl jie 
yra liaudies priešai ir kodėl komunistų 
vaikai mokykloje mane taip užgaulioja? Aš 
visuomet galvojau, kad mano tėvas yra 
darbo žmogus. Jis rytą keliasi anksčiau negu 
Jonas ir visą vasarą dirba kartu su juo 
laukuose nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro.

Prisiminiau, kad mokykloje buvo ir 
daugiau mokinių, kurie.kaip ir aš, yra 
pajuokiami ir stumdomi komunistų vaikų. 
Jeigu komunistai yra tokie žiaurūs, aš 
niekada nebūsiu pioniere. Jie turi būti dar 
baisesni už komunistus.

Nežiūrint mamos ir Jono įspėjimų, 
pykdama pasižadėjau sau, kad niekada 
nenusileisiu nei komunistams, nei 
pionieriams, nei rusams.

Bet laikui bėgant visi mokiniai buvo 
priversti įstoti į pionierius. Tai mane labai 
erzino. Aš pradėjau neapkęsti pamokų, ir 
kai mokytoja nenustojo aiškinti mums,
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gybos vadovas - Arvydas Zduoba, inspek
cijos vadovė - Laura Belkienė, užsiė
mimams vadovavo Raimondas Mališaus
kas, Brolijos vadovas - Petras Valodka, 
Seserijos vadovė - Belinda Hornaitė, 
specialybių vadovė - Audrutė Markowskei, 
virtuvės vadovas - Viktoras Šliteris, sto
vyklos olimpiados vadovė - Elena Erzikov, 
pastovyklių vadovai: vyčių - Gediminas 
Sauka, prityrusių skautų - Darius Gakas, 
skautų - Kajus Kazokas, vilkiukų - Tomas 
Jablonskis ir Aleksas Tulauskas, paukštyčių
- Audrutė Markowskei ir Danutė Lee, vyr. 
sesių - Laura Belkienė, prityrusių skaučių
- Liuda Popenhagcn, skaučių - Rasa 
Statkuvienė, pirma pagalba - Raimondas 
Vingilis, ūkio vedėjas - Jonas Lee, regis
tracijos - Dovilė Zduobienė, iždinininkė - 
Audrutė Markowskei, prižiūrėtojas - 
David Rountree, mokytojai: Elena Erzikov, 
David Rountree ir Petras Valodka.

Stovyklos užsiėmimai
Kasdieninė (su mažomis išimtimis) 

programa buvo tokia:
7 vai. ryto stovykla keliasi. Kiekvienoje 

pastovyklėje mankšta, prausimasis ir ruo- 

Slovyklos viršininkas Jeronimas Bclkus ir virtuvės šefas 
Viktoras Šliteris.

kokie yra geri tie komunistai ir rusai, 
neapykantos ir baimės mišinys augo manyje 
ir aš pradėjau apleidinėti mokyklą

Neturėdama kitos išeities, aš susiradau 
būdą kaip elgtis su Dale ir Ona, nors dabar 
buvau dar piktesnė ant jų. Likimo priversta, 
turėjau tapti joms daugiau tolerantiška, bet 
tai nereiškė, kad dažna pajuoka manęs 
neskaudino. Ir taip vis dažniau 
suvaidindavau sergančią, prašydama 
mokytojos paleisti mane iš mokyklos namo 
anksčiau.

Grįždama visuomet sustodavau miške, 
kad galėčiau pabūti viena. Aš džiaugiausi 
gėlėmis, stebėjau paukščius, skrajojančius 
virš galvos ir klausiausi vėjo verkimo, l 
skverbiantis per eglių šakas.

Priėjusi pievas, užsukdavau pas savo 
draugę Avietę pasiguosti ir pasipasakoti 
visų savo bėdų, kurios mane kankino. Ir 
kol grįždavau namo, aš vėl būdavau tam 
kartui atsipalaidavusi nuo pajuokų ir 
pravardžiavimų mokykloje.

Mano tėvai pasidarė baugūs ir namie 
jautėsi įtampa. Beveik niekas nesilankė, 
nes tėvų draugai taip pat buvo susirūpinę 
ir pilni nepasitikėjimo kitais. Mane visada 
išvarydavo iš kambario, kada kalbėdavosi 
su patikimais žmonėmis ar giminėmis. Jų 
kalbos buvo tylios, kad svetimi negirdėtų.

