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Ilona Hahn - sekretorė.Naujai išrinkta ALB 
Krašto Valdyba:

Birutė Prašmutaitė - 
pirmininkė;

Balys Stankūnavičius - vicepirm;
Irta Strazdauskienė - vicepirmininkė;
Bronius Zumeris - iždininkas;

Nuoširdžiai sveikiname Janiną l/ahuiieną, Austra
lijos Dienos proga apdovanotą OAM medaliu - Medal of 
the Order of Australia, už nuopelnus daug metų gražiai 
darbuojantis Australijos Lietuvių Bendruomenėje. 
Valio Janina!
Gaila, Irena, Jūratė, Ramutė, Šarūnas, Vaidotas, Vytautas 

(ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba)

Lietuvos įvykių apžvalga 
Saulius Varnas

Rusija pripažįsta Baltijos valstybių teisę 
—~lapĮj naTO narėmis

Praėjusią savaitę Šveicarijos kalnų 
kurorte Davos vyko Pasaulio ekonomikos 
forumas, kuriame dalyvavo įvairių valstybių 
ir vyriausybių vadovai, įtakingiausi pasaulio 
verslininkai ir politikai, Nobelio premijos 
laureatai, mokslininkai ir žiniasklaidos 
priemonių atstovai. Praėjusį penktadienį 
ten pirmą kartą buvo surengta sesija, skirta 
Baltijos valstybėms. Joje tarp kitų kalbėjo 
ir Rusijos Užsienio ir gynybos politikos 
tarybos pirmininkas Sergejus Karaganovas, 
kuris pareiškė, jog Rusija pripažįsta 
Baltijos valstybių teisę tapti NATO 
narėmis, tačiau abejoja, ar tai yra 
teisingiausias sprendimas. Ttio tarpu 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
sesijoje “Gairės Baltijos valstybėms” 
išreiškė nuomonę, jog Baltijos valstybių 
narystė NATO prisidės prie stabilumo 
regione stiprinimo. Be to, jis pabrėžė, kad 
narystės Šiaurės Atlanto organizacijoje 
privalumai akivaizdžiai matosi Lenkijos 
atveju, nes jai tapus NATO nare, padidėjo 
investicijų srautas. Danijos premjeras 
Poulas Nyrupas Rasmussenas pripažino 
Baltijos valstybių pažangą ir pabrėžė, kad 
šio regiono šalys sėkmingai plėtoja 
bendradarbiavimą su Rusija. Danijos 
premjeras sakė, kad Baltijos valstybių 
narystė ES ir NATO neprieštarauja Rusijos 
interesams, nes prisideda prie stabilumo 
regione. Lietuvos vadovas V.Adamkus 
sesijoje trumpai pristatė Lietuvą. Jis sakė, 
kad po 50 okupacijos metų daug kam kyla 
klausimų, kur yra Baltijos valstybės. 
Prezidentas pažymėjo, kad per 10 metų 
padaryta pažanga rodo, jog apie šį regioną 
sužino vis daugiau žmonių, o šalis sugeba 
įsilieti į pasaulio demokratinių ir laisvą 
rinką kuriančių valstybių grupę. V. 
Adamkus akcentavo, kad Baltijos valstybės 
Europos Sąjungoje nebus išlaikytinėmis. 
“Galėsime ne tik imti, bet ir duoti”, - sakė

Visą korespondenciją Krašto Valdybai 
prašome siųsti adresu:

P.O. Box 128
North Melbourne
Vic. 3051

Ilona Hahn, 
ALB Krašto Valdybos sekretorė

Prezidentas.
Pirmosios pr'jienios Vyriausybėje
Praėjusį pirmadienį premjeras Ro

landas Paksas pareiškė, kad ūkio ministrui 
Eugenijui Maldeikiui gali tekti atsista
tydinti, jei Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija pripažins jo elgesį netinkamu per 
praėjusios savaitės vizitą j Maskvą. R. 
Paksas tai pareiškė po susitikimo su Pre
zidentu V.Adamkumi. 42 metų ministro 
E.Maldeikio veiklą Maskvoje Prezidentas 
įvertino neigiamai ir atšaukė pirmadienį 
planuotą susitikimą su juo, laukdamas 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
išvadų apie vizito aplinkybes. Kai kurios 
ūkio ministro kelionės į Maskvą aplinky
bės sukėlė tam tikrą nuostabą ir nepa
sitenkinimą Vilniuje. Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korporacijos valdy
bos pirmininkas Antanas Bosas viešai 
paskelbė, kad būtent jis suorganizavo ūkio 
ministro E.Maldeikio susitikimą Maskvoje 
su Rusijos dujų koncerno “Gazprom” va
dovais. Šiuo pareiškimu ABosas paneigė 
ankstesnius ministro teiginius, esą jiedu 
atsitiktinai susitiko “Gazprom” būstinėje. 
A-Boso dalyvavimas ūkio ministro susi
tikime su “Gazprom” vadovais sulaukė 
įvairių komentarų, nes šio verslininko 
vadovaujama bendrovė “Stella Vitae” 
verčiasi Rusijos dujų pardavimu Lietuvai 
ir yra suinteresuota dalyvauti “Lietuvos 
dujų” privatizavime. Tokių ketinimų 
neslepia ir koncernas “Gazprom”, kuriam 
priklauso dalis “Stella Vitae” akcijų. Ži- 
niasklaida taip pat pranešė, jog ministras 
Maskvoje apsigyveno ne Lietuvos amba
sados Svečių namuose, kaip įprasta, o 
viename prabangiausių Rusijos sostinės 
viešbučių “Hotel Baltschug Kempinski”. 
Kaip teigiama, Maskvos oro uoste ūkio 
ministrą pasitiko ne Lietuvos ambasados 
automobiliai, kaip tokiais atvejais įprasta, 
o “Gazprom” limuzinas. Be to, ministras, 
prieš vykdamas į Maskvą, derama forma

<X Jaunimo Kongreso atgarsiai
X PL Jaunimo Kongreso metu, Aus

tralijoje, buvo išrinktas naujas PL Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Matas Stankevičius. 
Tokiu būdu dabar jis yra ir ex officio pil
nateisis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos narys. Matas Stankevičius yra 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkas. Jo adresas: 200 Elm Street, Suite 
101, Toronto, OnL,M5T 1K4, Canada. E- 
paštas: matas@kanada.ca.

Gražiosios X PLJ Kongreso dalyvės Naujų Metų išvakarėse “Naamaroo” konferencijų 
centre. Iš kaires: Laura (Cleveland, JAV), Gilija Aukštikalnytė (Boston, JAV), Jura Candry 
(Montreal, Canada), Daina Fraser (Sydney, Australia), Stefutė (Cleveland, JAV), Venta 
Civinskaitė (Chicago, JAV), Lisa Marie Jurgaitytė (Boston, JAV), Laura Rukšėnaitė 
(Chicago, JAV), Simona (Los Angeles, JAV). Nuotrauka Jūratės Reisgytės

apie tai neinformavo Užsienio reikalų 
ministerijos. Praėjusį trečiadienį sušlu
bavo ūkio ministro E.Maldeikio sveikata. 
BNS žiniomis, 42-ejų metų E. Maldeikiui 
trečiadienį į namus buvo iškviesti medikai, 
kurie preliminariai konstatavo priešinfark- 
tinę būklę.

Tuo tarpu, susisiekimo ministras Gin
taras Striaukas, patekęs nemalonion si- 
tuacijon dėl savo veiklos prieš jam tampant 
ministru, įteikė savo atsistatydinimo pa
reiškimą dar praeitą pirmadienį, o 
trečiadienį jo atsistatydinimas jau buvo 
Prezidento V. Adamkaus priimtas. Tą dieną 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
(VTEK) paskelbė savo tyrimo rezultatus. 
Ji nustatė, jog buvęs ministras G.Striaukas 
praeityje pažeidė tarnybinę etiką. Kaip 
BNS sakė VTEK pirmininkas Vytautas 
Andriulis, komisija nustatė, jog G. Striau
kas, dirbdamas Valstybinės automobilių 
kelių direkcijos generaliniu direktoriumi, 
pažeidė du Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
straipsnius. Pasak žiniasklaidos, tuo metu 
skelbiamus valstybinių kelių ženklinimo 
konkursus dažniausiai laimėdavo ben
drovė “Biseris”, kurios penktadalį akcijų 
valdė G.Striauko žmona Eglė Striaukienė.

Prezidentas Valdas Adamkus trečiadie
nį pasirašė dekretą, kuriuo susisiekimo mi
nistru skiriamas Dailis Barakauskas. 48 
metų liberalas D.Barakauskas yra baigęs 
Kaimo politechnikos institutą, studijavo 
mašinų gamybos technologijų procesų 
automatizavimą. 1990 metais jis baigė Vil

Šiemet tradicinis Pietų Amerikos jau
nimo suvažiavimas - stovykla vyks Brazi
lijoje, vasario mėnesio pabaigoje. KaipPLB 
atstovas, jame lankysis kun. Edis Putrimas. 
Šiam suvažiavimui JAV Lietuvių Fondas 
pažadėjo kelių tūkstančių JAV dolerių 
paramą.

2002-siais metais Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas vyks Argen
tinoje. “M.R” inf

niaus universitetą, studijavo tarptautinius 
ekonomikos santykius. 1999 m. Harvardo 
universitete (JAV) studijavo investicijų 
vertinimą ir vadybą.

Premjeras pasigedo valdžios svertų
Lietuvos premjeras R.Paksas pareiškė 

nepasitenkinimą, jog Prezidentūros ran
kose yra sutelkta per daug jėgos struktūrų 
svertų. “Dabar yra taip, kad pagal galio
jančius įstatymus Vyriausybė yra šiek tiek 
nustumia nuo jėgos struktūrų”, - interviu 
dienraščiui “Kauno diena” sakė R.Paksas. 
“Konstitucijoje įrašyta, kad Vyriausybė at
sako už viešąją tvarką ir saugumą. Dabar 
mes matome, kad visi šios srities svertai yra 
lyg ir ne toje vietoje. Manau, kad tai proble
ma. Dabar Generalinis prokuroras skiria
mas prezidento Seimui pritarus, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) vadovybės skyrimas 
ir šios tarnybos atskaitingumas irgi persi
kėlė į Prezidentūrą, Valstybės saugumo 
departamento atskaitingumas taip pat 
panašus. Policijos generalinį komisarą ski
ria Prezidentas ”, - aiškino premjeras. Tačiau 
jis teigė, jog Vyriausybė dėl to su Prezi
dentūra neketina konfliktuoti, o sieks 
ieškoti išeities derybomis.

Naujieji socialdemokratai stovi naujo 
kelio pradžioje

Lietuvos Demokratinės darbo partijos 
(LDDP) ir Lietuvos Socialdemokratų 
partijos (LSDP) tyderiai Česlovas Juršėnas 
ir Vytenis Andriukaitis praėjusį šeštadienį, 
sausio 27 d., pasirašė abiejų partijų jun
gimosi sutartį, kuri galutinai sutelks kairįjį
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a Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Sausio 23 dieną kiniečių Naujųjų Me
tų išvakarėse keturios moterys ir vienas 
vyras bandė susideginti Tianmen aikštėje 
Beidžinge. Viena iš moterų mirė, kitus po
licija nuvežė į ligoninę. Kinijos žiniasklai- 
da tvirtina, kad jie buvo uždraustos Falun 
Gong religinės sektos nariai Tai paneigė 
Falun Gong vadovybė užsienyje, nes jų 
tikėjimas draudžiąs savižudybę.
♦ Sausio 23 dieną Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin Kremliuje suruošė vaišes 
Izraelio prezidentui Moše Katsov. Pirmą 
kartą istorijoje vaišės Kremliuje buvo pa
ruoštos griežtai prisilaikant žydų religinių 
reikalavimų, pagal košer taisykles.
♦ Vladimir Putin paskelbė, kad Rusija 
sumažins savo okupacinę kariuomenę 
Čečėnijoje. Vietoje dabar Čečėnijoje esan
čių 80000 karių liks tik viena divizija, kurią 
sudaro 15 000 karių bei 4 000 Vidaus rei
kalų ministerijos karių. Susidūrimai su 
čečėnais sukilėliais vis dar tebesitęsia.
♦ Wsshington’e, Baltuosiuose Rūmuose 
pasikeitė personalas. Pasitraukdami Bill 
Clinton tarnautojai iškrėtė pokštą pareigas 
perimantiems George W Bush darbuo
tojams - iš kompiuterių dingo visi “W” 
raidės klavišai, kuriam laikui sustabdant 
naudojimąsi kompiuteriais.
♦ Afganistano Taliban religinė policija 
griežtai prižiūri, kad nebūtų nukrypimų 
nuo kraštutiniai interpretuojamų Islamo 
moralės įsakymų. Areštuoti 22 kirpėjai už 
tai, kad vakarietišku stiliumi apkirpo jaunų 
vyrų-plaukus, nusižiūrėję į filmų artisto 
Leonardo DiCaprio šukuoseną. Uždrausta 
bent kiek apkarpyti vyrų barzdas.
♦ Ekvadoro policija suėmė tanklaivio 
“Jessica” kapitoną ir jo 13 žmonių įpiląuž 
Galapagos salyno vandenų užteršimą, jų 
laivui užplaukus ant seklumos. Nafta jau

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 ps L

politinį spektrą. Po sutarties pasirašymo 
teisiškai nustoja veikti dešimtmetį Lietuvos 
politikai esminės įtakos turėjusi LDDP, o 
suvienytoji LSDP taps stambiausia Lie
tuvos politine jėga, kuri vienys maždaug 
20 000 narių. Vilniaus kongresų rūmuose 
ČJuršėnui ir VAndriukaičiui pasirašant 
jungimosi sutartį, jiems už nugarų stovėjo 
kadenciją baigęs Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kuris, visuomenės nuomonių 
apklausų duomenimis, yra populiariausias 
Lietuvos politikas. ABrazauskas šeštadie
nio vakarą buvo išrinktas naujojo politinio 
darinio pirmininku. Šis išrinkimas liudija 
apie jo galutinį grįžimą į aktyviąją politi
kų 68-erių metų ABrazauskas išrinktas 
iš vienos: kandidatūros, už jį balsavus 
absoliučiai daugumai iš maždaug 900 
LSDP ir LDDP jungiamojo suvažiavimo 
delegatų Vienas delegatas balsavo prieš, 
trys susilaikė. Komentuodamas kairiųjų 
jungimąsi, Centro sąjungos pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas BNS sakė, jog “Lietuvos 
politinis laivas smark&ivpasisuko į kairę”. 
“Sukaukė sirena, reiškianti, Ą&g analogiškų 
vienijimosi veiksmų turi imtis dešinieji”, - 
sakė K. Glaveckas. Jis išreiškė viltį, kad 
socialdemokratų lyderių deklaruojamos 
kainų ir rinkos reguliavimo idėjos nesukels 
pavojaus Lietuvos ekonomikos reformų 
politikai

