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APIE MOTINA#

Atgimsta tauta su motinos vardu ir motinos vardas - su 
tauta, nes viena ir kita - neatskiriamą viena ir kita suteikia 
mums gyvybę, dvasią ir kalbą. Motinapinnoji kalbina ir kalbą 
kol prakalbiną tauta klausosi, ką kalbame jos prakalbinti. 
Kalba, kuria prakalbame, vadinama motinos kalba. Ji pirmoji 
pavadina žodžiais visa, ką mes matome, girdime. Ji pati 
pirmoji Dievo žodžiais sako: Nežudyk! Nevok! Mylėk savo 
artimą! Kas užmiršta motinos lūpomis pasakytus žodžius, 
tas dažniu išsižada ir tautos, ir motinos, ir tėvo. Todėl mūsų 
tautos dvasinio gyvenimo sąranga buvo iryra pagrįsta motinos, 
moters autoritetu. Ji yra stipriausia moralinė jėgą šeimos 
vienybės ir kultūros kūrėja.

Mūsų kultūros tradicijoje motina vaizduojama su kūdikiu 
ant rankų, su javų pėdu, prie ratelio arba su knygą mokanti 
vaiką rašto.

Marija Dievo Motina yra mūsų tautoje vienas iš didžiausių 
tikėjimo autoritetų, dėl ko Lietuva vadinama “Marijos žeme", 
kas atitinka motinystės garbinimą lietuvių etninėje kultūroje. 
Maironis kreipiasi ne į žemėje gulinčius karžygius, o į ją 
giesmės žodžiais: “Mariją Mariją išgelbėk žmoniją”... Tai 
žodžiai, kurie buvo girdėti iš užkaltų, į Sibiro šaltį lekiančių 

Algio Žižiūno nuotrauka

vagonų, kruvinomis pokario naktimis, paliekant gimtuosius 
kaimus ir miestus... Motiną motinystė patyrė didžiausią - 
dvigubą ar trigubą - stalininio teroro smūgį. Čia buvo 
vykdomas istorijoje negirdėtas, negailestingiausias motinų 
persekiojimas dėl jų sūnų... O sūnūs buvo auklėjami išduoti 
tėvą ir motiną.

Buvo suplanuotas didžiausias nusikaltimas: atimti motinystę arba jų pertvarkyti pagal ideologinių tarnybų planus. Ji buvo 
blaškoma po sibirus po komunizmo statybų barakus, alinama darbo, niokojama alkoholio... Su lygiomis teisėmis buvo panaikinta 
išimtinė moters teisė - motinystės teisė. Ji buvo pakeista visuotine moterų darbo prievole - pačia sunkiausią negailestingiausia 
ir barbariškiausią kokią tik gairina įsivaizduoti visuotinio raštingumo šalyje. Šiandien, atkuriant tautinį gyvenimą, jo įvairovę, 
turi būti atkuriama ir motinystė, kaip svarbiausia mus vienijanti moralinė jėga. Marcelijus Martinaitis

(r.......... - - .

Juozas Almis Jūragis

ŠVIESIAUSIAS SPINDULYS

O motiną šventoji mano mama!
Tu man pasaulis be nakties,
Tu man rytmečio linksmų dainų pirmoji gamą 
Šaltinis meilės, versmės išminties.

Esu aš tik anksti išskridęs laisvėn paukštis 
Iš tavo rankų, supusių mane taip rodos neseniai 
Esu aš atgarsis tavo kilnių minčių, kurios į aukštį 
Iškelia mano sielą lyg sparnai

Išmokei neigti blogį, aukštini gėrį, 
Laimingais daro gėris visus mus, 
Nes Viešpats žmones gėriui tik sutvėrė. 
Kad gėrio šviesoje sutiktume mums skirtus likimus.

O mamą iš tavęs pirmasis mano kraujo lašas.
Esu gyvybės tavo įasmeninta dalis...
Negęsta ilgesys. Atsiminimų bangą mintys neša - 
Tu man visų dienų šviesiausias spindulys.

Yagoona kaimelis 
2001 balandžio 25II--- —■ ■ - J

Visadą visada junti žmogus tavo sielą iš tolo į gėrį 
ir grožį nukreipiantį motinos buvimą - junti mariną, 
net jeigu jos nebeturi, jeigu jos nebėra šiame pasaulyje, 
junti ją tarytum visur gamtoje esančią...

Petras Dirgėla

Anskis 
Reisgys

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos gyventojų surašymas
Nuo balandžio 6 iki 13 dienos vyko 

visuotinis Lietuvos žmonių surašymas. 
Surašinėtojai aplankė visus namus bei butus 
ir apklausinėjo ten gyvenančius žmones. 
Atsakymai buvo registruojami užpildant 
klausimų lapą. Atsakymai “scanning” būdu 
dabar sudedami į Statistikos departamento 
kompiuterių duomenų fondą. Galutiniai 
oficialūs daviniai bus paskelbti spalio mėnesį.