Vieną dieną prieš ateinant svečiams, aš 
pasislėpiau spintoje. Dabar viską tikrai 
išgirsiu ir sužinosiu, galvojau. Ir taip 
susirietusi tyliai laukiau kol atėjo Bijus su 
žmona. Tėvai, kaip visada, pasveikino 
kaimynus ir pakvietė į kambarį, kur aš visa 
iškaitus laukiau jų spintoje. Staiga 
naftalino kvapas suerzino mano nosį ir, dar

Skautai prie koplyčios. Nuotrauka Vytauto Vaitkaus

šimasis vėliavos pakėlimui; 8 vai. vėliavos 
pakėlimas, užsirišus kaklaraiščius; 8.30 vai 
pusryčiai; 9.15 vai. užsiėmimai; 10.45 vai. 
priešpiečiai; 11 vai. užsiėmimai; 12.45 vai. 
pietūs iki 13.30 vai. poilsis ir tada užsi
ėmimai (maudymasis, sportas irkt.); 15.45 
vai. pavakariai, po to tvarkymasis, skal
bimas, pasiruošimas laužo programai; 17.15 
vai. inspekcija pilnoje uniformoje; 17.45 vai. 
vėliavos nuleidimas pilnoje uniformoje; 
18.30 vai. vakarienė ir po to pastovyklių 
lankymas; 19.45 vai. stovykla renkasi prie 
laužo; 20 vai. laužas; 21 vai. laužas baigiasi, 
sugiedama “Ateina naktis” ir “naktipie
čiai” - karštas šokoladas su biskvitais; 21.30 
vai - tyla paukštytėms irvilkiukams; 22 vai. 
- tyla “geltonšlipsiams” ir 22.30 vai - tyla 
vyresniesiems.

Patys pirmieji keldavosi virėjai. Tai V. 
Šliteris (snj.), A. Laukaitis ir M. Atkinson, 
kuris jau antrus metus su pirmaisiais 
stovyklų virėjais atliko praktiką virtuvėje. 
Jam jau buvo galima užsidėti baltą virėjo 
kepurę, kurios neturint, ją pakeitė skautų 
vyčių kepurė. Anksti virtuvėje pasi

nieko neišgirdus “svarbaus”, garsiai 
nusičiaudėjau. Mama greitai pribėgusi 
ištraukė mane iš ten, užplojo stipriai per 
užpakalį ir išvarė lauk. Ir taip mano 
sąmokslas užsibaigė nepasiekęs tikslo.

Po savaitės, vieną rytą mane pažadino 
negirdėti žmonių balsai mūsų kieme. Aš 
iššokau iš lovos ir atsidariau langą. Kieme 
buvo susirinkę pusė tuzino vyrų, iš kurių 
tik du atpažinau. Tai buvo mūsų kaimynai 
iš nedidelių ūkių. Vienas buvo Ėglius, kitas 
buvo Zauga. Aš juos ne kartą buvau 
mačiusi padedant tėvui prie skubių ūkio 
darbų. Abu paraudę kaip burokai šūkavo 
ir ginčijosi. Na kas dabar čia darosi, 
pagalvojau trindama akis.

Po kurio laiko tėvas grįžo į vidų. Jis buvo 
suirzęs ir piktas. Kalbėdamas su mama 
vaikščiojo po kambarį pilnas neapykantos. 
Aš susitraukiau kampe, laukdama 
kažkokios nelaimės.

“Th tik pamanyk. Tie du šunsnukiai 
ginčijasi dėl mūsų žemės. Iš to komunisto 
abu reikalauja dar atmatuoti jiems daugiau 
to paties kviečių lauko. Galvotum, kad būtų 
patenkinti tuo, ką jiems jau paskyrė,” - 
tėvas griaudė, žaibuodamas kaip perkūnija, 
negalėdamas tikėti savo kaimynų godumu.

“Nekalbėk taip garsiai. Kas nors išgirs 
ir paskųs tave valdžiai,” - mama bandė jį 
nuraminti.

“Mano tėvai ir protėviai čia užaugino 
savo šeimas, dirbo ir prižiūrėjo žemę, 
liedami prakaitą visą gyvenimą. Tie 
rupūžės neturi jokios moralinės teisės į 
mano tėviškę.”