Socialdemokratai ragina Vyriausybę 
tikrinti “Mažeikių naftą”

Praėjusį pirmadienį, sausio 22 d., susi
tikime Seime su ūkio ministru E.Maldei- 
kiu, opozicinės Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos atstovai paragino atlikti 
nepriklausomą auditą, kaip bendrovė 
“Mažeikių nafta” naudojo Vyriausybės 
skirtas lėšas ir paskolas. Socialdemokra
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pasiekė tris salas su jų reta gyvūnija. 
Laimei, vandenyno srovės didesnę dalį 
išsipylusios naftos nunešė tolyn nuo salų.
♦ Indijoje prasidėjo induistų Kumbh 
Melą religinis festivalis, kuris įvyksta kartą 
per 12 metų ir tęsiasi 42 dienas. Svarbiausia 
festivalio diena buvo sausio 24-toji, kada 
32 milijonai induistų maudėsi Gango upėje, 
kad nusiplautų savo nuodėmes.
♦ Sausio 26 dieną stiprus žemės dre
bėjimas sukrėtė vakarinę Indiją ir pietinį 
Pakistaną. Drebėjimo epicentras buvo 20 
kilometrų nuo Bhuj miesto Gujarat vals
tijoje jo stiprumas 7.9 balai pagal Richte- 
rio skalę. Nukentėjo ne tik Bhuj, bet ir 
Gujarat sostinė Ahmadabad, yra žuvusių 
ir Hydarabad mieste Pakistane. Viso 
žuvusių priskaičiuojama arti 30 000 žmo
nių, drebėjimą buvo galima jausti ir New 
Delhi bei Nepale.
♦ Separatistai sukilėliai Indonezijos 
valdomoje Naujosios Gvinėjos dalyje grasi
na nužudyti laikomus įkaitus, jeigu Papua 
Naujoji Gvinėja nesutiks jų iškeisti į ten 
laikomus suimtus separatistų lyderį 
Mathias Wenda ir 12 kitų sukilėlių
♦ Mokslininkai išaiškino žmogaus ge
netinę formulę, dabar atėjo eilė augalams. 
Didžiulė Europos bendrovė Syngenta 
paskelbė, kad jos tyrinėtojai nustatė ryžių 
genetinę sudėtį, kurią sudaro apie 430 
milijonų genų
Po keletas metų rinkoje turės atsirasti jų 
užpatentuotos daug tobulesnės ryžių 
atmainos.
♦ Artėjant rinkimams Izraelyje, sustab
dyti pasitarimai su palestiniečiais Rau
donosios jūros Taba vasarvietėje, nors abi 
pusės sakosi beveik pasiekę visiško susi
tarimo. Derybos vėl tęsis po vasario 6 
dienos rinkimų 

tinės koalicijos neformalus lyderis, kaden
ciją baigęs Prezidentas ABrazauskas 
pareiškė, jog jo žiniomis, per pastaruosius 
pora metų “Mažeikių naftoje” buvo “pik
tybiškai iššvaistyta” apie 1.5 mlrd. litų Jis, 
matyt, turėjo galvoje daugiau kaip 400 
mln. JAV dolerių sumų kurią pagal 1999 
metais pasirašytas sutartis Vyriausybė 
buvo įsipareigojusi paskolinti “Mažeikių 
naftai”. ABrazauskas nuogąstavo, kad 
“Mažeikių nafta” nebeturi apyvartinių 
lėšų naftos žaliavai pirkti Pažymėjęs, jog 
apie šiuos faktus, jo žiniomis, informacijos 
turi ir premjeras R.Paksas, ABrazauskas 
klausė ūkio ministro, kodėl Vyriausybė 
nepaveda to išsiaiškinti Valstybės kon
trolei. Nors Vyriausybė turi daugiau kaip 
60% “Mažeikių naftos” akcijų, bendrovę 
valdo 1999 m. pabaigoje 33% akcijų įsigi
jusi JAV bendrovė “Williams Interna
tional”, kuriai, pagal vieną sutarčių buvo 
suteiktos operatoriaus teisės. Iki šiol 
“Mažeikių nafta” dirba nuostolingai, nes 
amerikiečiams nepavyksta susitarti su 
Rusijos naftos koncernu “LUKoil” dėl 
ilgalaikio naftos tiekimo. E.Maldeikis 
prieš savaitę Maskvoje buvo susitikęs su 
“LUKoil” vadovais, tačiau dėl ilgalaikio 
naftos tiekimo “Mažeikių naftai” susitarti 
nepavyko. Kaip kairiosios opozicijos 
atstovams sakė ūkio ministras, “LUKoil” 
vadovai leido suprasti, jog apie tokias 
sutartis bus galima kalbėti tik po Lietu
vos Prezidento Valdo Adamkaus vizito į 
Maskvų Šis vizitas gali įvykti pirmajame 
šių metų pusmetyje, tačiau dėl konkrečios 
datos dar nėra sutarta. Tūo tarpu kaden
ciją baigęs Prezidentas ABrazauskas tei
gia nematąs ryšio tarp naftos tiekimo 
sutarties pasirašymo ir Lietuvos Preziden
to vizito į Maskvą. “Tas akmuo, kuris verčia 
vežimą, yra Mažeikiuose, o ne Maskvoje”, -

REDAKCIJOS SKILTIS
Ritai Baltušytei-Ormsby išvykus porai savaičių atostogų, šį “Mūsų Pastogės” numerį 

redagavo Dalia Donielienė. ‘ < ■

Mielą ilgametį "Mūsų Pastogės" bendradarbį ir dabartinės 
Redakcijos narį AntSfflSĮ Laukaitį, švenčiantį savo 7S- 
mėtį nuoširdžiai sveikina ir dar daug darbingų metų linki

"Mūsų Pastogės" Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga J
Antanui Laukaičiui - 75

Kas mūsų bendruomenėje nepažįstų ar 
bent nėra girdėjęs apie Antaną Laukaitį? 
Jau keleri metai jo nuopelnai garsėja ir Tė
vynėje. Štai jo 75 metų proga, Lietuvos 
spaudoje Antaną sveikino Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos “Žal
girio” sporto draugija. O prieš tai -kiek jis 
gavęs garbės ar padėkos raštų ir panašiai!

Antanas Laukaitis gimė 1926 m. sausio 
10 d. Leipalingyje, Seinų apskrityje. 1943 
m jis baigė Kauno 4-ją gimnaziją ir neįp
rastose to meto sąlygose buvo įstojęs į 
Kauno Universitetų susidomėjęs žurna
listika, nors pradžioje jį traukė ir giminėse 
paplitusi gydytojo profesija. Deja, vos 16 
metų jis buvo pačiuptas ir po įvairių nuo
tykių kurį laiką buvo Darbo Tarnyboje. 
Karui pasibaigus, Antanas ilgai dirbo ame
rikiečių pagalbiniuose daliniuose, ypač 
Dariaus-Girėno kuopoje, kuri vienaip ar 
kitaip triūsė apie garsųjį Numbergo kalė
jimą. Gyveno jis ir Garmisch-Parten- 
kirchen’e bei Schwaebisch-Gnmend’e, iš 
kur eventualiai, General Balou laivų at
vyko į Australiją 1949 m. balandžio 29 d. 
Toliau sekė įprastiniai imigranto zigzagai: 
kontraktas atliktas Pietų Australijos dyku
mose vandentiekio tiesimo darbuose, vė
liau darbas fabrike, galiausiai ir ilgiausiai 
apie 25 metus, - Australijos pašto sistemo
je. Baigęs Pašto Institutų Antanas dirbo 
supervisor pareigose oro pašto skyriuje. Ir 
pensijon jis išėjo “iš pašto”., daug metų ten 
bendravęs su keliolika Sydnėjuje pažįstamų 
lietuvių visuomenininkų.

Du pagrindiniai interesai prasiveržia 
Antano gyvenime: sportas ir žurnalistika. 
Sportuoti jis pradėjo - jei iš viso tokią ribą 
galima rasti - lietuvių kuopose po karo 
dirbant pas amerikiečius. Krepšinis, tink
linis, Traunstein - štai pirmieji “organi
zuoti” žingsniai. Bet intensyvi sportinė 
veikla - kaip žaidiko ir organizatoriaus - 
turbūt prasidėjo Australijoje. Antanas 
dalyvavo pirmojo lietuviško sporto klubo 
Australijoje įkūrime Sydnėjuje. Klubas 
netrukus pasivadino “Kovu”. Lietuviš
kiems sporto klubams įsikuriant ir kitose 
vietovėse, įsisteigė visus šiuos klubus 
jungianti Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjunga (ALFASS). 
Antanas buvo vienas išjos steigėjų ir pirma
sis vicepirmininkas, vėliau su šia Sąjunga 
tiesiog suaugęs egzistenciškai ir pelnytai 
tapęs jos garbės nariu Nr. 2. TUo pačiu 
Antanas buvo (ir tebėra) Sydnejaus “Kovo” 
narys nuo pat jo pirmųjų dienų Antano 
pareigų šiame klube nebesuskaičiuosl

Augant ir gausėjant lietuvių sporto klu
bams, gimė ir lietuviškos Sporto Šventės. 
Su jomis visada buvo susietas ir Antano 
vardas. Jis yra vienintelis, asmeniškai da-, 
lyvavęs visose 50 Sporto Švenčių.

BNS sakė ABrazauskas, komentuodamas 
ūkio ministro paaiškinimus. Susitikime su 
ūkio ministru jis pareiškė, jog pagrindinė 
priežastis, kodėl “LUKoil” atsisako pasi
rašyti sutartį, yra nerealūs amerikiečių 
pasiūlymai. “Nereikia ieškoti dumiu. O jie, 
’Williams“ - ieško”, - teigė ABrazauskas. 
A Brazauskas sutartį su JAV bendrove dėl 
“Mažeikių naftos” akcijų pardavimo yra 
pavadinęs “gėdingiausią per visą nepri
klausomos Lietuvos istoriją”.
Žydų bendruomenė nutarė plačiai minėti 

holokausto Lietuvoje pradžią
Lietuvos Žydų bendruomenės taryba

Antanas Laukaitis - jubiliatas

Antroji Antano veiklos sritis - žurnalis
tika. Pradėjęs rašyti dar Lietuvoje, jis yra 
“Mūsų Pastogės” bendradarbis nuo pat jos 
gimimo dienos. Daug metų jis buvo tiesio
giai atsakingas už “M.P.” sporto skyrių 
retkarčiais ėmėsi ir platesnių pareigų o 
praėjusiais ir šiais metais jis yra“Mūsų Pa
stogės” Redakcinės Kolegijos narys. Šalia 
“M. P”, bendradarbiavo jis Čikagos “Drau
ge”, Cleveland’o “Dirvoje”, Los Angeles 
“Lietuvių Dienose”, 6 atsikūrus laisviems 
ryšiams su Lietuva - Antano rašiniai matyti 
ir Lietuvos spaudoje, ypač “Lietuvos ryte” 
bei “Sporte”. Nors Antanas pirmoje eilėje 
domėjosi sporto įvykiais, daug kartų jis 
pasisakė ir visuomeniniais klausimais. ypač 
poleminėmis ir jautresnėmis temomis. Prie 
jo žurnalistikos darbų priklauso Australijos 
lietuvių sporto dešimtmečio leidinys 
(1964), sukaktuvinis leidinys apie Sydnė- 
jaus lietuvių sporto klubą “Kovas” (1968) 
ir platus bendradarbiavimas Australijos 
Lietuvių Metraščio tomuose. Truputį nuto
lęs nuo grynos žurnalistikos buvo Antano 
ilgametis dalyvavimas Sydnėjaus “Plunks
nos Klube”, ir kurį laiką jam pirmininka
vimas. Be to, kaip akredituotas žurnalistas 
jis atstovavo lietuviškai spaudai Melbour
ne, Mūncheno, Romos, Montrealio ir Syd
nėjaus olimpiadose -visose nuo 1956 metų.

Daug būtų galima pasakyti apie Antano 
darbus ir rūpesčius padedant, kaip olim
pinis attache, Lietuvos tautinam olimpi
niam komitetui iki ir per 2000-jų metų 
Olimpiadą Sydnėjuje. O jis pats galėtų daug 
pridurti apie savo nuotykius ir pergyveni
mus prižiūrint sportininkams išnuomotą 
namą tiesioginėje savo kaimymystėje. Šis 
“olimpinis kotedžas Milerio gatvėje” turbūt 
įeis į Lietuvos sporto istorijų Bet apie 
Olimpiadą jau buvo rašyta gana plačiai

Mielam Antanui Laukaičiui laikas bėga 
tarsi jo neliesdamas. Linkime jam ir toliau 
neišsemiamai rašyti, žaistų linksmai ben
drauti margaspalvėse lietuvybės pievose.

Vytautas Doniela

nusprendė plačiai paminėti holokausto 
Lietuvoje pradžios 60-metį. Numatyta 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose surengti 
gedulo minėjimus, pakviečiant į juos liet 
visuomenės atstovus, valstybės vadovus. 
Drauge su Holokausto tyrimo centru “At
minties namai”, Pilietiniu iniciatyvų centru 
bei kitomis institucijomis užsibrėžta su
rengti Lietuvos žydų kultūros savaitę. Ho
lokausto aukų pagerbimo renginiuose da
lyvaus rugpjūtį Vilniuje įvyksiančio pasaulio 
litvakų - kildinančių save iš Lietuvos žydų 
- kongreso dalyviai. Ruošiamasi išleisti 
gelbėtojų ir išgelbėtųjų savadą, leidinį.
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Vėl apmqstau Australijos Lietuvių Dienas: 2000-ji metai
Antanas Steponas

Prieš du metus, po XX-tųjų Australijos 
Lietuvių Dienų (ALD) Geelonge, patei
kiau spaudai savo mintis apie AL Dienų 
privalumus ir trūkumus (Mūsų Pastogė Nr. 
10, 1999.03.15). Straipsnyje nesibaidžiau 
kritikos, išryškindamas mūsų tendenciją 
toleruoti kultūrinės veiklos netobulumą, 
nes “juk tai ‘šventa’ lietuviška veikla”. 
Dariau išvadą, kad toks nuolaidumas - tai 
tik apsileidimo reiškinys. Jis pesimistiškai 
prognozuoja mūsų išeivijos užsifosilizavimą 
iki kol pasieksime dinozaurų likimą.