Pirminiais surašymo duomenimis, Lietu
voje gyvena 3.496 mta. žmonių. Išlyginus su 
1989 m surašymo daviniais tai apie 5% ma
žiau. Didžiausi gyventojų sumažėjimai

je, Panevėžyje ir Vilniuje sumažėjo po 4%.
Gyventojų sumažėjimas nėra vien 

Lietuvos reiškinys. Išlyginus su 1989 metais 
Estijoje dabar gyvena 13% mažiau žmonių, o 
Latvijoje-11 %.

Lietuvos Statistikos departamento gere 
direktorius Petras Adlys nurodė tokias 
gyventojų sumažėjimo priežastis: išvyko 
buvusios Sovietų Sąjungos armijos kariškiai 
ir jų šeimos, nesurašyti Lietuvos piliečiai 
išvykę į užsienį pagal turistines vizas mokytis 
ar dirbti ir ten pasilikę, Lietuvos piliečiai 
dirbantys Lietuvos ambasadose ir tarptau
tinėse organizacijose. Be to manoma, kad 
sovietmečio planuotoje ekonomikoje buvo 

dirbtinai padidintas gyventojų skaičius.
Susidaro įspūdis, jogdaugelis žmonių nėra 

linkę pasakyti savo darbovietės, kad 
nepakenktų darbdaviui ir neprarastų darbo. 
Atrodo, kad šie žmonės dirba nelegaliai.
Žmonės baiminasi, kad duomenys apie juos
nepatektų mokesčių inspekcijai, policijai.

Kuršių nerįjos nacionabnio parko 
dešimtmetis

Balandžio 23 d. Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcija atšventė parko 
dešimtmetį. Tą dieną iš Paryžiaus atėjo 
pažymėjimas, kad Kuršių nerija Pasaulio 
paveldo komiteto sprendimr įrašyta į Pasaulio 
paveldo sąrašą. Nutarimas buvo padarytas 
Claims mieste, Australijoje, įvykusioje 24-toje 
UNESCO sesijoje, praėjusių metų lapkričio 
gale, Pažymėjimą pasirašęs Pasaulio paveldo 
komiteto direktorius Francesco Bandarin 
dėkoja už koordinacinį darbą ir Pasaulio 
konvencijos sprendimų įgyvendinimą Lietu
voje. Nacionalinio parko darbuotojams ir 
rėmėjams tai buvo didelis atpildas.

Prieš dešimtį metų (1991 balandžio 23) 
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
sprendimu buvo įsteigtas Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas, nusitęsiantis nuo 
Smiltynės iki okupuotos Karaliaučiaus srities 
sienos. Po Antrojo pasaulinio karo, Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai, ši siaura smėlio 
kopų juosta buvo paversta karine zona. Jau 
tada gamtosaugininkai susirūpino unikalios 
gamtos išsaugojimu. Buvo įsteigtas Kuršių 
nerijos kraštovaizdžio draustinis, o vėliau sritis 
paskelbta valstybiniu miško parku.

Paskutiniu metu įsiliepsnojo ginčai dėl 

teritorijos administravimo. Neringos savival
dybė nėra patenkinta parko administracija dėl 
valdymo kontrolės. Balandžio 20 d. Nidoje 
įvyko mokslinė konferencija, kurioje vėl buvo 
svarstomos parko valdymo problemos. 
Nutarta pritarti rengiamam Kuršių nerijos 
nacionalinio parko įstatymo projektui, pagal 
kurį nacionalinio parko valdymas būtų 
perduotas savivaldybei

Nėra abejonės, kad Neringai tapus 
pasaulinio paveldo dalimi, parko vystymui bus 
galima gauti lėšų iš tarptautinių fondų. Garbė 
tiems, kurie iki šiol saugojo parką ir išrūpino 
jam tarptautinį pripažinimą, nors jų lėšos buvo 
labai ribotos. Rusų administruojamoji Kuršių 
nerijos dalis buvo taip pat įjungta į Pasaulio 
paveldo sąrašą.

Privatizuota Lietuvos jūrų laivininkystė
Balandžio 23 d. Lietuvos Valstybės turto 

fondo (VTF) generalinis direktorius Hivilas 
Mališauskas pasirašė su danų bendrovės 
“DIDSTor Line AA” generaliniu direktoriu
mi Olc Fri bei Baltijos regiono vicedirekto
riumi Pcder Gclcrt Lietuvos valstybei 
priklausančių 76.36% Lietuvos Jūrų laivinin
kystės “Lisco” akcijų pirkimo ir pardavimo 
sutartį. Privatizavimo procesas prasidėjo 1997 
metais.