Dabar aš supratau, ką tėvelis sakė 
mamai, “kad viskas bus atimta”. Jo ūkis 
jam buvo viskas, o jo žemės laukuose bujojo 
protėvių siela. Kiek suvaldęs savo pyktį, vėl 
grįžo į kiemą Ten prisijungė prie kitų ir, 
dantis sukandęs, kartu su jais nuėjo matuoti 

rodydavo ir beveik nuolatinės pagal
bininkės, tai D. Lee ir A Kavaliauskienė. 
Dažnai pasirodydavo ir kitos skautą 
mamytės. Sunkūs buvo ankstyvi rytai, 
tačiau nusimaude karštame duše, virtuvėje 
kibdavome į darbą ir pusryčiai būdavo 
patiekiami laiku.

Stovykloje būdavo nuo 120 iki 160 
stovyklautojų, ypač daug svečių atvykdavo 
lankymo dieną. Visus skaniai pavaišin
davome. įdomu būdavo stebėti pačius 
mažiausius, kai jie pusiau užsimiegoję patys 
pirmieji atbėgdavo į virtuvę ir susėdę lauk
davo pusryčių. Aš net neįsivaizdavau, kad 
jų toks geras apetitas, ypač per pietus ir 
vakare, kai jau būdavo truputį pavargę. 0 
pagyrimų iš pačių mažųjų gaudavome 
nemažai, nes namuose nei makaronai su 
padažu, nei viščiuko kepsniai arba žuvis 
nebūdavo taip skaniai mamų pagaminta... 
Ledų bei arbūzų stovykloje galėjai valgyti 
kiek tik nori. Tik visa “bėda” mažiesiems 
būdavo ta, kad vakare vyresnės sesės ne
duodavo gerti perdaugšilto šokolado, kad 
naktį nereikėtų eiti dažnai pasivaikščioti.

(Bus daugiau)

jo dalinamus laukus.
Kai kurie nešėsi keistus įrankius. Iš 

pradžių galvojau, kad tai šautuvai, bet 
mama paaiškino jog tai buvo matavimo 
instrumentai. Ji sakė, kad komunistų 
valdžia padalins mūsų ūkį į mažus sklypus 
ir atiduos juos kitiems.

“Kokie jie dumi. Kam jiems reikia 
nešiotis tuos juokingus dalykus. Rugių 
laukas tegu bus atiduotas Ėgliui, o kviečių 
laukas - Zaugai,” - aš pareiškiau savo 
išmintį, užmiršdama tėvų sielvartą.

Mama nustebusi ir pasipiktinusi 
manimi, susikišo bliuską į sijoną, žiurstu 
nusišluostė prakaitą nuo veido ir, nieko 
daugiau nesakius, nuėjo šerti kiaulių. 
Priėjusi prie durų, ji atsisuko į mane.

“Ale. Užtenka tau svajoti! Eik palesinti 
viščiukų. Parink žolės kalakutukams ir po 
to parvaryk antis iš prūdo.”

As visada stebėjausi mama, kaip jinai 
save pridengdavo lyg šydu kasdieniniais 
darbais nuo grasinančių ir baisių įvykių Bet 
toks jau buvo jos būdas ir, taip pabėgdama 
laikinai nuo realybės, ji nors trumpam 
laikui rasdavo sau ramybę.

Rusų kareiviai dažnai važiavo pro mūsų 
namus keleliu, kuris vingiavosi per tėvų 
laukus. Tėčiui buvo įsakyta prižiūrėti ir 
laikyti tą kelią gerame stovyje. Dirbant kas 
dieną prie jo, jam nebeliko laiko nei arti 
nei akėti.

Visą rudenį per lietų ir šlapdribą jis ir 
Jonas vežė smėlį diena iš dienos duobėm 
užpilti. Ir taip jie dirbo nuo ryto iki vakaro, 
bet kiekvieną kartą, kai pravažiuodavo eilė 
tankų ir sunkvežimių, kelias būdavo dar 
daugiau išmaltas duobėmis.

Vieną niūrią dieną naujai pskirtas 
kaimo seniūnas atėjo pas mus ieškodamas 
tėvo. Mama jam pasakė, kad jis dirba prie 
kelio taisymo. (Bus daugiau)
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ALB vakar, šiandien ir rytoj
Dr. Algimanto Kabailos paskaita ALB Tarybos posėdyje, Sydnejujc 2000 metais

Tęsinys, pradžia “M.R” Nr. 3
ALB Taryba yra vyriausias Bendruo

menės organas, kuris nustato Bendruo
menės veikimo gaires, duoda progos 
Bendruomenės atstovams pagvildenti 
bendruomeninius rūpesčius, pageidavimus 
ir ateities viltis. Taryba atlieka ir kitą būtiną 
darbą - išrenka ALB Krašto Valdybą ir 
Įgalioja ją vadovauti kasdieniniam ben
druomeniniam gyvenimui.