Savaime aišku, savo ruožtu aš irgi 
susilaukiau kritikos. Tačiau man atrodo, 
kad tie, kurie mane kritikavo, arba ne
suprato, arba patogiai nekreipė dėmesio į 
mano kritikos konstruktyvius aspektus. O 
siūliau galimybių, kaip patobuliriti AL 
Dienas. Siūliau, kaip bendrai atgaivinti 
mūsų kultūrinę veiklą (juk kultūra ir kalba, 
anot Juozo Girniaus ir kitų sodofilosofų, 
yra patys svarbiausi tautiškumo elementai) 
ir tuo pačiu, kaip pritraukti į ją daugiau 
čia gimusio jaunimb.

Noriu pakartoti tuos kohstryktyvius 
siūlymus, nes jų įgyvendinimo nepastebėjau 
per XXI-ąsias AL Dienas Sydnėjuje. Bet 
prieš tai susumuosiu savo įspūdžius iš šių, 
2000 metų XXI-ųjų ALD-ų.

Atidarymas: sužavėjo. Kaip ir per 
daugelį praėjusių ALD-ų atidarymų. 
Žiūrovai patyrė kūrybingos vaizduotės 
pagrįstą, stipriai surežisuotą programą. 
Rengėjų grupės naiės visos moterys (kaip 
šaunu!) išsirikiavę scenoje “Juodųjų 
gulbių” skrydžio forma, iš karto sužadino 
dėmesį. Nelikome nuvilti Rengėjų Grupės 
pirmininkės dr. Genovaitės Kazokienės 
žodžiais, kilusiais iš poetiškos sielos, ne ką 
menkesnės už jos a.a. vyro Vinco Kazoko. 
O Vinco eilėraštis “Mano Tauta”, dekla
muotas su žavingu dramatiškumu akto
riaus Helmuto .Bakaičio, suvirpino sieloje 
SKambią, mįslingą tautiškumo stygą. Štai 
Lietuva! Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio pianino kūrinys, skambintas dr. 
Ramučio Zakarevičiaus, tęsė šį užkerėjimą. 
Taip pat Melbourne ir “Kaimas”, pristaty
damas senas Lietuvos dainas. Kaip kokia 
mantra, jos siekė dvasios gelmes. Štai 
kultūra! Tautinis svaigulys virto džiugiu 
pasigėrėjimu, kai Melboumo “Gintaras” 
meistriškai atliko tautinių šokių duetą 
“Sadutę” ir “Aštuonnytį”. Jei Dalia Anta
naitienė niekuo kitu nebus prisiminta (ko 
neįmanoma suvokti! Jos talentų riba 
neapčiuopiama. Bet jeigu..), tai “Sadutė” 
liks jos “kultūriniu autografu”, o “Aš
tuonnytis” - “Gintaro” grupės kultūriniu 
autografu (nors kadaise, Sydnėjaus Mari
nos Cox “Sūkurys” pretendavo į aukš
čiausius pagerbimus su savo “Aštuon
nyčiu”. O kur dabar “Sūkurys”..??) Syd

Melbourne lakštingalos Literatūros ir Poezijos vakare. Iš kairės: Zita Prašmutaitė, Birutė 
Kymantienė, Birutė Prašmutaitė ir Rita Mačiulaitienė.

Praėjusių XXI AL Dienų pirmininkė dr. Genovaitė Kazokienė (kairėje) ir Meno parodos 
vadovė Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff (dešinėje) Meno parodoje prie vieno iš Leekos 
muzikinių paveikslų. Nuotrauka Vytauto Vaitkaus

nėjaus “Sutartinė” savo entuziazmu toliau 
pralinksmino susirinkusius Bankstown’o 
Miesto Salėje. Nors pasigedau jaunesnių 
balsų, nerandu jokių priekaištų (bent 
daugumos jų) linksmoms šypsenoms, 
švytintiems karoliams ar skoningai spal
vingiems, autentiškiems tautiniams rū
bams. Gražinos Hurbos skaidrus balsas 
gražiai ausyse aidėjo balkone. Tik gal ne
gailestingi mikrofonai ir salės akustika tą 
skaidrumą kažkaip lyg paaštrino. Iš tiesų, 
pastebėjau, kad ne visiems pristatytojams 
elektoninis pagarsinimas veikė tobulumo 
kryptimi. Iš salės išėjau sužavėtas, paten
kintas ir su šiek tiek optimizmo, kad 
nepasiteisins prieš du metus spaudon 
prasiveržęs iš mano sielos skeptiškumas 
apie ALD-as.

Literatūros vakaras nenuvylė. Stipri 
eilė rašytojų, poetų bei dainininkų 
patenkino lietuvišką protą ir dvasią. Su tam 
tikru rūpesčiu pastebėjau, kad dauguma 
mūsų žodžio meistrų jau su žilom galvom 
Tai liūdnoka prognozė apie Australijos 
lietuvių kultūrinio žodžio tęstinumą. Jau
nesnį linksmiau nuteikė šaunūs dai
nininkai. Galop, patiko, kad dr. Genovaitė 
Kazokienė organizatorę ir pranešėją pa
puošė specialiai AL Dienoms išausta 
juosta. Šis viešas pagerbimas tinkamai 
kartojosi po visų renginių. Grynai lietu
viška! Gražu.

Meno ftroda Leekos Kraucevičiūtės- 
Gruzdeff pajėgiose rankose vaizdžiai 
tvirtino Australijos lietuvių dailininkų ir 
skulptorių kūrybinės mūzos gyvastingumą. 
Ilgiau pastovėjau prie Josonios Palaitis 
portretų, kurie nuostabūs savo realizmu, 

žmogaus tiesiog gyvu atkūrimu - kiek
vienoje raukšlelėje glūdi rūpesčio pėdsakai, 
akies blizgesy reiškiasi viltis, o ranka už 
akimirkos tikrai pasveikins žiūrovą; prie 
Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdeff “muska
tinių kūrinių”, kuriuose ji sugeba pavaiz
duoti ne tik muzikos instrumentus, bet net 
jų pačią muziką; prie Fausto Sadausko 
mįslingų skulptūrų... Visur pulsavo kūryba, 
drąsiai reikšdama savo galybę medžia
giniame pasaulyje. Mane ypač žavėjo 
jaunųjų menininkų (nuo 11-kos metų) 
talentingumas. Bent šioje kultūrinėje 
plotmėje žilas Australijos lietuvių galvas 
kada nors meistriškai pakeis jaunos kartos.

Thutmiu Šokių Šventė vėl, kaip ir pra
eityje, mano nuotaiką tampė j dvi prie
šingas kryptis: pasigėrėjimas pavienių 
grupių gerai surepetuotais šokiais, pri
taikytais grupės pajėgumui, bet nusivy
limas jungtinių grupių pasirodymais. Iš 
masės tapo mišrainė. Specifiškai:

1) Salėje vietos stoka: ratai virto kiau
šiniais; tiesūs sparnai tapo lankais, nepri
taikomais jokiai geometrinei formulei;

2) Nesuderinimas: įvairios grupės inter
pretavo šokio choreografiją savaip: grupės 
baigė ne tuo pačiu metu ir stypsojo kaip 
paklydę žąsiukai; nemažai užbaigimų, 
išėjimų pasižymėjo menkiausiomis savi
veiklos ypatybėmis;

Mokinkimės iš klaidų 
(Pastaba iš Meno Dienų Sydnėjuje)

Kai sužinojau, kad praėjusių metų 
dainų koncertas įvyks Riverside Theatres, 
Parramatta, paklausiau bičiulio, kodėl ten?
Atsakė, kad ten gera akustika. Pagalvojau, 
jog ten ir folklorinis choras iš Lietuvos 
dainavo, ir latvių bažnytinis choras iš 
Latvijos, ir pilnai įsitikinau, kad tai tiesa. 
Be to, ir salė graži, erdvi, pritinkanti tokiam 
šauniam pasirodymui.

Tačiau suklydau. Beklausant dainuo
jant mišrų ir pavienius chorus, vis daugiau 
ryškėjo, kad jie neišvysto dinamikos, nėra 
tikro skambesio, nežiūrint to, kad Mel
boumo choras vienu metu lyg tai nugalėjo 
visas kliūtis ir vienoje dainoje trumpai 
sužibo. Girdėjau, kad choristai dainuoja 
labai gerai, bet per daug tyliai. Pagalvojau, 
kad chorvedžiai įvedė naują madą - tyliai 
dainuoti Girdėjau, kaip klausytojai, išsky
rus vieną dainą, plojo be tinkamo entu
ziazmo, o mano teta (sena choristė) kažką 
po nosimi murmėjo.

Per pertrauką mano brolienė, sėdėjusi 
dvi eilės arčiau, atsisuko j mane ir paklausė: 
“Kas jiems šiandien yra?”

Sakau: “Neišvysto dinamikos. Neskam
ba. ” Pasirodo, vėl klydau.

Kęstas Ankus, didelis muzikos mylėto-

j"“ '3) Bendras rhaišatiės įspūdis?’įvairios 
•i šokių figūros (lietuviškų tautinių šokių 

Stiprybė kaip tik yra figūrų įvairume) 
susilieja į neąpibūdinamą košę; įvairių 
grupių tautinių rūbų skirtumai pasidaro 
neatskiriami; vaikai maišosi su veteranais; i'tl •• 'įvairių grupių techniški pajėgumai erzi- 
nanŠaiskyiėsi; garso netikslus nustatymas 
(ypač chorui) nepatogiai rėžė ausį... Viskas 
nemaloniai susilieja. Žiūrovas blaškosi. 
Šokių įspūdis paskęsta spalvos, judesio ir 
muzikos amorfinės masės disonantiškoje 
migloje. Apskritai, iš šventės aš išėjau 
nusivylęs.

Man įdomu, kada baigsis ši manija 
rodyti masę? Kai man pačiam teko šokti 
jungtinius šokius per ALD Tautinių Šokių 
Šventes, erzindavo iki gilios frustracijos 
grupių nedarnumas, skirtingos šokio inter
pretacijos. Per švenčių generalines repe
ticijas daugiausiai laiko atimdavo grupių 
vadovų pastangos (dažnai su aštriu emo
ciniu įkarščiu) paskutinę minutę suderinti 
tai, kas nesuderinama. Po tokių išseki
nančių repeticijų, vakarę išėjus prieš 
žiūrovus, kiek bereikalingo jaudulio, kad 
tik neužmiršti per generalinę repeticiją 
pramoktų naujų manevrų! Nesvarbu, kad 
Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje tautinių 
šokių šventės puikuojasi savo “masiš
kumu”. Tbščia pagyra. Bergždžias grandio- 
ziškumas. Ar mums reikia juos sekti čia? 
Masės mišrainė tik išblaško žiūrovą. Įspūdis 
toli nukrypsta nuo lietuviško tautinio šokio 
tyro grožio, kurį tobuliausiai pristatys 
stipriai susirepetavusi individuali grupė 
savo meistrišku lygiavimu, grakščiu fi- 
gūravimu, savitu entuziazmu ir šokio 
interpretacija. Aišku, lietuvis žiūrovas plos, 
nesigailėdamas aplodismentų savam jau
nimui. Bet ar tai tik ne “masinės psicho
logijos”, o ne šokio žavesio reiškinys? Ar 
tuo iries nenusikalstame prieš savo kultūrą, 
skatindami menką vidutiniškumą?

Tautodailės Paroda pagirtinai sureng
ta Martinos Reisgįenės. Eksponatai apėmė 
įvairius mūsų tautodailės žanrus. Skoningai 
ir sąmoningai išdėstyti. Žiūrovas pajėgė 
peržiūrėti, įsidėmėti viską sistematiškai. Du 
dalykai man ypač patiko: 1) pristatytojų, 
padėjėjų entuziazmas (vengiant įkyrumo) 
žiūrovams paaiškinti įvairius eksponatų 
aspektus, nuo istorinių iki techniškų, net 
anglų kalba (tai žavėjo mano angliakalbę 
žmoną) ir 2) praktiškas verpimo ir audimo 
parodymas bei paaiškinimai (pirmą kartą 
gyvenime supratau, kaip tai daroma - net 
gėda prisipažinti). Sveikinu organizatores!

(Bus daugiau)

jas, taip pat yra ir labai geras garso tech
nikos užrašymo bei perdavimo žinovas, 
įskaitant ir akustiką. Daug laiko su juo esu
praleidęs diskutuodamas šia tema, todėl jį 
pamatęs ir klausiu: “Kur dingo dinamika?” 
Sako: “Kokia dinamika? Ar nematei, kad virš 
choristų yra 30 metrų aukščio kaminas?! 
(Tirštuma, kuri sugeria garsą). Nėra kam 
atmušti balsus, bloga akustika! Iš tikrųjų, 
akustiniai kalbant, ši salė yru viena iš blo
giausių, kunoseesubuvęs.”

Dabar viskas pasidarė aišku: kodėl 
nebuvo dinamikos ir skambesio.

Noriu priminti, kad muzikinis menas 
yra vienas dalykas, o akustikos mokslas yra 
visiškai kitas! Tai yra didelis gamtos 
mokslas (fizikos), kuris nebūtinai kiekvie
nam suprantamas, nors ir geriausiam 
muzikui! O vis dėlto gerai muzikai būtinai 
reikalinga ir gera akustika! Todėl ateityje 
patarčiau visiems organizatoriams pirmiau 
pasiklausyti žinovų patarimo, o tik po to 
užsisakyti salę. Tokiu būdu chorai 
nenukentės vien dėl techninių trūkumų ir 
ilgas įdėtas darbas nenubluks, o bus pilnai 
įvertintas. Su pagarba

Jonas Šarkauskas
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Laiškai iš Vilniaus Rašybos gairės
Apie 50 metų išeivijos spauda daugmaž vadovavosi prieškarinėje Lietuvoje

▼ Praėjusių metų ruduo Vilniuje buvo 
ilgas ir šiltas. Prieš Kalėdas padangės 
pradėjo mėtyti po snaigę, po dvi..! Daugiau 
sniego sulaukėme tik prieš pat Kūčias ir 
Naujus metus, bet ir tai orui neapsispren- 
dus - palikti tą sniegą ar nutirpdyti?...