Privatizavimui smarkiai priešinosi 
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais 
asociacija “Linava”. Kaip ir kairiosios Seimo 
jėgos, Lietuvos vežėjai baiminosi, kad parda
vus Jūrų laivininkystę užsienio bendrovei, 
jiems bus užkirstas jūrų kelias į Vakarus. 
“Linava” laivininkystės bendrovės nupirkti 
finansiškai neįstengė.

“DFDS Tor A/s” gen. Direktorius 
žurnalistams užtikrino, kad jo bendrovė 

suinteresuota ne tik savo sėkminga veikla, bet 
ir sėkmingu bendru visų transporto grandžių, 
taip pat irvežėjų, darbu. “Mes reikalingi “Lina- 
vai”, o "Linava “ reikalinga mums kad kartu 
sėkmingai dirbtume”, - teigė Ole Fri. Už 
kontrolinį “Lisco” akcijų paketą pirkėjas 
sumokėjo 47.6 mln JAV dolerių. Be to, pirkė
jas įsipareigojo per trejus metus į laivininkystę 
investuoti 60 mln JAV dolerių. Investicijos 
turi būti skirtos laivynui atnaujinti, jį 
modernizuoti ir naujoms keltų linijoms steigti.

Po “Lisco” restruktūrizavimo danų 
bendrovei atiteks 4 keltai, 2 ro-ro tipo laivai 
ir6 trumpiniai laivai Lietuvai liks 19 trumpinių 
laivų (laisvai prekiaujantys laivai), kuriems bus 
Įkurta nauja laivininkystės bendrovė.

Danų teigimu, pirkimo pinigai jau pervesti 
į vieno amerikiečių banko pereinamą sąskaitą. 
Įvykdžius visus abiejų šalių įsipareigojimus ne 
vėliau liepos mėn pabaigos, pinigai pateks į 
Lietuvos privatizavimo fondo sąskaitą.

Atsistatydino dar vienas vioemmistras
Balandžio 23 iš žemės ūkio viceministro 

pareigų susikompromitavęs atsistatydino 
Aleksas Butkus. Tai jau trečias Rolando Išrkso 
Vyriausybės susikompromitavęs viceministras 
turėjęs pasitraukti iš pareigų. Balandžio 9-13 
dienomis viceministras A.Butkus vadovavo 
Lietuvos delegacijai Karaliaučiuje, kur turėjo 
tartis su Rusija dėl žuvininkystės kvotų. 
Derybų išvakarėse vykusiame priėmime 
viceministras padaugino alkoholio kiekį ir kitą 
dieną nebebuvo pajėgus vadovauti deryboms.

Žemėsūkio ministras Kęstutis Krista naitis 
teigė, kad jo pavaduotojas prašymą atleisti iš 
pareigų motyvavo sveikatos sutrikimu ir
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Trumpai iš visur

♦ Balandžio 23 dieną trylikos ginkluotų 
čečėnų grupė užėmė Swissotel viešbutį 
Istambulo miesto centre, paimdami įkaitais 
120 viešbučio svečių, kad atkreiptų pasaulio 
dėmesį į Rusijos okupacinius žiaurumus 
Čečėnijoje. įkaitų tarpe buvo 11 australų, 

atvykusių j Tlirkiją biznio konferencijoms. Po 
12 valandų įtampos čečėnai taikingai pasidavė 
turkų policijai. Čečėnų grupei vadovavo 

Muhammet Tokcan, 1966 Juodojoje jūroje 
pagrobęs rusų keleivinį garlaivį su 200keleivių.
♦ Balandžio 24 d. Japonijos parlamente 
daugumą turinti liberalų demokratų partija 
išrinko energingą Juničiro Koizumi naujuoju 
ministru pirmininku. Koizumi žada 
reformuoti partiją ir vyriausybę, šalindamas 
frakcijų įtaką ir duodamas pirmenybę gabiems 
asmenims.
♦ Balandžio 25 d. Filipinų teismo nutarimu 
suimtas buvęs valstybės prezidentas Joseph 
Estrada, kaltinamas stambaus masto 
korupcija ir valstybės iždo apvogimu. Kartu 
su juo teismo įsakymu suimtas jo sūnus Jose 
ir šeši kiti bendradarbiai. Ilgai užtrukusio 
teisminio proceso metu nuspręsta, kad yra 
užtenkamai kaltės įrodymų užvesti 
baudžiamai bylai. Joseph Estrada tebėra 
populiarus visuomenėje. Minios demons
truoja, reikalaudamos jo sugrąžinimo į 
prezidento pareigas, tačiau dabartinė 
prezidentė Gloria Arroyo balandžio 30 d. 
pareiškė, kad susektas ir sutrukdytas suokalbis 
nuversti dabartinę vyriausybę.
♦ Balandžio 25 d. JAV prezidentas George 
Bush per pokalbį, transliuojamą televizijoje, 
pareiškė, kad JAV gintų Taivaną jei jį užpultų 
Kinija. Iki šiol JAV vengė taip atvirai pasisakyti 
Taivano klausimu, kad neišprovokuotų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš IpsL