Šiandien Taryba susirenka Sydnėjuje. 
Gera proga prisiminti, kad iki 1970 metų 
ALB Krašto Valdyba nuolat turėjo savo 
būstinę Sydnėjuje. Tad ir Bendruomenės 
laikraštis “Mūsų Pastogė” buvo Sydnėjuje. 
Jam tiesiogiai vadovavo Krašto Valdyba. 
1970 m. gruodžio mėnesį į Melbourną 
susirinkusi ALB Krašto Taryba nutarė 
pakeisti Krašto Valdybos būstinės vietovę, 
kilnojant ją paeiliui tarp Adelaidės, 
Melboumo ir Sydnėjaus. Tai irgi neįvyko 
be karštų ginčų ir pranašysčių visokių 
nelaimių: ką darysime, kai Krašto Valdybos 
pašto dėžutės adresas pasikeis... Dabar tie 
argumentai atrodo gana nerimtai, bet 1970 
metais jie buvo skelbiami kaip svarūs 
motyvai, kodėl negalima pakeisti Krašto 
Valdybos būstinės.

Melbourne Imigracijos Muziejus

Nuotraukoje: Morta Prašmutienė Imigracijos Muziejaus “Tribute Garden”.

Imigracijos muziejus yra Melbourne, 
Flinders ir Williams gatvių kampe. Mu
ziejus įrengtas gražiame, sename, buvusios 
mutinės pastate. Pirmame aukšte yra 
imigracijos eksponatai, o antrame - He- 
lenikos Muziejus.

Prieš keletą mėnesių muziejus atidarė 
Bonegillos stovyklos prisiminimų parodą. 
Netoli Albury - Wodonga miestų buvusi 
Bonegillos stovykla priglaudė pirmuosius 
pokario emigrantus Australijoje. Paroda 
pavadinta “From the Steps of Bonegilla”. 
Parodoje rodomi ne tik stovyklos to 
laikotarpio eksponatai, bet ir keli Dalios 
Antanaitienės paveikslai. Parodą atidarė 
estųkilmėsSirArviParboAC. Paroda veiks 
iki 2001 vasario 25 d.

Imigracijos Muziejaus sode yra įrengtas 
vadinamas “Tribute Garden”. Ano meto 
atvykėliai buvo kviečiami įamžinti savo bei 
šeimos vardus, sumokant $100 už vieną 
vardą, arba $200 už du

Pirmos pavardės buvo iškaltos aukso 
raidėmis marmure (žiūrėti nuotrauką vir
šuje), po to -sidabrinėse lentelėse sienoje. 
Metų viduryje buvo įamžinta ir eilė pabal- 
tiečių pavardžių: 26 latviai, 7 estai ir 12 
lietuvių. Gimusių Lietuvoje pavardės yra:

Tomas and Gintaras Andrašiūnas and 
family, Stasys Čižauskas, Alesandra and 
Lucia (nee Zubrickas) Gaigalas, Stanis
lovas Gūžys, Jurgis Klibingaitis, Alina (nee 
Kerewa) Kobylanski, Anna and Zenonas 
Kryžius and family, Bronius and Gražina

1970 metų Tarybos suvažiavimas ne
bespėjo išspręsti “Mūsų Pastogės” admi
nistravimo reikalų, palikdamas tą klausimą 
Krašto Valdybai. Ir tik 1977 metais tas 
reikalas buvo sutvarkytas - įkurta Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Sąjungos 
steigimo aktą pasirašė 7 asmenys iš kurių 
gyvųjų tarpe dviejų jau nebėra.

Užtenka tik tų prisiminimų - Melbour
ne Klubo ir Spaudos Sąjungos steigimo 
aktų, kad būtų akivaizdu, jog mūsų Ben
druomenė sensta. Gal nesugebėjome pri
siauginti pakankamai jaunesnių Bendruo
menės veikėjų, gal iš vis darosi nebe
populiaru veltui dirbti bet kurios ben
druomenės labui. Naujai atvykę lietuviai 
iš Lietuvos daugumoje j Bendruomenės 
gyvenimą jungiasi gana vangiai, o ir jų 
galvosena dažnai taip skirtinga nuo mūsų, 
kad mums sunku rasti bendrą kalbą, o 
bendrą kalbą rasti privalu.