Prieškalėdis Vilniuje, atrodo, visuomet 
pilnas visokiausių renginių, neskaitant 
spektaklių, koncertų ir Lt. Tik turėk laiko, 
noro ir kišenėje litą ar du...

Mus sudomino metų gale savaitgaliais 
ruošiami įvairūs turgūs. Ir ne vien vilniečių 
rengiami. Žiūrėk, čia kupiškėnai, suvažiavę 
į Vilniaus senamiesti, visokias mandrybes 
rodo ir, žinoma, jas parduoda! Čia biržie
čiai ir iš kitų pasviečių suvažiavę tautiečiai 
(ir netautiečiai) visokius “prajovus” ruo
šia!... Tik laikyk litą suspaudęs, nes net 
nepamatysi, kaip jis iš kišenės išslys ir žiū! 
- jau nešiesi daiktą, kurio gal ne taip jau 
labai ir reikėjo!... Ir mūsų būrelis, kad ir 
kaip stengėmės būti “taupūs”, vis vien 
neiškentę viename, tai kitame “kermo
šiuje” šį bei tą nusipirkome ir namo parsi
gabenome.

Vilniaus spaudoje apie šiuos, vietiniams 
gal atsibodusius dalykus, beveik nerašoma, 
nebent TV žinių programose sekundei kitai 
švystelima. Šiaip jau žiniasklaida pasiten
kina Seimo veiklos apžvalgomis, komen
tarais ir persispausdintais Vakarų Europos 
bei Amerikos sekso skandaliukais, filmų 
artistų kvailiojimais ir pan. Mat stengiamasi 
būti moderniais ir pritapti prie išsvajotojo 
Vakarų pasaulio, į kurį žūt būt stengiamasi 
“įsikabinti”.
▼ Artėjant šventėms, buvau nutaręs ne
berašyti į “MP” - ką čia tas Vilniaus gyve
nimas Sydnėjaus, Melboumo ar Adelaidės 
tautiečiams!.. Ar jis, išskyrus pačius vil
niečius, dar kam nors įdomus?... Bet 
drauge su kalėdiniais laiškais atėjo ir 
raginimai: gūdi, rašyk, Broniau, kas ten pas 
jus sostinėje darosi, nes čia pas mus apie 
Lietuvą - tėvynę ne tiek daug girdime, 
išskyrus oficialiąją politiką, kad tuoj įstos 
į NATO, tuoj į Europos Sąjungą, na, o tada 
kai įstosime - visi vargai pasibaigs!...

Pačiame Vilniuje, atrodo, tikrai daug 
kas sunkiai verčiasi (vakar dienos TV pra
nešimais Vilniuje iš 10-ties tik 8 turį darbą, 
provincijoje kai kur iš trijų tik du dirba!), 
bet prisiklausėme, kiek per gruodį visuose 
miesto pakraščiuose buvo į padanges 
paleista “raketų” ir “raketėlių”, sunku 
patikėti, kad vilniečiai pinigų neturi!... Ne
manau, kad Sydnėjus kalėdinių “raketų” 
šaudymu galėtų prilygti Vilniui, nebent 
“senais gerais” laikais! Tiesa, “raketų” 
sproginėjimai - beveik iš karto!., baigėsi 
tuoj po Naujų Metų.
▼ Praėjusius metus bent mes, galima 
sakyti, užbaigėme labai kultūringai. Gruo
džio 29 d. buvome Vilniaus Jaunimo teatre, 
kur vyko tradicinis teatro aktorių metinis 
susirinkimas. Jame turėjo dalyvauti aktoriai 
ir iš kitų Lietuvos vietovių. Deja, plikšala 
padarė savo - kelius, šaligatvius “pasaldė” 
taip, kad tik laikykis!.. Todėl ir teatre tą 
vakarą daugumoje buvę tik Vilniuje gyve
nanti vyr. artistų karta bei su teatru susiję 
darbuotojai, administratoriai ir Lt.

Bilietai tą vakarą nebuvo pardavinė
jami. Mūsų laimei, mus su žmona į šią 
šventę pasikvietė mūsų bičiulis, buvęs 
ilgametis Panevėžio ir Vilniaus dramos 
teatrų direktorius, p. Jonas Didžiariekis. 
Tą vakarą vyr. aktoriai vaidino spektaklyje 
“Prieš srovę”. Tai drama iš kun. Strazdelio 
gyvenimo (XVIIIa.), iš tų laikų, kai Lietu
voje buvo baudžiava.

Spektaklis vyko beveik be pertraukų, tik
tiek stabtelinL kiek reikėjo laiko dekoracijų 
pakeitimui. O jau salėje tylu - būtum galė
jęs girdėti musę praskrendant, išskyrus 
katučių protarpius.

Teatrą apleidome prieš pat vidurnakti.
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Bronius Žalys dalinasi savo įspūdžiais.

mat pastatymą sekė vaišės, kurias suruošė 
teatro rėmėjai. Čia jau teko ne tik pasivai
šinti ir “stipresnio” paragauti, bet ir susipa
žinti su aktoriais, teatro darbuotojais...
▼ Rudens gale išrinkome naują Lietuvos 
Seimą. Kandidatų į jį tikrai netrūko, bet 
kiek iš išrinktųų bus naudos, vieni dievai 
težino!.. Tikrumoje naujasis Seimas labai 
mažai paveldėjo iš buvusio - beveik vienas 
skolas ir tuščią iždą!.. Kiek ten tame ižde 
dar buvo likę, buvę Seimo nariai pačioje 
pabaigoje likučius išsiskirstė už gerus 
darbus tėvynės gerovei!.. Na , bet juk tam, 
berods, Seimai ir yra renkami?
▼ Vilniuje veikia daug atsikūrusių Lie
tuvos vietovių draugijų - klubų, iš kurių 
man žinomi du: kupiškėnų ir biržiečių. Ir 
tie, ir tie - aukštaičiai. Tik kupiškėnas apie 
savo arklį užtrauks: “kumalala bara bara, 
vodegėlas jai nebara!”, o biržietis, žodžius 
“apkapodamas” pajuokaus: “striuks, buks 
vokiečiuks!..” Mat Kupiškio krašte esu 
gimęs, o Biržų - augęs!.. Arčiau su 
Vnriieiiais Ug> Aini dar nesu susiėjęs, bet 
kupiškėnai tvirtai priglaudė j savo būrį ir 
dabar jau bendrauju ne tik su Vilniaus 
kupiškėnais, bet ir su paties Kupiškio kai 
kuriais kultūrininkais.

Kupiškėnai Vilniuje susibūrė į gražų, 
net kelių dešimčių klubą, kuris kas mėnesį 
renkasi “Vaidilutės” teatro patalpose. 
Klubas gyvuoja jau daugelį metų. Kasmet 
šį būrelį aplanko Kupiškio kupiškėnai, 
atveždami dar ir statinaitę vietinio alučio, 
o tai šiuos susitikimus dar labiau išpopu
liarina (ypač vyrų tarpe!). O kupiškėnų, 
kaip ir biržiečių, alus o - cho -cho!., tik 
laikykis! ... Būreliui susirinkus pasišnekama, 
kartais aplankoma kuri Vilniaus vietovė, 
ar išklausoma paskaita ir pan.

Gruodžio mėnesio pradžioje, susirinkus 
gausiam tėvynainių būriui, įvyko literatū
rinė popietė, kurioje dalyvavo kupiškėnai 
poetai: Petras Pačiūra, Domas Jankauskas, 
Eugenija Gurklytė. Mano eiles (išskyrus 
porą), deklamavo Aldona Kalmantienė. 
Na, o pačią meninę dalį su visais priedais 
pravedė E.Didžiariekienė. Susitikimas, va
dovaujant L Venslovaitei, užbaigtas kavute.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Labai senas Pijaus draugas 
Į viešnagę atvažiavo.
Jie kartu beveik užaugo, 
Kiek jie vargo, kiek keliavo... 
Nesimatę daugel metų, 
O šiandien štai rankas krato.

Geras skonis tuojaus matos: 
Dulkė Pijus - mecenatas. 
Užkandžių daug prigaminęs, 
Draugą burbonu vaišina. 
Bičiulystę begalinę 
Sukelia pilna stiklinė.

Meilūs jausmai virto mūšiu. 
(Tikrą faktą čia aprašėm) 
Skaudžiai įžeistas Pijušas 
Svečią meistriškai aptašė, 
Nepamiršęs bokso meno, 
Nors dabar jau gan pasenęs.

“Ko taip mano galvoj ūžia? 
Kodėl sėdžiu kalabūzėj? 
Žinau, kad turėjau svečią, 
Kad išgėrėme po trečią. 
Po to, galvoj tamsus rūkas - 
Tai tikriausiai filmą trūko!
Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai

priimtomis rašybos taisyklėmis. Kai kuriais atžvilgiais jos skyrėsi nuo taisyklių, įvestų 
Lietuvoje pokario metu. Po Kovo Vienuoliktosios, ryšiams tarp Lietuvos ir išeivijos 
nepaprastai pagyvėjus, rašybos nevienodumai sukėlė ir galvosūkių. Deja, atsakymo į 
kylančius klausimus nepalengvina faktas, kad dabar Lietuvos spaudos praktika taip 
pat pastebimai keičiasi. Pavyzdžiui, vietoj įprastinio svetimvardžių “sulietuvinimo” 
vis plačiau įsitvirtina jų rašymas originaliose formose.

Čia yra nurodomos “Gairės”, kurias remia “Mūsų Pastogės” leidėjas, Ly. LB Spau
dos Sąjunga. Jomis yra bandoma išvengti tokios padėties, kur tuo pačiu atžvilgiu 
Lietuva, taip sakant, “eina pirmyn”, o išeivija “žengtų atgal”. Reikia tikėtis, kad suvie
nodinimo problemos bus išspręstos ateityje.

Skaičiai
1. Nors Lietuvos spaudoje sveikas skaičius nuo trupmenos skiriamas kabliuku, 

Australijoje ir anglosaksų pasaulyje (o dabar dažniausiai ir kompiuterių simbolikoje) 
vartojamas taškas. Taigi, vengiant sumaišties, sveiką skaičių nuo trupmenos skirti tašku, 
o kabliuku ar tarpeliu skirti tūkstančius, milijonus ir t.L

124.5 35 400 26,432.16 3.5 mln.
2. Rašant skaičius stulpeliu, dėstoma “iš dešinės”, t.y. vienetai po vienetų, dešimtys

po dešimčių ir Lt 3 432 ne: 3432
65.27 65.27

963 963
3. Vietoje “tūkst.” vartoti nulius ir pan.

36 000 (vietoje: 36 tūkst.)
4 300 (vietoje: 4,3 tūkst.)

23 645 (vietoje 23 tūkst. 645)
4. Vartoti įprastinius simbolius: $, % ir pan., ne tik “doL”, “proc.” ir Lt.

$ 625.50 (trumpiau negu: 625 dol. ir 50 centų) 
37.5% (trumpiau negu: 37,5 procento)

Rašyba
1. Kur įprasta, naudoti tradiciškai sulietuvintas svetimvardžių formas:

Čikaga. Niujorkas, Berlynas, Jonas Paulius II, ir t.t.
2. Tradiciškai nesulietuvintuose svetimvardžiuose palikti, kiek įmanoma, originalų 

vardo kamieną, jo neiškreipiant:
Keith Smith (ne-Kitas Smitas) 
Will Hughes (ne: Uilas Juzas) 
Somerset Maugham ( ne: S. Moemas) 
Mooney Ponds (ne: Muni Pondzas) ir t.t.

(Neretai svetimvardžiai yra savaime “aplietuvinami”, pvz. “iš Adelaidės”, “su 
Howardu ”).

3. Svetimų organizacijų, institucijų, laikraščių ir pan. vardai nekeičiami, paliekant 
jų didžiąsias raides:

National Bank, New York Times, Brisbane City Council ir t.t.
4. Išeivijos organizacijų, institucijų, laikraščių ir pan. pavadinimus (kaip tikrinius 

vardus) rašyti iš didžiųjų raidžių:
Austrai. Liet. Bendruomenė, Australijos Lietuvių Fondas, Mūsų Pastogė ir t.t.

5. Vengiant falsifikavimo, Lietuvoje vartojamą tikrinių vardų rašybą palikti nepa
keistą, t.y. palikti esančias mažąsias raides:

Lietuvos rytas, Lietuvos bankas ir t.t.
6. Lietuvos spaudoje nėra nusistovėjusi svarbiųjų pareigybių rašyba, pvz. Seimo 

Pirmininkas, Seimo pirmininkas, seimo pirmininkas; Kariuomenės Vadas, Kariuomenės 
vadas, kariuomenės vadas. Atrodo, šiuo atžvilgiu nuoseklumo bei suvienodinimo 
taisykles nustato pačios laikraščių redakcijos. LB Spaudos Sąjungos Valdyba

PLB informuoja:
♦ Vasario 16 Gimnazija šiais metais 
švenčia savo veiklos 50-ties metų jubiliejų 
vasario 17 dieną Huettenfelde (netoli 
Frankfurto). Šiame jubiliejuje planuoja 
dalyvauti PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas su žmona Gražina. Jie susitiks 
su Gimnazijos vadovais, pasitars apie PLB 
Valdybos darbus bei planus, posėdžiaus su 
Vokietijos LB Krašto Valdyba, kalbėsis su 
Gimnazijos mokytojais ir mokiniais, ieškos 
PLB istorinės medžiagos Lietuvių kultūros 
instituto ir Gimnazijos archyvuose.
♦ Per praėjusius mėnesius buvo tartasi 
apie PLB Valdybos, kraštų LB ir LIS pirmi

ninkų suvažiavimą Seinuose/Punske šių 
metų birželio pabaigoje - liepos pradžioje. 
Metiniai pirmininkų suvažiavimai yra la
bai reikalingi, svarbūs ir naudingi. Jie 
sustiprina mūsų visų ryšius. Bent vieną 
kartą metuose ta pačia proga būtų galima 
ir visai PLB Valdybai susitikti akivaizdi
niuose posėdžiuose. Apie tai ne kartą 
kalbėjome buvusiuose PLB Seimuose. 
Prašyta tuo reikalu rūpintis Lenkijos LB 
pirm Bronių Makauską ir Gabrielių Žem- 
kalnį (Broniaus Makausko naujas e-pašto 
adresas yra: audrius@inetia.pl)
PLB Valdyba pateiks prašymą Lietuvių 

Fondui ir tikisi iš jo, kaip ir kiekvienais 
metais, tam tikros finansinės paramos.
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Žiliūtės kampelis
■Krikštas ir pavardės

Kai krikštijosi Jogaila, jis gavo Vladislovo vardą; jo broliai: Karigaila pasidarė 
Kazimieras, Vygundas - Aleksandras, Švitrigaila - Boleslovas, o pusbrolis Vytautas 
- Aleksandras.