šeimos problemomis. Apie netinkamą 
A.Butkaus elgesį Karaliaučiuje ministras 
sužinojo iš žiniasklaidos ir tolimesni tyrimai 
nebeturi prasmės, nes ministras jau priėmęs 
viceministro atsistatydinimą. A.Butkus, 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) partijos 
narys, buvo atsakingas už žemės reformą, 
žuvininkystę ir žemėtvarką

Ministras KKristanaitis iš socialliberalų 
laukia naujų pasiūlymų į laisvą viceministro 
postą. Paskutiniu metu Prezidentas Valdas 
Adamkus ir prezidentūra yra susirūpinę 
Lietuvos Vyriausybės aukštus postus 
užimančių pareigūnų kokybe, ypač 
atstovaujant Lietuvą tarptautinėje plotmėje.

Nesutariama dėl priimtino kandidato į 
ministrus

Balandžio pradžioje iš sveikatos apsaugos 
ministro posto dėl šeimyninių ir asmeninių 
priežasčių atsistatydino Vinsas Janušonis. 
Pozicija iki šiol dar neužimta. Pagal 
valdančiųjų partijų susitarimą šis postas 
priklausytų socialliberalams.

Ministro postas yra vienas iš sudėtin
giausių Vyriausybėje: finansų trūkumas 
reikalauja, kad būtina sveikatos apsaugos 
sistemą reformuoti Nenuostabu tad, kad 
surasti tinkamą žmogų į šį postą yra sunku, 
bet ir svarbu. Nuo pat savo valdymo pradžios 
praėjusių metų rudenį sveikatos apsaugos 
ministrai keitėsi. Vinsas Janušonis buvo 
Socialliberalų partijos (kaip tinkamiausias 
kandidatas) tiesiog įstumtas į šią poziciją

Šiuo metu socialliberalai jau du kartus 

siūlė Ministrui Pirmininkui Rolandui Paksui 
kandidatu į sveikatos apsaugos ministro postą 
viceministrą Eduardą Bartkevičių. 
Prezidentas V Adamkus jau anksčiau buvo
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Ihivano pasiskefcimo nepriklausoma valstybe. 
JAV pasiūlė Taivanui pirkti daug modernių 
ginklų, tačiau į tą sąrašą neįtraukė Aegis 
radaro sistemos, kuri ypač baugina Kiniją. 
Ateityje šios sistemos pardavimas Taivanui 
priklausys nuo grėsmės iš Kinijos. Kinija 
masiškai perka ginklus iš Rusijos.
♦ Kinija pareiškė protestą Australijai, kai 
trys australų karo laivai praplaukė Formozos 
sąsiauriu nepaprašę Kinijos leidimo. Australų 
flotilė ignoravo kiniečių karo laivo bandymą 
ją sustabdyti. Australija pareiškė, kad jos flotilė 
nepažeidė tarptautinių įstatymų.
♦ Balandžio 26 d. Ukrainos parlamentas 
komunistų partijos siūlymu priėmė nutarimą 
pašalinti iš pareigų refomaj šalininką ministrą 
pirmininką Viktorą Juščenko. Jis užpykdė 
parlamentarus ir biznierius ekonominiais 
varžtais bei kova su įsigalėjusia korupcija
♦ Jugoslavijos vyriausybė nenori išduoti 
karo nusikaltėlių tarptautiniam teismui 
Hagoje, tačiau imasi žygių juos teisti Belgrade. 
Balandžio 24 d. pareiškimu, 183 kariams yra 
iškeltos baudžiamosios bylos už nusikaltimus, 
įskaitant žudynes, įvykdytas Kosovo 
teritorijoje. Bylas spręs Jugoslavijos karo 
teismas.
♦ Balandžio 28 d. albanai sukilėliai iš pasalų 
nukovė keturis Makedonijos kareivius ir 
keturis policijos valdininkus, yra sužeistų. 
Susidūrimas įvyko ties Vejce kainu šiaurės 
vakarų Makedonijoje.
♦ Balandžio 29 d. Kinija paskelbė, kad 
leidžia amerikiečiams apžiūrėti jų sugedusį 
žvalgybinį lėktuvą Hainane. JAV yra 
prižadėjusi Kinijai atlyginti lėktuvo grąžinimo 
išlaidas.
♦ Šri Lankoje, Jafnos pusiasalyje, 
pasibaigus paliauboms, atsinaujino kovos tarp 
kariuomenės ir tamilų sukilėlių. Abi pusės 
prisipažįsta turinčios didžiulius nuostolius 
žuvusiais ir sužeistais.