Nuomonių skirtumai yra sveikas 
reiškinys. Vienybė dažnai suprantama 
neteisingai - vienybė nėra nuomonių 
tapatybė, o sugebėjimas dirbti kartu, turint 
skirtingas nuomones, bet sugebant rasti 
pakankamai bendrų svarbiausių principų. 
Kokie pagrindiniai bendruomeninio

(nee Bitė) Kunčiūnas and family, Pranas 
and Genė Lazutkai and family, Kęstutis 
Lynikas, Karolis and Morta (nee Sta- 
kaitytė) Prašmutas, Mathilda and Johann 
Schillat

Šiuo metu Imigracijos Muziejus dar 
kartą kviečia buvusius imigrantus įamžinti 
savo pavardes. Susidomėti šiuo reikalu 
kviečiami ir vaikai bei anūkai. Nupirkite 
įamžintą įrašą savo tėvams arba seneliams 
ir tokiu būdu paliksite jų pėdsakus Aus
tralijos žemyne.

Birutė Prašmutaitė
•H * *

Imigracijos Muziejus Melbourne taip 
pat praneša, kad Bonegillos stovykloje 
buvusiems atvykėliams yra ruošiamas 
specialus sąskrydis (Bonegilla Reunion 
Day), kuris vyks Muziejuje sekmadienį, 
2001 metų vasario 4 dieną, nuo 10 vai. ryto 
iki 5 va L po pietų. Sąskrydžio metu įvyks 
įvairi plati programa ir bus pravesti pri
siminimų renginiai, kuriuos filmuos SBS 
dėl savo “Front Up” programos. Sąskrydžio 
dalyviai taip pat prašomi atsigabenti senų 
nuotraukų su atitinkamais asmeniniais ap
rašymais. Atrinkta medžiaga bus panaudo
ta nuolatiniam eksponavimui.

Sąskrydžio metu bus pakartota prieš 
keletą mėnesių rodyta paroda “From the 
Steps of Bonegilla”.

Dėl platesnės informacijos skambinti 
Ellie Promodrou, tel. (03) 9927 2737.

“MP” inf. 

veikimo principai, kurių negalime atsisakyti 
vienybės vardan?

Pirmiausia, tai komunizmo nedvi
prasmiškas ir besąlyginis pasmerkimas. 
Bendruomenė niekad nesusidėjo su viena 
ar kita Australijos partija ir Bendruomenės 
narių yra visose Australijos partijose. Tik 
tokia prasme galime teigti, kad Ben
druomenė yra “nepolitinė”. Iš viso abe
jotina, ar kas nors yra nepolitiška - net ir 
oras, kurį kvėpuojame, priklauso nuo 
politikos, nes nuo politikos priklauso, kiek 
jis užterštas. Tad būtų visiškas nesusi
pratimas, jei Bendruomenėje įsivyrautų 
nuomonė, kad komunizmo smerkimas, 
smerkimas be jokių išlygų, netinka, nes tai 
yra “politinis” veikimas. Tebūnie jis po
litinis, bet mes turime teisę ir pareigą ne 
tik savo tarpe, bet ir plačiau pasaulyje 
garsinti komunizmo nusikaltimus mūsų 
tautai ir mums, ne savo valia ar geresnės 
duonos ieškant, atsidūrusiems už savo 
gimtojo krašto ribų. Komunistinė okupacija 
fiziškai sunaikino Lietuvos geriausius 
žmones, komunistinė politika užteršė 

^Lietuvos žmonių galvoseną, komunistinė 
propaganda visokiais būdais metų metais 
šmeižė užsienio lietuvius. “Komunizmas su 
žmogišku veidu” neegzistuoja. Komu
nistinė ideologija palieka didžiuoju 
nepriklausomos Lietuvos priešu ir di
džiuoju pavojumi. Mums atsisakyti kalbėti 
apie komunizmo padarytas skriaudas 
“nepolitiškumo” vardan, būtų visiškai 
nelogiška ir nepateisinama.