Kunigaikščius, didžiūnus krikštijo pavieniui, su iškilmėm, ir jie dažnai gaudavo 
krikštatėvio vardą. Bet jau tada prie vardo kartais būdavo vartojamas ir giminės 
vardas, pvz. minimi Mindaugo giminaičiai Bulioniai, Švitrigailos palikuoniai 
Švitrigailioniai, o vėliau dokumentose minima ne Vladislovaičių, bet Jogailaičių 
(lagelloni) dinastija (kuri tikrai buvo Gediminaičių).

O kaip gi buvo su paprastais žmonėmis? Jogaila, įsakydamas krikštytis, paskelbė, 
kad kiekvienam apsikrikštijusiam bus duodami balti vilnoniai drabužiai. Na ir ėjo 
žmoneliai krikštytis, kai kurie net po kelis kartus! Jų buvo tiek daug, kad imta žmones 
krikštyti būriais ar net kaimais. Atsirado daugybė vieno vardo žmonių toje pačioje 
vietoje. Prireikus surašyti dokumantą, buvo naudojami ir seni vardai: “Mykolas kitaip 
Minigaila” (Michael alias Minegal), “Boleslovas kitaip Švitrigailionis”, “Grigorijus 
kitaip Gedigaudas”. Tačiau beveik tuo pačiu metu ima išnykti “alias” ir rašoma tik, 
pvz., Jonas Jaunys.

Jei visas kaimas buvo krikštytas Jono vardu, senojo vardo jokiu būdu negalima 
buvo išvengti, ir taip XV a. atsirado Jonas Goštautas, Jonas Butrimas, Jonas Gudonis, 
Jonas Pakalnis, Jonas Jaunys. Kai kuriuos aplinkiniai vadino naujaisiais vardais, kai 
kuriuos senaisiais, o pagal tai ir jų vaikai (jau pavieniui krikštyti) įgaudavo pavardę. 
Viename kaime Jono Jaunio vaikas galėjo būti Jonaitis, kitame - Jaunys, arba Jaunutis.

Baudžiauninkus parduodant dažnai pažymimas tik vienas vardas: Narimantas, 
Greitis, Davainis, Daugas, Rimvydas.

Dažniau prigydavo krikšto vardas, tačiau sekančioji karta vardą perimdavo kaip 
pavardę. Ir taip atsirado pavardės su lietuviškom priesagom, pažyminčiom sūnų: 
-onis, -aitis, -ynas, -ūnas: Jonaitis, Jonynas, Janonis, Mykolaitis, Mykoliūnas, 
Mikelionis, Mykolajūnas.

Tos lietuviškos priesagos atitinka anglų priesagom -son, skandinavų -sen, škotų 
priešdėliui Mac ir airių O’.

Moterų pavardžių priesagos - žmonos -ienė, o dukters -aite, -ytė, -utė - į sekančią 
kartą, aišku, neplisdavo.

PAJ1JAKO X PLĮ KONGREJO DALYVIAI
Danius Lelis .
(Arborist - Toronto, Kanada)
Australijos piliečių (lietuvių ir kitų) 

draugiškumas, atvirumas ir nuoširdumas 
man paliko didžiausią įspūdį. Labai džiugu 
buvo matyti, kad yra pasaulio dalis, kur 
pagal (Bob Marley) “one love” - tikrai 
egzistuoja ir visi civilizuotai sugyvena, kad 
vyrų testosterono lygis yra ypatingai žemas, 
ir kad moterys nezirzia ir per daug nede
juoja.. Nebuvo nė vieno žmogaus, kuriam 
pajusčiau bet kokią neapykantą.

Kongrese išmokau, kad išsipagirioti 
galima greičiau Australijoje; kengūros 
nepagaunamos; Barrier Reef yra vienintelė 
gamtos struktūra, kurią geriausiai stebėti 
per satelitą; “marsupial rats” - drąsūs sut
vėrimai; reikės mesti rūkyti, jei planuosiu 
grįžti į Australiją!

Gyvenimo tempas čia lėtesnis, negu 
Kanadoje ir tai man labai patiko.Skubiai 
keliaujant iš vienos vietos į kitą, niekas per 
daug neėmė į galvą, niekas nesinervino, bet 
palengva atsiradome ten kur reikėjo.

Užtikrintai dalyvausiu sekančiame 
Kongrese. Jau skaičiuoju dienas. Viena 
sąlygą: kad VISI Australijos Kongreso 
dalyviai atvyktų į Vokietiją.

Labai noriu palaikyti ryšius su visais 
(nes jau aklimatizavausi prie e-mail), 

girdėjau, kad Melissa sudaro visų e-mail 
adresų sąrašą, kurį būtinai norėčiau gauti, 
kai bus paruoštas.

Trumpai: Kongresas paliko ypatingai 
gilių įspūdžių, apie kuriuos dabar daug 
metų kalbėsime, ir aš esu tikras, kad visi 
grįžo į namus sustiprinti Lietuviai.

Venta Civinskaitė
(Studentė, 19 m. - Cleveland, JAV)
Jaunimas savaip supranta vienas kitą, 

ypatingai, kai protėviai juos jungia!
Mano manymu - svarbu, kad panašaus 

amžiaus jaunimas susitiktų ir suprastų kas 
darosi kitose lietuvių bendruomenėse, 
išsisklaidžiusiose po visą pasaulį.

Susidraugavimas su pasaulio lietuvišku 
jaunimu paliks man šio Kongreso didžiau
siu įspūdžiu. Esu tikra, kad su šių dienų 
tehnologijos pagalba nebus problemų pa
laikant glaudžius ryšius su naujais draugais 
iki tol, kol vėl galėsime susitikti sekančiame 
Kongrese!

Ateity siūlyčiau Kongresą plačiau išrek
lamuoti, kad pritrauktų daugiau jaunimo. 
Siūlyčiau atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos 
nemokančius dalyvius. Mūsų bendruome
nėse lietuvių skaičius palengva mažėja ir 
jeigu mes norime tą bendruomenę išlaikyti, 
turime stengtis prisitaikyti prie visų pagei
davimų. (Bus daugiau)

(if RčDflKCIJCH PHŽTO
Gerbiama redakcine kolegija,

Kadangi mano lietuvių kalbos pag
rindas yra tremties gimnazijos suolas ir 
meilė lietuviškam spausdintam žodžiui, 
perskaitęs dr. Vytauto Donielos straipsnius 
“Mūsų Pastogės” puslapiuose, “piestu 
stojau” ir už jį “galvą dėjau”.

Klubo bibliotekoje užliuvo “ant akies” 
leidinys “Dabartinė lietuvių kalbos rašyba”. 
Redagavo Juozas Vaišnys, S. J. Išleido JAV 
LB Kultūros taryba 1982 m. Mecenatas - 
Lietuvių Fondas.

Geriausia, lai kalba leidinio citatos:
“Spaudoje pastebime tikrą mišrainę: vieni 

tuos pačius žodžius rašo vienaip, kiti - kitaip. 
Buvo nutarta, kad mums reikia būtinai 
prisitaikyti prie dabar Lietuvoje vartojamos 
rašybos, kuri yra trupučiuką pakeista, 
suvienodinta, patobulinta. ” (psL7)

“Buvo nutarta, kad didžiausias šios srities 
autoritetas yra Lituanistikos Institutas, nes 
jame yra kalbos sekcija, kuriai priklauso 
išeivijoje esantys lituanistai ir kalbininkai. 
Tad Ketvirtajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume ir buvo pateiktas šis klausimas 
Lituanistikos Instituto tarybai. Po 
pasiaiškinimų, pasitarimų ir diskusijų jis 
buvo priimtas. ” (psL8)

Leidinyje yra minima, kad “Lietuvai 
netekus nepriklausomybės, į užsienį 
pasitraukė beveik visi mūsų žymesnieji 
kalbininkai. Reikėjo apieporos dešimtmečių, 
kol Lietuvoje priaugo kalbininkų iš 
jaunesniosios kartos. Ir jų priaugo nemaža. 
Pasigėrėtini jų darbai, nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų. ” (psL9)

“Vienintelis mums nepriimtinas dalykas,

Vytautas Doniela komentuoja:
Malonu, kad p. Algio Bučinsko akį patrau
kė ir rašybos istorija. Kaip ilgametis čia 
minėto Lituanistikos Instituto narys, aš pats 
šias prieš 20 metų vykusias diskusijas (apie 
“būtinybę” prisitaikyti prie sovietinėje Lie
tuvoje vartojamos rašybos) prisimenu gana 
gerai. Iš tiesų, kun. Juozas Vaišnys, SJ, buvo 
radikalus ir aiškiai rašė, kad visi to meto 
Lietuvoje padaryti “rašybos pakeitimai ir 
suvienodinimai yra visiškai priimtini” - bet 
su viena sąlyga: “Vienintelis mums nepriim
tinas dalykas yra Dievo ir krikščioniškų šven
čių vardų rašymas mažąja raide ’. Tačiau 
kun. Vaišnio bendra linija netrukus susi
dūrė su įprastinėmis kliūtimis. Viena iš 
kliūčių - svetimų asmenvardžių ir vieto
vardžių perrašymas. Neprigijo leidinio gale 
išvardintos, to meto Lietuvoje nustatytos, 
tokios formos kaip pvz. Aidahas, Ajova. 
Braitonas, Celsis, Juta, Majami Bičas, 
Meinas, Ohajas, Rod Ailendas, Solt Leik 
Sitis, Tenesis ir pan. - o tai tik gerai žinomi 
ir lengvai atkuriami vietovardžiai. Kas būtų, 
jei šitaip reiktų sulietuvinti ir daugiau Ame
rikos vietovardžių? Todėl ir po kun. Vaišnio 
leidinio, JAV lietuvių spaudoje visgi išliko 

įvestas ne kalbininkų, bet partijos organų - 
tai Dievo ir krikščioniškų švenčių vardų ra
šymas mažąja raide. Mes, be abejo, to nesilai
kysime, bet visi kiti rašybos pakeitimai ir su
vienodinimai mums yra visiškai priimtini. 
Mums juos priimti reikia, nes būtų labai keis
ta ir nepatogu, jeigu Lietuvoje būtų vienokia 
rašyba, o čia, išeivijoje, kitokia. ” (psl. 10)

“Iš praktikos žinome, kad svetur 
gyvenantieji lietuviai nėra linkę priimti tokių 
atrodo, paprastų ir gana teisingų taisyklių 
Kai kurie, Amerikoje gyvenantieji yra linkę 
palikti nelinksniuojamus tokius vardus, kaip 
Ohio, Idaho, St. Louis. Jie sako: Gyvenu 
Ohio; grįžau iš Idaho; važiuosiu į St. Louis 
ir pan. Kiti tokius vardus rašo angliškai bet 
mėgina linksniuoti, pvz.: Gyvenu Chicagoje; 
buvau New Yorke; važiuosiu į Washingtoną 
ir pan. Mums atrodo, kad tai yra “nei skusta, 
nei lupta”. Tai yra kalbiniai hibridai- viena 
žodžio dalis (kamienas) yra angliškų o kita 
(galūnė) lietuviška. Joks rimtas kalbininkas 
tokių kalbos hibridų netoleruos. ”(psl 49-50)

“Lietuvoje ir nepriklausomybės laikais 
buvo rašoma tik taip: Čikagą Niujorkas, 
Vašingtonas, Filadelfija, Kalifornija ir t.t. 
Lygiai taip, kaip jau šimtmečiais vartojame 
tik: Berlynas, Londonas, Paryžius, Varšuvą 
Maskvą Lisaboną Kalkuta. Atėnai ir šimtai 
kitų”, (psl. 50)

“ Turbūt ir mes čią išeivijoje, vienodumo 
nepasieksime, bet kiek įmanoma, jo reikėtų 
siekti.” (ps\. 56)

Kaip matote, mūsų Klubo bibliotekoje 
galima atrasti įdomių knygų - įvairiomis 
temomis. IKI PASIMATYMO KLUBO 
BIBLIOTEKOJE. Algis Bučinskas

originalai Idaho, Iowa ir Lt. Reikia pridurti, 
kad dabar, po 20 metų, toksai sulietuvinimo 
reikalas tarsi atkrenta, nes šiandien ne 
vienas didelis Lietuvos laikraštis ir knygų 
leidėjas patsai vartoja svetimų vardų rašybą 
originalioje formoje (pvz. ne Tečer, bet 
Thatcher, net ne Šekspyras, bet 
Shakespeare!).

(Šios rūšies diskusijoms pagyvėjus ir 
Australijos liet, spaudoje, būtų įdomu 
patirti, kaip gausūs yra skaitytojai, kurie 
pageidauja, kad visi svetimvardžiai būtų 
rašomi “pagal lietuvišką tarimą”?)

Nėra taip paprasta ir su didžiosiomis / 
mažosiomis raidėmis. Patsai kun. Vaišnys 
to meto Lietuvos rašybą priėmė beveik to
taliai, bet to paties leidinio bendradarbis 
kalbininkas prof. Antanas Klimas reikalą 
supranta kitaip. Peršokant dar 17 metų į 
dabartį, prof. Antanas Klimas yra labai 
nepatenkintas Lietuvoje dar ir dabar galio
jančiomis didžiųjų / mažųjų raidžių taisyk
lėmis, nes tai esą “nei skustą nei lupta! Nei 
velnias, nei gegutė! "Trumpai, dėl pavadini
mų jis išeivijai siūlo: “rašykime taip, kaip 
rašėme ligi šiol: didžiosiomis raidėmis” 
(Pasaulio Lietuvis, 1999 m nr. 9).