□

išreiškęs nuomonę, kad jis nori kelių siūlomų 
kandidatų iš kurių jis galėtų pasirinkti. Siūlomi 
kandidatai turi ateiti iš Ministro Pirmininko, 
o ne š žiniasklaidos. Be to, Prezidentas ir 
Ministras Pirmininkas sutarė, kad Sveikatos 
apsaugos ministerijai turėtų vadovauti su 
gydytojais ir gydymo institucijomis nesusijęs 
vadybininkas-teisininkas, kuris būtų mažiau 
įtakojamas savo kolegų.

Prezidentūrą pasiekė žinia, kad balandžio 
25 d. po Socialliberalų partijos prezidiumo 
posėdžio frakcijos seniūnas Gediminas 
Jakavonis skambino šešiems partijos 
deleguotiems ministrams ir perspėjo, kad 
jiems gali tekti rašyti atsistatydinimo 
pareiškimus. Tai reikštų, kad socialliberalai 
pasitraukia iš koalicijos su liberalais. Tai būtų 
galas Rolando Pakso Vyriausybei ir kritiška 
padėtis Lietuvai

Kitos dienos rytą Prezidentas Valdas 
Adamkus pakeitė savo programą ir sukvietė 
socialliberalų vadovybę pasitarimui. 
Prezidentas tiesiai paklausęs, ar socialliberalai 
nori nutraukti koaliciją su liberalais ir jei taip, 
su kuo jie nori dėtis? Socialliberalai tikino 
Prezidentą, kad neketina keisti koalicijos 
partnerių. Prezidentas vėliau iškvietė 
pokalbiui sveikatos apsaugos viceministrą 
Eduardą Bartkevičių. Po susitikimo su 
Prezidentu EBartkevičius nebuvo linkęs 
kalbėtis su žurnalistais. Jis pridėjo, jog "Į tą 
postą nesiveržiau ir pareiškimo, kad ten 
patekčiau, nerašiau. Mane iškėlė partija... ”

Sveikatos apsaugos ministro dar nėra.
liūdni lietuvių išpuoliai Ispanijoje

Ženkliai padidėjus lietuvių kriminaliniams 

išpuoliams Ispanijoje, balandžio 17 d. Vilniuje 
įvyko dvišalis teisėsaugininkų susitikimas. 
Prieita Išvados, jog būtina pasirašyti dvišalę 
bendradarbiavimo sutartį. Ispanijos

Ką nelaukėt, kad Motinos dienos proga 
šioje vietoje atsiras šio simpatiško burbulo 
nuotrauka? Tai IJetuvoje išleista atvirutė. Ja 
noriu paryškinti seniai ramybės neduodančią 
mintį apie tai, kad Motinos dieną mes visi 
prisimename, kad esame vaikai

Ir pirmąjį (ar antrąjį) gegužės sekmadienį 
anūkų su dovanomis aplankytos močiutės, ir 
vieniši seneliai slaugos namuose Motinos 
dieną galvojame apie savo motinas.

Kažin, ar apie savo mamą kas nors galvoja 
abstrakčiai. Ryškiausiai atminties ekrane 
plaukia bendrai su mama ar abiem tėvais 
pergyventi įvykiai, atsigamina pokalbiai, 
posakiai, netgi namj kvapai...

Buvo taip gera - turėjom, kas užstos, 
paguos, papūs sumištą keliuką, pabučiuos 
sutrenktą kaktytę ir darstalo kampui suduos, 
kam negeras, jos vaikelį nuskriaudė. Su mama 
pasaulis atrodė saugus netgi bomboms 
aplinkui sproginėjant..

Mama, manytė, marružė, motulė, motinėlė, 
mamytukas, motutė, mamaitė, mamatė, 
mamuliukas, mutė, mameia, mamiukas, 
mamkinas, manrius - tai tik dalelė meilių 

teisėsaugos delegacijoje dalyvavo: 
kriminalinės policijos vadovas Jesus Estegares 
Mirra, organizuotų nusikaltimų tyrimo 
brigados komisaras Juan Manuel Menendez 
ir narkotikų skyriaus tarptautinių ryšių 
vadovas Manuel Angel Rodriguez. Svečiai 
tarėsi su Lietuvos policijos generaliniu 
komisaru Vytautu Grigaravičiumi ir kitais 
Lietuvos policijos departamento vadovais.