Antra, negalime nepastebėti visur 
besiskverbiančio komercializmo. Komer
cializmo “ideologija”, jei taip galima jį 
pavadinti, “viskas pateisinama, jei už tai 
galima gauti pinigų”. Ir darbas apibrė
žiamas, kaip veiksmas, už kurį kas nors 
moka. Bendruomenėje, taip kaip ir 
Australijos parapijose, pasigirsta vis 
daugiau balsų, kad reikia samdyti 
tarnautojus, gauti atlyginimus už ben
druomeninį darbą. Bendruomenės darbas 
visad buvo dirbamas savanoriškai, be 
piniginio atlyginimo. Tokiu jis turi palikti 
ir ateityje. Komercializmas lenda visur, 
įskaitant australiškas katalikiškas parapijas 
ir Australijos vyskupijas. “Profesiniai” aukų 
rinkėjai pasiūlo - mes jūsų surenkamų aukų 
kiekį padidinsime bent per pusę, tik duokit 
mums teisę rinkti aukas jūsų vardu ir

Ar dar prisimeni...
kaip nuskambėjo paskutinis XXI ALD 
Dainų šventės jungtinio choro dainos 
akordas ir visi choristai bei svečiai buvo 
pakviesti į Lietuvių Klubą “paskutinei 
vakarienei”. Vėl kelionė atgal., per va
karinį Sydnėjų, todėl daug kas abejojo, ar 
tikslinga taip vėlai vakare važiuoti vaka
rieniauti, tuo labiau, kad po visų renginių 
daugelis jautė geroką nuovargį. Vis tik 
susirinko gana gausus -170 asmenų dainos 
mylėtojų būrys.

Peržengus salės slenkstį, atsidūrėme 
nuostabiai gražiai vakarienei papuoštoje 
salėje. Stalai jau buvo padengti, žvakių 
šviesoje ryškėjo trys pagrindinės spalvos. 
Ant sienų spindėjo įvairių dydžių smuiko 
raktai, o scenos užuolaida “degė” tikra 
smuiko raktų šviesa... Nustebę ir atsigavę 
nuo puikios aplinkos, tuojau “puolėme” 
valgyti ir gaivintis puikiai Genovaitės 
Kaspcraiticnės pagamintu maistu.

Užkandus ir atsipūtus, Birutė Aleknaitė 
padėkojo visiems šventės dalyviams ir 
chorų vadovams už puikų chorų paruošimą 
ir šiai Dainų šventei. Savo mintimis 
pasidalino Melboumo “Dainos Sambūrio” 
dirigentė Birutė Prašmutaitė ir kiti chorų 
vadovai.

Po įvairios ir gausios užkandos sekė 
kavos gėrimas, pyragaičių bei saldumynų 
valgymas ir... gražiausios dainos, kurias 
pirmieji užvedė Geclongo choristai 
(sakoma, kad keliaudami jie visada vežasi 
padaugintus dainų žodžius, kad galėtų 

nesirūpinkite tuo, kad didžiuma aukų bus 
sunaudota “administracijai” - t.y. adminis
tratorių algoms, administratorių pelnui.

Savanoriško, pinigais neatlyginamo 
darbo principas yra antrasis dėsnis, be 
kurio Bendruomenės gyvavimas neįma
nomas. Puikiu pavyzdžiu, pailiustruojančiu 
šį savanoriško darbo principą, buvo 
Sydnėjaus Olimpinės žaidynės. Dauguma 
komentatorių sutinka, kad Olimpiados 
organizacinis sėkmingumas rėmėsi 47 000 
savanorių, kurie dirbo be atlyginimo ir 
dirbo ypač sėkmingai.

ALB Rytoj
Kai kas nors sako: “tai ne pinigų 

reikalas”, visi iškart supranta, kad ‘‘tai” 
kaip tik pinigų reikalas. Nebandysiu 
paslėpti nuo jūsų tai, kad noriu pasidalinti 
keliomis mintimis apie pinigų reikalus. Ne 
apie asmeniškus pinigus, bet apie 
bendruomeniškus.

Mūsų bendruomenės sensta ir eina į 
visų mūsų natūralią pabaigą - mirtį. 
Bendruomenės per daugelį metų kruopš
taus savanoriško darbo yra sukaupę 
piniginių vertybių, nuosavybių. Kaip 
panaudoti tas sukauptas lėšas kuo 
efektingiau?

Aišku, kad pirmoje eilėje norisi paremti 
savo veiklą. Mūsų lietuviški laikraščiai 
reikalingi nuolatinės piniginės paramos. 
Mažų mažiausiai reikia juos užsipre
numeruoti kiekvienam skaitančiajam ir 
nebandyti viena prenumerata dalintis 
keliems namams.