X PLJ Kongrese dalyvavo nemažas būrys Kanados lietuvaičių. Nuotr. Alg. Burneikio

Miela Redakcija,
Noriu pranešti, nes gal kai kam bus 

įdomu, kad vasario 14 d. Melbourno 
Immigration Museum (400 Flinders St., 
Melbourne) ruošia programą, pavadintą 
“Bonegilla Reunion Day”. Toje programoje 
pakviestas dalyvauti ir Melbourno “Kai
mas”. Bilietų kaųja bus apie $8, su nuolai
domis vaikams ir pensininkams. Linkėdami 
jums išminties ir toliau tęsiant gerą darbą

Edis Lipšys, “Kaimas”

Naujas CD “Australijos lietuviai”
Praėjusioje lietuviškoje radijo valandė

lėje Gabrielius Žemkalnis labai išgyrė 
kompaktinį diską (CD) “Australijos lietu
viai”, tik nepasakė, kur jį galima įsigyti.

Šiame kompaktiniame diske sutalpinta 
visų Australijoje veikiančių bei buvusių 
meno vienetų dainos ir muzika. Prie jo 
pridėta knygutė su vienetų bei atskirų

PS. Jeigu kam būtų įdomu pasiklausyti, 
kaip “Kaimas” dainuoja liaudies dainas, tai 
Sydnėjaus, Melbourno ir Adelaidės Lie
tuvių Namuose arba tiesiogiai iš manęs 
(Edis Lipšys, 95 Lucerne C res., Alphington, 
Vic. 3078) galite įsigyti kompaktinį diską 
(CD), kuriame “Kaimas” įdainavo 26-ias 
gražias kaimiškas daineles.

Kaina - $20 (įskaitant GST), plius $3 
už persiuntimą.

□

dainininkų nuotraukomis ir aprašymais.
Sydnėjuje diską galima gauti pas 

Antaną Kramilių. Kaina $20. Melbourne 
diskus platina Birutė Prašmutaitė.

Diskų yra ribotas skaičius, taigi pasku
bėkite įsigyti.

Leidėjo “Sutaras” vardu praneša
Antanas Kramilius
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“Panemunės” rajoninė skautų atovykla
Antanas Laukaitis

Tęsinys, pradžia “MP” nr. 4.
Dienos užsiėmimai skautams buvo 

labai įvairūsfženklų pažinimas, skautiškų 
mazgų rišimas, pastovyklių pj^įmas, 
pasiruošimai patyrimo laipsniams: virėjų, 
stovyklautojų, geografų ir kitokių. Buvo 
mokomasi lietuviškų dainų. Labai gražu 
būdavo matyti ir girdėti, kaip nuleidžiant 
vėliavą patys mažieji giedodavo Lietuvos 
himną, o visus raportus stovyklos vadovy
bei duodavo lietuviškai. Nežinau tik, 
kodėl šiais metais (ne taip kaip anksčiau) 
užsiėmimų metu, ypač mažiesiems, nebū
davo lietuvių kalbos pamokų? Ateityje 
reikėtų tokias pą^pj®§jyą,Yestj, nes 
vaikai per jas išmoksta paprastų, nesu
dėtingų lietuviškų žodžių.

Žygiai ir didesnės ar mažesnės iškylos 
vykdavo vakarais bei naktimis, o taip pat 
ir dienomis. Virėjai paruošdavo išvykoms 
maistą, kurį miške skautai suvalgydavo ir 
atlikdavp jiems paskirtus uždavinius. 
Įdomu būdavo stebėti, kaip patys mažieji, 
užsidėję ant pečių kuprines, ne ką ma
žesnes už juos pačius, po žygio raudonais 
veidukais grįždavo į stovyklą ir su 
pasididžiavimu pasakodavo, kaip jie tai 
garbingai atliko. O vyresniųjų skautų 
vadovui brisbaniečiui broliui Raimondui 
išvyka pasibaigė šiek tiek blogiau, nes 
nuodingas voras įkando į koją. Tbojau pat 
jo skautai suteikė pirmąją pagalbą ir iš 
miško vidurio paskambino mobiliuoju 
telefonu vadovybei, o ši iškvietė greitąją 
pagalbą, kuri pradžioje miške niekaip 
negalėjo jo surasti. Ir tik vėliau, kai 
skautai savo vadovą išnešė iš miško, jis 
skubiai buvo nuvežtas į Gosfordo ligo
ninę, kur jį pilnai atgaivino. Vėliau Rai
mundas sugrįžo į stovyklą, bet koją dar 
ilgokai skaudėjo. Didesnių susirgimų 
stovykloje nebuvo, išskyrus kelis mažųjų 
mažus persišaldymus ir vienos melbour- 
niškės nuovargį.

Alė Liubinienė

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

“Pasakyk savo vyrui, kad jis rytoj ateitų 
į valsčiaus namus. Komunistų partijos narys 
Briedis nori jį pamatyti,” - išeidamas jai 
prigrasino pakeltu balsu.

Visą popietę susirūpinusi mama bėgiojo 
dirbdama. Kai vakare tėvas ir Jonas grįžo 
namo po kelio taisymo darbų, ji jam pasakė 
tą blogą naujieną.

“Kokių velnių jie nori iš manęs? Aš 
dirbu kiek galiu. Kareiviai neturėtų važiuoti 
tankais tuo siauru keleliu kai lyja. Mano 
arkliai jau ir dabar klampoja per purvą iki 
papilvės. Aš negaliu jų daugiau plakti, nes 
jie neišlaikys ir padvės iš nuovargio. O 
praradęs arklius, aš prarasiu ir tą savo 
žemės dalelės likutį.”

Kitą rytą dar buvo tamsu, kai tėvas išėjo 
į valsčių.

Aš išėjau į mokyklą, bet vietoje ėjus ten, 
visą dieną praleidau ųiįškę, ^,ur radau sau 
ramybę. Tą dieną žaibau su eglių 
konkorėžiais, išlupau ilgas eglės šaknis iš 
žemės ir nusipyniau sau mažą krepšį. Lipau 
į jaunus beržus ir slydau žemyn, kai jie 
lenkėsi nuo mano svorio. Po medžiais per 
žalias samanas jauni grybai kišo savo mažas 
galvutes, o seni gulėjo išsivertę. Išroviau 
kelis jų ir įdėjau į naujai nupintą krepšelį.

Pavargau, susikūriau aikštelėje laužą ir 
mintyse mėginau gyventi atitolusi nuo visų 
žemiškų rūpesčių, lyg būčiau vienintelė 
visame pasaulyje. Vėliau užmoviau mamos 
padarytą sumuštinį ant šakos ir pasvilinau 
jį ant ugnies. Suvalgiusi užmečiau ant 
liepsnos bulves, kurias buvau išsikasusi 
eidama pro daržą, paskui ant jų išpyliau 
grybus ir taip sukinėdama ant žarijų
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Stovyklos tvarka
Visa stovykla buvo suskirstyta į 

atskiras pastovykles, kurios turėjo savo 
vardus. Jos tarpusavyje varžėsi, kuri yra 
pavyzdingiausia ir geriausia.

Pačių mažiausių paukštyčių Arvydo 
Zabonio pastovyklei vadovavo Audrutė 
Markowskei. Čia buvo dvi skiltys - “Eg
lučių” ir “Peteliškių”. Geriausiai pasirodė 
“Eglutės”: Emilija Rupšytė, Nerija Rup
šytė, Natalija Lee, Sarah Markowskei ir 
Kate Kazokaitė.

Vilkiukų, Edžio Palubinsko pastovyklėj 
buvo “Žalčio” ir “Vorų” skiltys. Laimė
tojais tapo “Žalčiai”: Andrius Belkus, 
Dailius Wilson, Julian Wilson, Lukas 
Simankevičius ir Tadas Jablonskis. Va
dovas Aleksas Talauskas.

Skaučių Dianos Žiliūtės pastovyklėj 
buvo “Stirnos”, “Skruzdėlės”, “Lapės” ir 
“Gyvatės”. Vadovė Rasa Statkuvienė. 
Geriausios buvo “Lapės”: Melisa Bel- 
kutė, Alana Obeliūnaitė, Lydia Karpa
vičiūtė ir Jasmina Gakaitė.

Prityrusių skaučių Editos Pučinskaitės 
pastovykles vadovė buvo Liuda Popen- 
hagen ir joje buvo sekančios skiltys: 
“Pumos”, “Laumžirgės” ir “Panteros”. 
Pavyzdingiausios šios pastovykles skautės 
buvo: Gražina Kymantaitė ir Danielė 
Milvydaitė.

Skautų Šarūno Marčiulionio pastovyk
les vadovas buvo Kajus Kazokas. Čia buvo 
šios skiltys: “Uodų”, Erelių”, “Asilų”, 
“Skorpionų” ir “Vilkų”. Pavyzdingiausi 
skautai buvo iš “Erelių”: Aleksandras 
Karpavičius, Danielius Šepokas ir An
drius Jurkšaitis.

Prityrusių skautų Šarūno Jasikevičiaus 
pastovykles vadovas buvo Darius Gakas. 
Čia buvo sekančios skiltys: “Ungurių”, 
“Ąžuolų” ir “Lokių”. Pavyzdingiausi 
skautai buvo Rimas Statkus ir Arūnas 
Midelis. r

Visos “Panemunės” stovyklos tvarkin- 

džiaugiausi pabėgusi nuo realybės.
Gryname ore kepsnių kvapai sužadino 

alkį. O kaip skanu buvo valgyti šviežiai 
iškeptas ant laužo bulves ir grybus! Aš 
jaučiausi lyg pasakų karalaitė, turėdama 
puotą puošniuose rūmuose.

Pavakare grįžtant namo iš miško, 
pakeliui nutariau aplankyti seną klevą, 
kuris, kaip ir mano protėviai, jau šimtus 
metų augo šitame slėnyje netoli mūsų 
sodybos.

Stovėdama po juo, grožėjausi šalnos 
nuspalvintais geltonais ir stipriai raudonais 
lapais, drebančiais ant šakų pučiant šaltam 
rudens vėjui. Keli iš jų atitrūko ir pamažu 
grakščiai nusileido žemyn prieš mane. 
Pakėlusi juos, širdyje pajutau džiaugsmą.

“Koks tu esi didelis ir gražus medis. 
Ačiū tau už tokią gražią dovaną,” - 
susukau lapus dėdama juos tarp mokyklos 
vadovėlio puslapių.

Buvo jau vėlu ir reikėjo skubėti namo. 
Ir vėl išgirdau šlamant klevo šakas virš 
galvos, lyg tai būtų mano pavargusio 
prosenelio balsas: “Maža mergytė... 
Mergytė... Kokia tu gera. Aplankyk mane 
dažniau... dažniau., dažniau...”

Kai grįžau namo, tėtis sėdėjo sudribęs 
prie virtuvės stalo. Jis buvo užsidengęs 
veidą didelėmis, sukretėjusiomis ūkininko 
rankomis. Mama sėdėjo šalia jo. Jos didelis 
kūnas atrodė taip pat pavargęs ir bejėgis. 
Dailiai susukti plaukai į kuodą viršugalvyje, 
darė jos veidą dar ilgesnį ir liūdnesnį. Tylios 
ašaros tekėjo jos skruostais. Ji pakėlė ranką 
ir nušluostė jas į rankovę.

Ore kabėjo neviltis. Niekas nekalbėjo. 
Brolis žaidė virtuvės kampe, o sesuo 
miegojo gretimame kambaryje. Kaip

Žygiuoja “Suvalkijos” sportininkai. Kairėje šventės vėliava.

giausios palapinės buvo pas vilkiukus 
“Vorus”: Matteus Maksvytis, Elvis Jara- 
minas, Vytukas Milvydas ir Dominikas 
Gakas. . , , < >

Stovykos Olimpiada
Prisimenant taip gražiai praėjusią 

Sydnėjaus Olimpiadą ir stovyklos vadovų 
tarpe turint gana daug sportininkų, buvo 
surengta “Stovyklos Olimpiada”, kuri 
tęsėsi net dvi dienas. Visi skautai buvo 
padalinti į 4 grupes: Dzūkijos (mėlynos 
uniformos), Aukštaitijos (geltonos), Že
maitijos (raudonos) ir Suvalkijos (žalios). 
Kiekviena iš šių grupių turėjo savo 
vadovus. Dzūkai - Justiną Rutkauską ir 
Danielę Milvydaitę, o kapitonais buvo 
Povilas Birštonas ir Gintarė Kėvalaitė.

Aukštaičių vadovai - Arūnas Mickus 
ir Jesika Rutkauskaitė, kapitonai: Alanta 
Skeivytė ir Renata Popenhagen.

Žemaičių vadovai - Vytas Krivickas ir 
Anne Lee Koszela. Kapitonai: Gražina 
Kymantaitė ir Vidas Kubilius.

Suvalkiečių vadovai - Rimas Statkus 
ir Laima Kubiliūtė. Kapitonai: Daina 
Žiedaitė ir Kristina Erzikov.

keista, kad niekas nekreipė dėmesio į 
mane, grįžtančią taip vėlai, pagalvojau. Net 
ir mama neklausė, kur aš taip ilgai buvau.

Staiga prisiminiau, kokios klaikios buvo 
jo akys, kai perskaitė vakarykštį seniūno 
įsakymą anksti rytą prisistatyti į valsčių pas 
draugą Briedį. Kas galėjo jam atsitikti, kad 
jis grįžo namo toks sugniužęs?

Iš tolo stebėjau jį sėdint, net 
nepajudant. Mama tyliai atsikėlė nuo 
suolo, apsiavė odines klumpes, pasitaisė 
platų, susiglamžiusį sijoną ir nuėjo prie 
pečiaus virti pienišką grucės sriubą 
vakarienei. Neužilgo pabudo sesuo ir 
pradėjo verkti.

“Ale, pakeisk jos vystyklą,” - išgirdau 
išvargusį mamos balsą.

Tėvas nuleido rankas nuo veido ir 
užriko ant manęs: “Nuramink ją, negaliu 
daugiau pakęsti rėkimo.”

Pažiūrėjau į jo veidą ir beveik 
nepažinau. Kakta buvo pamėlynavusi, 
žandas sutinęs ir veidas iškreiptas. Aš tokio 
jo dar nebuvau mačiusi

“Tėti, ką jie su tavim padarė?”- 
pašnibždom jį paklausiau, bet negavau 
atsakymo.

Prisiminau daugiau baisių šnibždėjimų 
apie kitus ūkininkus mūsų apylinkėje, kurie 
buvo taip pat primušti iki sužalojimo to 
paties viršaičio. Sudrebėjau iš baimės.

Jau buvo beveik tamsu, kai Stasė įėjo į 
virtuvę su pilnais pieno kibirais. Jonas atėjo 
vėliau. Radę tėvą sudaužytą, liedami tulžį 
jie visą vakarą keikė rusų valdžią ir jiems 
parsidavusius lietuvius.