Ispanijos policijos atstovai pristatė 
smarkiai augančią lietuvių nusikaltimų 
statistiką Ispanijoje: 1998 metais buvo 
užregistruoti 44 lietuvių padaryti nusikaltimai, 
1999 metais - 166, o 2000 metais - 298 
nusikaltimai. Dažniausiai nusikaltimai: 
vagystės, plėšimai ir prostitucijos bei prekybos 
moterimis organizavimas. Dažnai anksčiau 
atvykusieji lie tuviai reketuoja vėliau atvažiavu
sius ir įsidarbinusius tautiečius. To pasėkoje 
dažnai įvyksta muštynės ir smurtas. Į Ispaniją 
yra pabėgę Lietuvos policijos paieškomi 
kriminalistai. Ten jie organizuoja reketininkų 
ir prostitucijos gaujas.

Lietuvos ir Ispanijos vadovai sutarė, kad 
kol galutinai bus paruošta ir pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis, keitimasis 
informacija ir operacijų koordinavimas bus 
nuolat plečiamas. Ispanai pažadėjo, kad 
informacija, gauta iš Lietuvos, bus tuoj pat 
perduota municipalinės policijos padaliniams 
Ispanijoje. Ispanai ragina I jctuvos piliečius, 
nukentėjusius nuo savo tautiečių arba 
turinčius žinių apie nusikaltimus, nedelsiant 
kreiptis į vietinę policiją

Gegužės 24 d. Ispanijoje Alme rijos provin
cijoje tarp dirbančiųjų ir reketininkų lietuvių 
kito didelės muštynės, kur vienas jų, kilimo iš 
Druskininkų, buvo nudirtas peiliu į širdį, 
kitam sulaužytos kojos, jis gydomas ligoninėje. 
Muštynėse dalyvavo 21 atvykėlis iš Lietuvos: 
9 reketininkai ir 12 nelegalių darbininkų. 
Ispanijos policįja Lietuvos ambasadai pranešė, 

kreipinių, kuriuos 
teko gyvenime 
išgirsti savo ar kitų 
adresu, pcr&aityti 
knygose. Tikriau
siai, kiekvienas 
vaikystėje, turėjo- 
meunikakĮmriįy- 
binį kreipinį į 
brangiausią pa
saulyje žmogų 
Motiną

Motiną vadi
name brangiau
siu žmogumi, 
bet... Paaug
lystėje pradeda
me prieš jos 

diegtas vertybes maištauti, užaugę dažnai nuo 
jos nuteistame. Ne viena, kaip toj komedijoj, 
ir už galvos griebiamos: “O Dieve, aš pavirtau 
savo mitina”

Tikrai brangiausiu žmogumi per visą 
gyvenimą išlieka tik motinai vaikas. 
“Kiekvienai motinai jos vaikas geriausias” 
sako liaudies išmintis. Kitas gal niekur kitur 
geriausiu ir nepasijuto...

Tarp tautosakos pertų yra ir toks: “Viena 
varginga motina veikiau išmaitins septynis 
vaikus negu septyni vaikai vieną motiną” 
Gyvendami pertekliaus šalyje tokių tiesioginių 
problemų neturime, bet šilumos ir jautrumo 
kartais imame ir pristingame. Motinos diena - 
puiki proga šią spragą užpildyti.

Gilesniam Motinos dienos įprasminimui 
ir pamastymams šiame MP numeryje 1 ir 5 
psl rasite Juozo Ahnio Jūragio eilėraštį ir kitų 
lietuvių rašytojų minčių apie Motiną Citatos 
parinktos iš jaunimui skirtos rinktinės “Esi 
tik viena”, Vilnius “Vyturys”, 1990.

Būkit geri, vaikai Klausykit mamos, nors 
gal šalia jos jau ir nebėra...

R.R

kad sužeistasis ir nužudytasis yra ž reketininkų 
gaujos.

Įvardinti ir kiti šeši gaujos nariai
liūdnos Černobilio pasekmės Lietuvai

Prieš 15 metų (1986 balandžio 26) sprogo 
Černobilio atominės elektrinės ketvirtasis 

reaktorių blokas. Galingas sprogimas, prilygs
tantis atominės bombos sprogimui, sukėlė 
milžiniškus radioaktyvius debesis, kuriuos 
vėjas nešė šiaurės vakarų link: per Ukrainą 
Baltarusiją Baltijos šalis, Švediją Norvegiją 
kliudant net Škotiją Žemės drebėjimas buvo 

užregistruotas daugelyje šalių. Pasigirdo spė
liojimai, kad Sovietų Sąjungoje susprogdinta 
galinga atominė bombą tačiau Sovietų Sąjun
gą kaip visadą tai paneigė ir jokių paaiškini
mų pasauliui nedavė. Švedijos gamtosaugos 

mokslininkai pirmieji užregistravo radiacijos 
taršą ir aliarmavo pasaulį. Nors SSSR 
pradžioje neigė, kad tai jos padarinys, avarijos 
faktai prasiveržė ir pro “geležinę sieną”.