Bet ne apie šiuos piniginius reikalus 
norėjau su jumis mintimis pasidalinti, o 
apie finansinę paramą Lietuvai. Tai yra 
aktualu, ypač dėl to, kad sąlygos Lietuvoje 
nuolat keičiasi. Privačios paramos išsiun
čiama į Lietuvą milijonais dolerių. Iš Aus
tralijos daugiausia siunčiama per lietuvišką 
kredito draugiją “Talka”, nes tai pigiausias 
ir patogiausias perlaidų pirkimo būdas. Tad, 
patikrinus perlaidų kiekį per “Talką”, gana 
lengva suvokti, kokios didelės sumos pinigų 
persiunčiamos į Lietuvą. Tai daugiausia 
perlaidos giminėms. Apie asmeniškų per
laidų efektingumą gali pasakyti tik pavie
niai asmenys. Bet bendruomeninė parama 
Lietuvoje esantiems, kaip jūs puikiai žino
te, turi būti rūpestingai apgalvota: kokia, 
kada ir kam labiausiai reikalinga parama.

(Pabaiga sekančiame “M.P.” nr.) 

pasiūlyti dainuoti ir visiems norintiems), o 
juos palaikė gausiai ratu apstoję kiti 
dainuoti mėgstantys adelaidiškiai, mel- 
boumiškiai, sydnėjiškiai. Dainos skambėjo 
ilgai ir ypač jautriai bei gražiai. Mintimis 
jos mus nuvedė į Tėvynę ir jaunas dienas. 
Ilgai užsibuvome ir daug dainavome, o 
melboumiškei Bronei Staugaiticnci už
traukus “Eisim, broliukai, namo...” aš 
nedainavau, nes namo eiti dar nesinorėjo...

Už šio nuostabaus vakaro salės pa
puošimą dėkojame Lanai bei Algiui 
Venckams, dirbusiems nuo pat ankstyvo 
ryto, ir po chorų repeticijos atskubėjusioms 
padėti Aldonai Stasiūnaitienei, Onutei 
Kapočienei, Irenai Kalėdienei bei Idai 
Barilienei. Už viso šio vakaro suor
ganizavimą ir svečių priėmimą labiausiai 
dėkojame Sydnėjaus “Dainos” choro 
vadovams bei daininkams ir dainininkėms.

Pyragus kepė ir svečiams dovanojo 
ponios, dabar nedainuojančios chore, tai: 
Aleksandra Marašinskienė, Zita Andriu
kaitienė, Anelė Pauliukonienė, Zita Vi- 
čiulienė, Valė Stanevičienė, Angelė Mont- 
vydienė, Veronika Petniūnienė. Yra ir 
daugiau asmenų, prisidėjusių prie šio 
vakaro paruošimo, todėl dėkojame visiems 
talkininkams ir dalyviams už nuostabų ir 
prisimintiną vakarą. Dainos mylėtojai ir vėl 
su nekantrumu lauks naujų švenčių ir 
naujos chorų programos. Visiems 
choristams linkime gerai pailsėti o vėliau 
su naujomis jėgomis tęsti kūrybinį darbą.

Jadvyga Dambrauskienė

Mūsų Pastogė Nr. 4, 2001.01.29, psL7

7



Dėl labdaros siuntinių į Lietuvę
Dėka Melbourne Katalikių Moterų Draugijos, Sydnėjaus lietuvių dovanos 

sėkmingai pasiekė adresatus Lietuvoje.
Truputį pailsėjusios, Melbourno darbščiosios bitelės organizuos ir kitą 

talpintuvą į Lietuvą. Jos sutiko ir šį kartą priimti siuntinius iš Sydnėjaus. Būtina 
kuo greičiau sužinoti, kiek atsiras sydnėjiškių, norinčių siųsti dovanas į Lietuvą 
per Mclboumą.

Norinčiuosius siųsti siuntinius į Lietuvą, prašome artimiausiomis dienomis 
paskambinti Antanui Kramiliui tek: (02) 9727 3131.