“Kaip gali žmogus būti toks žiaurus? Ar 
tie komunistai neturi proto ir nesupranta, 
kad mes negalime suspėti to kelio taisyti? 
Rusų šiknalaižiai... Išgamos...”

“Prieš rusams užeinant, jis buvo 
žinomas miestelio chuliganas, tinginys ir

Kiekviena šių grupių turėjo gražias 
vėliavas su jose įrašytais grupių vardais. 
Dauguma šių “olimpiečių” veidus ir ran
kas išsidažė savo grupių spalvomis. Buvo 
padaryta didelė baltos spalvos “Olim
pinė” .žaidynių vėliava, kurioje buvo ne 
5, bet 4 pasirinktų grupių spalvų apskri
timai. Šią gražią vėliavą su pagalbininkais 
darė mūsų žinomas melboumiškis dai
lininkas Mindaugas Simankevičius, kuris 
su žmona ir sūnumi taip pat kurį laiką 
stovyklavo.

Prieš olimpiados pradžią vyresnės 
skautės ir pagalbininkai net po vidur
nakčio dar gamino laimėtojams specialius 
vainikus ant galvų, popierinius taikos 
karvelius, olimpinės ugnies fakelą ir ki
tokius šventės papuošimus. ,„

Olimpiados atidarymo dienos popietė 
buvo labai iškilminga. Visa vyriausybė, 
dalyvaujant net Genęrąlįniąm garbės 
konsului ir olimpiniam Lietuvos attache, 
kurie savo baltas virėjų prijuostes pakeitė 
į skautišką aprangą, kartu su vadovais 
stovėjo pastato balkono, priėmė spor
tininkų paradą.

(Bus daugiau)

pijokas, su didele burna ir piktu, lięžųyįu. 
O kai rusai atėjo, tos visos ypatybės padėjo 
jam įstoti į komunistų partiją,” - prisi
miniau Bijaus pasakojimą apie Briedį.

Tą vakarą girdėjau Stasę sakant, kad 
draugas Briedis baisiausias komunistas 
visoje apylinkėje. Nutirpusi iš baimės 
sėdėjau ant suolo šalia pečiaus bijodama 
net pirštą pajudinti. Tik kerštas ir neapy
kanta sparčiai augo mano širdyje.

Vėliau vakare, kai visi nuėjo miegoti, 
tėvas su mama patylomis dalinosi šios 
dienos įvykiais.

“Čia dar tau ne viskas. Viršaitis Briedis 
grasindamas ir daužydamas mane tyčiojosi 
grūmodamas kumščiu,” - išgirdau virpantį 
tėvo balsą už sienos.

Gruodžio mėnesį dienos buvo trumpos. 
Laukę viskas sušalo, net ir tas dumblėtas 
kelias. Dauguma paukščių išskrido į 
šiltesnius pietų kraštus. Pasiliko tik 
mažyčiai žvirbliai ir rėkiančios varnos.

Lauke nebebuvo žolės galvijams. Jie visi 
tvarte buvo šeriami šienu. Net vištos, 
kalakutai ir žąsys turėjo būti uždaryti 
viduje. Vieną dieną išleidau jas pasi
vaikščioti ant sniego.

“Niekada neiškišk jų laukan. Paukščių 
kojos yra mažos ir greitai nušąla,” - gavau 
barti nuo mamos.

Tas mane nustebino. “Kaip gali 
paukščiai nušalti kojas?” - aš klausinėjau 
visų, bet jie tik juokėsi iš manęs.

Karvės, avys, arkliai buvo vedami 
atsigerti prie prūdo du kartus per dieną. 
Prūde buvo užšalęs storas ledas. Vienoje 
pusėje tėtis su Jonu iškirto nedidelę eketę. 
Ten pasisemdavo vandens gyvuliams 
girdyti

Pirmos Kalėdos po to, kai rusai užgrobė 
Lietuvą, buvo liūdnos.

(Bus daugiau)
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Pabaiga, pradžia “M.R” Nr. 3
Suprantama, kad buvę politiniai ka

liniai ir tremtiniai pelnytai buvo, yra ir liks 
mūsų dėmesio centre. Bet yra ir kitų tikslų, 
kurie Lietuvai turi ypatingą reikšmę. Tai 
Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungą ir 
Šiaurės Atlanto Alijansą - NATO. Tik 
būdama Europos Sąjungos nare, Lietuva 
teisiškai ir ekonomiškai priartės prie 
Vakarų standartų ir pažabos korupciją. Tik 
su NATO naryste Lietuva bus saugi, tad ir 
patraukli užsienio investicijoms.

Tapti NATO nare, reikia išpildyti keletą 
rimtų sąlygų. Viena iš jų - politinis stabi
lumas ir įsipareigojimas siekti NATO 
narystės. Nors dabartinė Seimo dauguma 
prieš rinkimus kėlė daug abejonių dėl 
NATO narystės, atsidūrusi valdžioje ji 
reiškia norą tapti NATO nare. Štai, lapkri
čio 30 d. ELTOS pranešime, pavadintame 

■ “APaulauskas užtikrino, kad naujoji val
džia nežada mažinti pasirengimo narystei 
NATO tempų”, rašo (rituoju, netaisydamas 
kalbos):

Z4E ambasadorius Lietuvoje Džonas 
Teftas (John-Tefft), susitikęs su Seimo 
Pirmininku Artūru Paulausku, pažymėjo, 
kad ligšioliniai Lietuvos žingsniai siekiant 
narystės NATO Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra vertinami labai gerai

Lietuvos Seimo vadovas Artūras Pau
lauskas išreiškė pasitenkinimą dėl gero 
Lietuvos darbo siekiant narystės NATO 

' įvertinimo ir pabrėžė, kad nei Seimas, nei 
Vyriausybė nežada lėtintijųtempo. (...) Eltos 
korespondentė Jadvyga Bieliavska.

. ’H'^rttfe pareiškimai reiškia tikrą nusi- 
statymą, ar tai tik gražbylystė, sužinosime 
tiktai ateityje. Bet dabar galime kons
tatuoti, kad toks politinis pageidavimas 
-tapti NATO nare yra.
- <• “Kita sąlyga tapti NATO nare -yra tin
kamas pasiruošimas. Ta linkme labai daug 
padarė Lietuvos Kariuomenės vadas gene
rolas Jonas Kronkaitis ir JAV pulkininkai 
Romas Kilikauskas ir Algimantas Garsys. 
Bet gi reikia, kad tarnyba kariuomenėje 
turėtų kuo didžiausią prestižą, kad kariuo
menės pasiruošimas būtų visuomenės 
aukštai vertinamas. Vienas svarbiausių 
uždavinių veikiant ta kryptimi, yra remti 
Karo akademiją, nes ji ruošia jaunus ir 
naujus Lietuvos kariuomenės karininkus. 
Tai nauja aukštoji mokykla, sukurta jau

Lithuanian Papers likimas
Šių metų Tasmanijoje leidžiamo žurnalo 

“Lithuanian Papers” išlaidos sudarė $6602 
dolerius. 200 egzempliorių, susidedančių iš 
72puslapių atspausdinimas kainavo $2520, 
o išplatinimas viršijo $4000! “Lithuanian 
Papers” ateitis yra labai neužtikrinta. Kad 
plačiau sužinoti, kokia yra šio leidinio reikš
mė lietuvybės išlaikymui, kalbuosi su jo re
daktoriumi Algimantu Taškūnu.

Kaip susikūrė metinis žurnalas “Lith
uanian Papers” ir kas jį redaguoja?

Žurnalas buvo įsteigtas 1987 metų gale, 
kad įamžinti Tasmanijos universitete sukur
tus rašinius (“papers”) apie Lietuvą ir lie
tuvius. Jau nuo 1987 mėtų pradžios Tasma
nijos universitete veikiantis Lietuvos Stu
dijų Sambūris ruošė paskaitas studentams 
ir visuomenei apie Lietuvą. Daug paskaitų 
buvo originalios ir aukšto lygio. Kad ši 
svarbi medžiaga nedingtų ateityje, Sam
būris nutarė geriausias paskaitas atspaus
dinti naujojo metraščio rėmuose. Taip at
sirado žurnalas ir jo vardas.

Laikui bėgant žurnalas pasklido po 
platųjį pasaulį ir tapo pagrindiniu balsu, 
angliškai garsinančiu Lietuvą ne tik Aus
tralijoje, bet ir visame Pietiniame žemės 
pusrutulyje. “Lithuanian Papers” redaguo
ju aš, o man talkininkauja sūnus Vincas.

Kas yra pagrindiniai leidinio skaitytojai? 

nepriklausomoje Lietuvoje, galima sakyti 
iš nieko. Ji verta visokeriopos paramos. 
Nenorėčiau pažeminti seno Vilniaus uni
versiteto, bet būčiau aklas, jei nepaste
bėčiau kai kurių jo darbuotojų įžūlumo. 
Buvęs rektorius išvadino užjūrio lietuvius 
prostitutėmis ir parazitais, gi vienas iš to 
universiteto filosofų viešai ir demonstra
tyviai su plyta rankoje ragino “gintis” nuo 
“atėjūnų” - lietuvių, grįžusių tėvynėn iš 
užjūrių. Tad ar ne laikas būtų mums at
kreipti dėmesį į tuos iššūkius ir atitinkamai 
reaguoti? Ar nebūtų geriau daugiau dėme
sio kreipti j Lietuvos Karo akademiją? Ar 
negalėtume mes suaukoti pakankamai 
didelę sumą pinigų, kad iš palūkanų ga
lėtume paskirti metinę premiją keliems 
geriausiems akademijos studentams? Tai 
būtų jų pagerbimas, suteiktas užjūrio lie
tuvių, ir skatinimas patriotiškai nusitei
kusius jaunuolius siekti aukščiausio mokslo 
standarto. Jei nepajėgtume skirti kelių 
premijų, galėtume pasitenkinti bent, 
pavyzdžiui, metine premija geriausiai 
pirmąjį kursą baigusiam akademijos 
studentui.

Išties, jei tokia ar kitokia forma parem
tume ir pagerbtume akademijoje studijuo
jantį Lietuvos jaunimą, susilauktume 
daugiau “palūkanų”, nei kai kuriais kitais 
rėmimo būdais. Aišku, šį siūlymą galima 
pakeisti ir papildyti įvairiais būdais. Bet 
būtų džiugu, jei ši mintis su jūsų pagalba 
būtų konkrečiai įgyvendinta.

Krašto gynyba veik visur yra bent šiek 
tiek kontraversinis reikalas. Visad yra 
kritikos, kad pinigai švaistomi be reikalo, 
kad juos galima būtų geriau sunaudoti, 
pavyzdžiui, švietimui. Kritikuoti švietimo 
išlaidas veik visad laikoma nepadoriu 
dalyku, panašiai kaip kritikuoti valstybės 
išlaikomą piliečių gydymo ir sveikatos 
palaikymo sistemą. Yra ir daugiau tokių 
“šventų karvių”, kurios yra neliečiamos ir 
(Sajų sąrašas nereikalingas

Man, veik visą savo darbo gyvenimą 
praleidusiam akademiniame darbe, pagal 
konvencinę išmintį reikėtų būti Lietuvos 
aukštųjų mokyklų gynėju-advokatu. Bet 
mano supratimu, daug tiksliau gvildenti 
Lietuvos gynybos sistemos ypatybes ir po
sovietinį tos sistemos vystymą. Esu gavęs 
iš Lietuvos visą eilę skaidrių, kurių, deja, 
jums čia neturiu galimybės parodyti. Tad

Visokiausi žmonės skaito “Lithuanian 
Papers”. Žurnalas turi 200 prenumera
torių 23 kraštuose. Juos visus jungia tik du 
ryšiai: jie domisi Lietuva ir sugeba skaityti 
angliškai. Pusė skaitytojų yra lietuviai, 
likusieji - kitataučiai.

Kas jums rašo ir kaip yra surenkama 
ir paruošiama informacija?

Daugumą straipsnių mūsų žurnalui rašo 
pakviesti savo srities specialistai - kartais 
lietuviai, kartais nelietuviai Jie dažniausiai 
yra akademikai, patyrę žurnalistai, diplo
matai ar politikai. Kiekvienas rankraštis 
tuomet pateikiamas dviems kitiems žino
vams (“referees”), kurie straipsnį patvirtina 
spaudai arba atmeta. Kartais straipsnis 
priimamas su autoriaus pataisymais.

Pavarčius 14 numerių komplektą, tuoj 
krenta į akis graži eilė Australijos lietuvių 
autorių: Dana Baltutytė, Aldona Bernaitis, 
Audronė Beržanskaitė, dr. Kristina Brazai- 
tienė, Rimas Kabaila, Gintautas Kamins
kas, dr. Genovaitė Kazokienė, Algirdas 
Makarevirius, Dana Pocius, Isolda Pože- 
laitė-Davis AM, Jennifer Rakauskas, Jūra
tė Reilly, Lidija Šimkutė, Ramūnas Tarvy
das, Simas Taškūnas, Vincas Taškūnas, Al
gimantas Taškūnas, Viktorija Vitkūnienė.

Tačiau nepamirškime dar pridėti ir 
sykiu pabrėžti, kad šalia savųjų, į Lith

jų nuotraukas padėsiu čia, salėje, taip, kad 
norintieji galėtų pasižiūrėti. Kai kurie 
faktai tiesiog lipte lipa iš tų skaidrių.