Likviduoti avarijos padarinių iš Lietuvos 
į Černobilio apylinkes buvo išsiųsti 7,014 

žmonės. Daugelis jų ten išbuvo metus ir ilgiau. 
Jauni vyrai, atlikę karinę tarnybą karinio 
komisariato buvo kviečiami neva apmoky
mams. Rytojaus dieną jie jau buvo Čemobiho 

apylinkėse. Tik vėliaą sužinoję iš Vakarų 
žiniasklaidos, mėgino iš šios tarnybos išsisukti. 
Komisariato jie buvo apšaukti “bailiais”.

Iki šiol nemažiau kaip560 lietuvių buvusių 
Čemobiįyje ilgus metus prasikankinę jau mirė, 
šimtai jų tebekenčia Černobilio radiacijos 

pasekmes, tūkstančiai jų šeiriu narių įstumti 
į vargą ir kančias neša sunkią černobilio 

pasekmių naštą

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
platinama medžiaga.
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BENDRUOMENĖ, BARUOJE Velykos Newcastle

Apie mus pačius
Rodos taip neseniai buvo šv. Kalėdos ir 

ins tik spėjom apsisukti, štai atskubėjo Vasario 
16-tos minėjimai, visokie pobūviai, koncertai, 
rekolekcijos, “Kamertonas” ir jau šv. Velykos! 
Oras pasakiškai gražus: tikras lietuviškas 
pavasaris, bet trūksta žibučių ir tirpstančio 
sniego...

Bažnyčioje daugiau kaip 200žmonių: visų 
veidai linksmi, o išėję iš bažnyčios tik 
sveikinasi, net malonu žiūrėti. Šeimos kartu: 
vaikai, broliai, anūkai suvažiavę kartu atšvęsti 
šventes. Vieni su šeima bėga į namus, kiti bėga 
prie jūros, kiti į draugų gegužines. Klausia: 
“kaip tau einasi?” Vieni laimingi, kiti 
skundžiasi Na, o kas negerai? Vaikai išvažiavo 
pas seserį: paliko šunelį prižiūrėti. Oi, oi! Tas 
šunelis nelaimingas: kai pradėjo staugti au, 
au! Net 4 valandas be sustojimo; pagaliau 
nutilo - oi, kaip gerai. Pailsėjo vargšelis ir vėl 
pradėjo kaukti. Kaimynai gi ėmė telefonuoti 
ir bambėti, nes jau pirma valanda ryto, o dar 
negali užmigti. Štai tau ir šventės. Pagaliau 
nuvargo šunelis ir visi galėjo ramiai miegoti.

Štai tau ir bėdos, nes buvo laikai, kai retas 
kuris turėjo telefoną ar automobilį, o vis tiek 
lankydavo draugus: ateidavo pėčiom, kiti 
atvykdavo tramvajum ar autobusu ir kaip 
būdavo smagu! Dabar gi, “ar tave pakvietė?” 
Jei ne, tai nedrįsk atsilankyti...

Sydnėjujc gražiai atšventė šv. Velykas 
Lietuvių Sodyboje: Birutė ir Vytautas Vaitkai 
suorganizavo iešminę ir visi dalyviai labai 
draugiškoj nuotaikoj daužė velykaičius bei 
rideno margučius. Pačiame Bankstowne po

šv. Mišių žmonės, tarp jų daug viengungių ir 
našlių, susirinko į Lietuvių Namus, kur taip 
pat buvo velykiniai pusryčiai ir pietūs su 
visomis lietuviškomis tradicijomis, net 
velykinis stalas. Įdomu, kiek tradicijų dar išliko 
Lietuvoje? Prisimenu, kai mūsų moterys ir čia 
atstovaudamos lietuvius, ruošdavo velykinius 
stalus, kuriais negalėdavo atsidžiaugti 
australai J.Šerelienė Canbenoje yra iškepusi 
raguolį, beržo šaką, tortus su lietuviškais 
raštais. Žurnalistai tuo stebėjosi, dėdami 
nuotraukas į laikraščius bei žurnalus. Tikrai, 
tai daug geriau negu šių dienų arklių 
lenktynės...

Sveikinam visus, kurie atšventė savo 
gimtadienius bei vardines balandžio mėnesį. 
Linkime sveikatos jums visiems...

Visa Vasiliūnų šeima su močiutės pagalba 
išskrido šv. Velykom į Lietuvą. Pasirodo, 
Leonas Vasiliūnas visą gyvenimą nebuvo 
sutikęs savo sesers, karas juos atskyrė. Įdomu, 
ar jie atras bendrą kalbą, nes ji net 12 metų 
vyresnė, jau jos anūkas sukūrė šeimą. Jason 
Vasiliūnas (naujas tautinių šokių šokėjas) jau 
lankėsi Lietuvoje, kur susitiko su savo teta, 
pusbroliu, pusseserėmis ir dalyvavo vestuvėse, 
užtrukusiose tris dienas.