Praneša LKK Draugija

Rekolekcijos Sydnėjuje
Melbourne lietuvių klebonui kun. Egidijui Arnašiui sutikus rekolekcijas 

pravesti Sydnėjuje balandžio21-22 dienomis, jau užsakyta St. Joachims bažnyčia 
Lidcombc. Sydnėjaus tikintieji prašomi j tai atkreipti dėmesį ir ruoštis šioms 
susikaupimo dienoms. Kunigo Amašiaus girdėti pamokslai Sydnėjuje paliko 
puikaus pamokslininko įspūdį.

Parapijos Komiteto vardu praneša Antanas Kramilius

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 atsiras ir daugiau norinčių paremti Lietuvos našlaičius.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

RENGINIŲ KALENDORIUS
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša, kad jau yra sudaromas Renginių 

Kalendorius 2001 -iems metams.
Valdybos nariai budės Sydnėjaus Lietuvių Klube sekmadienį, sausio 28 

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

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Pirmas šių metų susirinkimas įvyks vasario 13 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių 

Namuose. A.S.V ■

Sekmadienį, sausio 28 d., 2 vai. po pietų
Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne, įvyks 

pomirtinis atsisveikinimas su LEONU URBONU ir jo šermenys. 
Visi kviečiami apsilankyti ir pagerbti šį iškilų dailininką.

Rengėjai

Aukos “Musų Pastogei”

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

R. Lapinskas NSW $ 55.00
A. Šerelis SA $ 5.00
K. Butkus NSW $45.00
V. Račiūnas NSW $10.00
A. Griškauskas NSW $ 10.00
L. Bungarda VIC $ 10.00
D. Skorulienė NSW $ 45.00
B. Dambrauskas NSW $ 25.00
A. P. Šurna VIC $ 15.00
A. ir D. Jankus SA $ 10.00
J. Butkus SA $ 15.00
K. Dičiūnienė SA $ 5.00
ALB Melbourno Apylinkės
Valdyba VIC $200.00

Ieškomas Povilas Dainys, 
Stanislovo, (motina Uršulė Budzclaitė- 
Dainicnė) gimęs apie 1910 m Zarasų ra
jone, Antazavės valsčiuje.

1944 metais, palikęs šeimą Lietuvoje, 
iš Kalvarijos pasitraukė į Vokietiją, o iš 
ten pervažiavo į Australiją. Galbūt 
Australijoje sukūrė naują šeimą.

Ieško Lietuvoje 1942 m. gimusi dukra 
Birutė Ona Dainytė-Kazilionienė ir 1937 
m. gimęs sūnus Algimantas Vladas 
Dainys. Ką nors žinančius apie Povilą 
Dainių ar jo šeimą, prašome rašyti adresu:

Birutė Ona Kazilionienė,
V. Krėvės pr. 45 - 38
Kaunas
Lietuva - Lithuania
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THE NATIONAL MULTICULTURAL FESTIVAL, CANBERRA
Nuo šeštadienio, kovo 3, iki sekmadienio, kovo 19, Canberroje vyks milžiniškas 

daugiakultūrinis festivalis. Jo metu bus pagerbta Australijos tautinė įvairybė ir atšvęsta 
Canberros 100 metų įkūrimo sukaktis.

Beveik 3 savaites vyks įvairiausi renginiai, pavadinti: Balionų Fiesta, Pasaulio 
Skoniai, Festivalio Klubas, Tarptautinis Filmų Festivalis, Karnavalas, Vaikų Festivalis, 
Paradas, Sostinės Sukaktis ir t.t.

Visi kviečiami! Daugiau informacijos galima gauti skambinant (02) 6207 6477, ar 
e-paštu: oflice@canberrafestival.org.au Rengėjai
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

Telf: 9708 1414 Fax: 9796 4962
www.lithuanianclub.org^u 

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
HAK5MC0Z VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

TURGUS
Vasario 25 d. 2.00 vai.

LAUKIAME JŪSŲ 
ATSILANKANT!

++++++++++
Ar yra kam žinoma kas gali įvykti kovo 18 dieną?

++++++++++

KLUBO DIREKTORIŲ TARYBA LAUKIA PASIŪLYMŲ DĖL 
KLUBO VALGYKLOS. SUINTERESUOTI PRAŠOM KREIPTIS 
RAŠTU, AR ASMENIŠKAI Į KLUBO ADMINISTRACIJĄ DĖL 
SĄLYGŲ. PAREIŠKIMAI PRIIMAMI IKI BALANDŽIO 29 d.

Melbourno 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. Tuomet 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.
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DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MUSŲ PASTOGĘ”
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