Kokias gynybos pajėgas šiandien turi 
Lietuva? Reguliarioje kariuomenėje yra 
apie 10 000 karių, krašto apsaugos sava
norių pajėgose - apie 11 000 karių. Re
zerve yra apie 380 000 karių, daugumoje 
paruoštų sovietų kariuomenėje.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė 
kūrėsi daugiausiai lietuvių karininkų so
vietinės patirties įtakoje. Tad nenuostabu, 
kad paveldėjo daug ydų, tipiškų sovieti
nėms organizacijoms. Bet reforma pagal 
vakarietiškus standartus vyksta spartė
jančiu greičiu. Vos prieš keletą metų, 1997- 
tais, karinės pajėgos turėjo 14 juridinių 
vienetų, kurie vedė savo atskaitomybę. 
Dalinai to pasėkoje, buvo daug daugiau 
karininkų, negu normaliai esti. Generolų 
etatų buvo net 9, dabar vienas; pulkininkų 
- 115, dabar 24; pulkininkų leitenantų - 
244, dabar 65; majorų - 572, dabar 212. 
Dar įdomiau yra tai, kad tiek aukšto laips
nio karininkų išties nebuvo. Tik jų algos 
ateidavo į tuos juridinius vienetus ir kokiu 
tai būdu “sutirpdavo” juose. Nors generolų 
etatų buvo 9, jų išties buvo 3; pulkininkų 
etatų buvo 115, tarnavo - 32 ir tt Svarbu 
pabrėžti, kad tokie reiškiniai, kurie dvelkia 
korupcija, buvo panaikinti. Šiandien gyny
bos pajėgos turi tik du juridinius asmenis 
vietoje 14. Tai yra Krašto apsaugos minis
terija ir kariuomenė. Visi karininkai gauna 
vieną algą, nes kiekvienam atitinka vienas 
etatas. Daug karių mokosi ne tik pagal 
vakarietiškus standartus, bet dalį mokslo 
laiko praleidžia užsienyje. Šiais metais 230 
karių turėjo galimybes pagilinti savo mokslą 
užsienyje. Labai svarbu, kad Lietuvos kariai 
pamatytų, kaip dirba jų kolegos užsienyje, 
susipažintų su vakarietiškais darbo me
todais, atsakingumu ir atskaitomybe.

Viena iš Lietuvos žiniasklaidos srovių 
bando įtikinti Lietuvos visuomenę, kad 
Lietuvai būtų geriau būti neutraliai'ir 
nesijungti į NATO. Pagrindinis šios srovės 
tvirtinimas, kad tai būtų pigiau, nes kariuo
menė galėtų būti mažesnė, ginkluota tik 
lengvais ginklais, tad ir pigesnė. Bet tas 
tvirtinimas neatitinka tikrovės. Šimtui 
gyventojų Danija, kuri yra NATO narė, 
turi 2 karius, įskaitant organizuotą rezervą. 
Tho tarpu Švedija, kuri nėra NATO nare, 
turi atitinkamai 7 karius, tad tris su puse 
kartų daugiau karių 100 gyventojų. Išna
šūs skaidai yra ir kituose panašiuose kraš
tuose: Norvegijoje - 6, Suomijoje - 9. O 

Padėka
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui Aleksandrui Jakštui 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu ir “Mūsų Pastogėje”.

Ypač dėkojame Broniui Žaliui už nekrologą ir nenuilstančių draugų grupei, 
kuri rėmė mus moraliai iki galo, nuolat guosdami žodžiu ir raštu sunkios ir ilgos 
Alekso ligos metu. <’■

Vitalija Jakštienė ir Algis su šeima

uanian Papers taip pat rašo žymiausi 
Australijos asmenys.

Kas remia jūsų leidinį?
Kaip redaktorius, šalia savo tiesioginių 

turinio ir spausdinimo rūpesčių, dar turiu 
tarsi zakrastijonas per pakylėjimą, ištiesęs 
kepurę vaikščioti ir rinkti aukas sekančiam 
numeriui. Aukotojams visada dėkojame 
viešai: jų pavardės yra skelbiamos žurnale. 
Ligi šiol stambiausi rėmėjai buvo: AL 
Fondas ir Tasmanijos Universiteto Studen
tų Unija (Australų Studentų Sąjunga).

Į kokias lietuviškas bendruomenes ar 
pavienes organizacijas kreipėtės prašydami 
materialinės paramos?

į visas. Kai kurios pagal išgalę parėmė, 
bet kiekviena organizacija juk turi savo 
rūpesčių. Visi rėmėjai yra skelbiami kiek
viename Lithuanian Papers numeryje.

Kokios yra “Lithuanian Papers” ateities 
gairės?

Liūdnos. 14 metų žurnalą redagavo ne

kiek karių šimtui Lietuvos gyventojų? Tik 
0.6! Tad Lietuva tikrai nėra per daug 
apsunkinta brangia gynyba.

Daug diskusijų žiniasklaidoje dėl to, 
kad praėjusi Vyriausybė įsipareigojo pakel
ti gynybai skiriamus pinigus nuo 1.7% šiais 
metais iki 2% (1.97%) bendro vidaus pro
dukto (BVP). Ypač daug triukšmo keliama 
su tikslu nukreipti gynybos išlaidas švie
timui. Bet šiais metais švietimui buvo pa
skirta 6.13% BVP, Ly. 3.6 kart daugiau 
negu gynybai. Tbo tarpu Estijoje šis santykis 
yra 2.5, Latvijoje - 2.2. Atseit, Latvijoje 
proporcingai švietimui skiriama 1.6 kart 
mažiau nei Lietuvoje.

Kyla klausimas, kaip efektingai Lietu
voje panaudojamos lėšos švietimui? Kele
tas skaičių !du6d^i'akivaizdžių sugestijų. 
Palyginkime studeritiįir dėstytojų santykį 
keliuose kraštuose: Austrijoje vienam dės
tytojui tenka apie 26 studentus; Suomijoje 
-virš 18; Švedijoje-apie 1Z O kiek Lietu
voje? Truputį mažiau negu 8.

Daugkalbos Lietuvos spaudoje apie “iš
taigingas” kareivines, kurių patogumu kai 
kas piktinasi. Bet, kiek kainuoja įvairių 
pastatų statybos kvadratinis metras, skai
čiuojant tūkstančiais litų? Pradinių mokyk
lų statyba - 4.8; Klaipėdos universiteto 
administracinių pastatų rekonstravimas - 
3.9; Transporto instituto pastato rekonstra
vimas - 2.2 Tilo tarpu kareivinių rekons
travimas kainavo žymiai mažiau -1.5 (ty. 
1 500 Lt už 1 kv metrą). Kodėl toks kainų 
skirtumas, niekur nerandame įtikinančio 
paaiškinimo. Beje, rekonstruotų kareivinių 
šildymas yra daugiau negu per pus pigesnis, 
negu neremontuotų kareivinių.

Šitokios nedraugiškos žiniaskiaidos 
fone pirmą kartą šiemet į Lietuvos Karo 
akademiją mokytis buvo priimtas nedidelis 
skaičius ir merginų. Nors kandidatų į Aka
demiją netrūksta - prašymų gaunama apie 
4 kart daugiau negu yra vietų - Akademijos 
kariūnai neturi žiniasklaidos moralinės 
paramos. Tokioje padėtyje Australijos lie
tuviai galėtų padaryti realų skirtumą, 
skirdami keletą premijų geriausiems aka
demijos studentams. Ir tai būtų žingsnis, 
kuris būtų labai pastebimas, nes Lietuvos 
Karo akademija yra jauna ir neturi didelio 
skaičiaus graduantų, kurie galėtųjų mora
liai paremti.

Aišku, kad tai ne vienintelis galimas 
ateities uždavinys, bet jis išties labai 
patrauklus. Ariu už Jūsų dėmesį!

□

apmokami savanoriai. Dabar savanorių 
nebeliko ir nuo 2001 metų reikės samdyti 
reikalų vedėją - redaktorių ir mokėti jam 
bent dalinę algą (apie 15 000 dolerių). Mū
sų Sambūris !t6knį 'išteklių neturi ir atrodo, 
kad teks žurnalą uždaryti

Paties redaktoriaus žodžiais tariant, 
“Lithuanian Papers” tikslas yra garsinti Lie
tuvą ir didinti susidomėjimąmūsųtėvyneldta- 
taučių krašte” Jis taip pat pabrėžia, kad dau
gybė labai vertingų mokslinių straipsnių, dėl 
lėšų stokos, dienos šviesos gali nebeišvysti. Į 
redaktoriaus kreipimąsi atsiliepė Melboumo 
Socialinės Globos Moterų Draugija, paauko
dama 2001 metų numerio išleidimui $200. 
Reikia tikėtis, kad ši pirmoji kregždė parodys 
kelią ir lutiems. Savo ruožtu, Algimantas Taš
kūnas visions iš anksto dėkoja. (Redakto
riaus adresas: RO. Box 777, Sandy Bay, 
Tasmania, 7006. Tel. (03) 6225 2505 arba 
(03) 62262541).

Gražina Pranausloenė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Gautas laiškutis iš Australijoje viešė

jusio dr. Kęstučio Skėrio, kuris syeikina 
visus pastovius Klubo lankytojus, o ypač 
pooFo žaidėjus, su kuriais jam teko susitik
ti lankantis mūsų Klube.

Ruošiant Kalėdų eglutę, prie žaidimų 
pravedimo prisidėjo Daina Šliterytė, Julytė 
Viižintaitė, Jadvyga Dambrauskienė ir 
“senelis” Jonas Lee. Klubo direktorių var
du liekame jiems dėkingi.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų 
garbės nariams Aliui Migui ir Jurgiui Kar
pavičiui, kurie, išėjus atostogų baro vedėjui 
Dan Bieri, atėjo į pagalbą ir mielai “atpylė” 
abu po savaitę.

Yra labai gęra galimybė be kapitalinio 
investavimo pradėti savo biznį. Klubas 
ieško kas galėtų perimti virtuvės aptar
navimą. Klubo pageidavimai yra paruošti 
raštu Suinteresuotus prašome kreiptis j

Klubo administraciją arba į budintį 
direktorių.

Iš Lietuvos Televizijos yra gautos video 
juostos. Kovo 25 d. bus rodomos didžiojoje 
Klubo salėje. Kiekvienam turėtų būti 
įdomūs mūsų sportininkų pasiekimai, kai 
Lietuvos vardas buvo išgarsintas visame 
pasaulyje.

Tikrai nedarykite jokių planų kovo 18 
d. Laukiama ir tikimąsi, kad bus kažkas 
įdomaus, ko dar Sydnėjuje nebuvo. Sekite 
spaudą. Artėjant datai, bus “atskleista 
paslaptis”.

Jauskite pareigą reguliariai lankytis 
savame Klube. Atėję būkime linksmi ir 
laimingi, džiaukimės galėdami susitikti ir 
pabūti kartu. Lai mūsų širdyse dar ilgai 
terusena ta lietuviška kibirkštėlė.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

Sydnėjaus choras “Daina” kviečia visus dainos mylėtojus vasario 9 d., 
penktadienį, 1930 vai. rinktis į pirmą choro repeticiją Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstown. Choro Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba iŠ anksto praneša, kad Vasario Šešioliktosios 

minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 18 <L, Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Pradžia 
2 vaL po pietų.

Visi ir iš visur maloniai kviečiami dalyvauti. Platesnė informacija - vėliau.
Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus pensininkų klubo “Neringa” nariams
Pirmasis šiais metais susirinkimas įvyks ketvirtadienį, vasario 15 <L 1230 vaL 

Sydnėjaus Lietuvių Klube. Valdyba

I Rekolekcijos Sydnėjuje I
I Melboumo lietuvių klebonui kun. Egidijui Amašiui sutikus rekolekcijas | 
Į pravesti Sydnėjuje balandžio 21-22 dienomis, jau užsakyta St. Joachim’s bažnyčia Į 
| Lidcombe. Sydnėjaus tikintieji prašomi į tai atkreipti dėmesį ir ruoštis šioms |
■ susikaupimo dienoms. Kunigo Amašiaus girdėti pamokslai Sydnėjuje paliko pui- , 
’ kaus pamokslininko įspūdį.
■ Parapijos Komiteto vardu praneša Antanas Kramilius ■

Dėl labdaros siuntinių į Lietuvą
Truputį pailsėjusios, Melboumo darbščiosios bitelės organizuos kitą tal- 

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

Norinčiuosius siųsti siuntinius į Lietuvą, prašome iki vasario 15 d. (ketvir
tadienio) paskambinti Antanui Kramiliui tek: (02) 9727 3131. Dėžės bus išduotos 
užbaigus registraciją. Praneša LKK Draugija

\ Pietūs jubiliatui X|
| Pagerbiant mielą sportininką, žurnalistą ir visuomenininką Antaną Laukaitį
| jo 75-mečio proga, Sydnėjaus Lietuvių Klube ruošiami
| BIČIUUfKI PIETŪJ
. Laikas: sekmadienį, vasario 11 d., 1 vai. po pietų.
’ Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti skambinant 9502 4263 (Vytenis
■ Šliogeris) arba 9558 4640 (Vytautas Patašius). Bičiuliai I

Atitaisymas. “M.P.” Nr. 4 ALaukaičio straipsnyje “Panemunės” skautų stovykla, 
išvardinant stovyklos virėjus nebuvo paminėtas jau antrus metus virtuvėje praktiką 
atliekantis M.Wilkinson, o per klaidą paminėtas M.Atkinson. Suinteresuotųjų atsipra
šome. Red.

bcųKėrziUl<o mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiais metais įvyks sekmadienį, kovo 

4 id, tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti susirinkusiems kokių nors daiktų 

ar dirbinių, maloniai kviečiami su savo eksponatais dalyvauti mugėje.
Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas.
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais 

bei pažįstamais. Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

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

Telf: 9708 1414 Fax: 9796 4962 
WWW .! iLa tMcatitOitCa m 15
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DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vaL 

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vaL 
. ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai. 

IIAK5MOJI VALANDA 
Visi gėrimai tik pusė kainos!

Vasario 25 d. 2.00 vai.
V I S I Į 

K T U R,G U
++++++++++

Ar yra žinoma kas laukiama kovo 18 dieną? 
++++++++++

LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 
OLIMPIJADOJE
Kovo 25 d. 2.00 vai.

Didžioje salėje ant didžiojo ekrano

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.

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE ]-----
1 TRAVEL TO VILNIUS IN MARCH |

FROM $1580 p.p. 1
BOOK NOW! DON’T DELAY! • . . L

tSjreūAY

-C Na 2IAOCOa<J8

ZeTX>.
ACN0013-54323 I

48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333 Fax: (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11001344323 
Email: sales@russian-gateway.com.au 
Web site: www.russian-gateway.com.au

(Taxes not included in above airfare which is subject to availability.)

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas
šių metų vasario 18 dieną, sekmadienį, vyks sekančia tvarka:

10.00 vaL ryto - vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose;
10.45 vai ryto - vėliavų pakėlimas Katalikų Centre;
11.00 vaL ryto - pamaldos šv. Kazimiero bažnyčioje (organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis); ,
1.30 vaL po pietų - minėjimas Lietuvių Namuose;
Po programos - vėliavų nuleidimas Lietuvių Namų sodelyje (vėliavų pakėli
mą ir nuleidimą praveda LKVS Ramovė).

Tautiečiai yra kviečiami kuo skaitlingįau dalyvauti minėjime ir tuomi pagerbti
Lietuvos Nepriklausomybę. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
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