Linkime laimingos kelionės Patupams, 
pakėlusiems sparnus į Lietuvą Įdomu, ar tai 
dvyliktas ar keturioliktas kartas? Aišku, svarbu 
aplankyti seserį, brolį ir jų šeimas. Sėkmės! 
Iki kito karto. M-g

(“Šventadienio balsas - Lietuvių žinios”
Adelaidė)

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba 
surengė tradicinę Velykinę gegužinę. 
Balandžio 22 d. Speers Point susirinkę 
lietuviai pasijutome labai liūdnai, nes pradėjo 
žJiaugti neprašytas lietus.

Nutarėme susimesti naujuose p. Juliaus 
Zakarausko namuose. Čia p. Irenos 
svetingumo dėka greitai pasijutome saugūs, 
o lietuviška plokštelių muzika, vaišingi stalai 
ir gėrimai greitai mus visus suartino.

Buvo pravestos gražiausių margučių 
varžybos. Bešališki teisėjai ilgai svarstę nutarė, 
kad gražiausius velykaičius pagamino p. Elena 
Laugalienė. Antrą prizą gavo Colette Žukie- 
nė, o trečioji vieta atiteko ir vėl Elenai 
Laugalienei Irena Zakarauskienė p. Elenai 
pažadėjo jos margučius nuvežti į Sydnėjų ir 
Lietuvių Klube tautiečiams parodyti. 
(Margučiai jau puikuojasi klubo bibliotekos 
vitrinoje.Red).

Lietuviškos pamaldos Geelonge
Šv. Velykų rytą kun. Egidijus Amašius

turėjo anksti keltis,kad jau 8.30val ryto būtų 
Geelonge prisikėlimo mišiose šv. Petro ir 
Fbvilo bažnyčioje.

Geelongo ir apylinkės lietuviai šį kartą 
gausiai susirinko atlikti krikščionišką pareigą 
ir parodyti pagarbą naujam kunigui

Kryžių įnešant į bažnyčią, garbingai 
skambėjo lietuviškos giesmės.

Mišias atnašavęs kun. Egidijus Amašius 
vaizdžiame pamoksle iškėlė Kristaus 
prisikėlimo svarbą žmonių gyvenimą

Skaitymą jausmingai atliko Stasė 
Lipšienė. Tikinčiųjų maldą perskaitė Juozas

Gailius, o šventų Velykų auką atnešė Rūta 
Stepanavičiūtė-Cusack su vyru ir jauniausia 
dukrele.Tuo tarpu šv. Velykų giesmes iš 
juostelės pagrojo Birutė Gailiūtė-Liebich. 
Žinoma, būtų buvę daug gražiau pasiklausyti 
choro.

Džiugu, kad parapijiečiai gerai suprato 
kunigo gerus norus ir dosniai jį parėmė per 
rinkliavą

Anelė Volodkicnė prisikėlimo pamaldose 
šventė 75-tą gimtadienį. Lai Dievas suteikia 
jai gerą sveikatą, džiaugsmą ir "Ilgiausių 
metų”.

Juozas Gailius

| NAUJO OYVEMMO KELIĄ

Julytės ViržiMtuitės ir e£uke 14ewmau pasakiškos vestuvės

u

Knygos išleidimo Vajaus komitetas 
praneša, kad iki knygos pasirodymo 
Australijoje dar trūksta apie 2 500 dolerių, 
kuriuos reikia skubiai surinkti, nes knyga jau 
atiduota spausdinimu.

Brangūs tautiečiai, pajuskime reikalą 
įvertinti mūsų pačių 50-ties metų išeivijoje 
nuveiktų darbų reikšmę išeivijos istorijoje. Ją 
mes patys rašėme savo veikla: ar tai buvo 
tautinių švenčių minėjimas, demonstracijos, 
protestai prieš okupantų žiaurumus, ar tai 
buvo kultūriniai, ar tautiniai pasirodymai, 
straipsniai spaudoje. Visa, kas liečia mūsų 
gyvenimą išeivijoje, neturi dingti. Kaip tik šioje 
knygoje viskas yra įrašyta, įvertinta.

Vajaus komitetas nuoširdžiausiai dėkoja 
visiems, kurie suprasdami reikalą, taip 
dosniai, širdingai suaukojo šią didžią sumą. 
Nepagailėkime kelių dolerių ir šį kartą 
paaukoti šios knygos sėkmingam užbaigimui.

Knygos išleidimui aukojo: po $100 - 
M.Narušienė (Sydnėjus), M.Šidlauskaitė,

Kengūrų ir koalų pašonėje»

B.Prašmutaitė; po $50 - E. ir VČižauskai,
L. Didžienė, R.Platkauskienė-Platt
(Brisbane), A Vaitiekūnas; po $10 - M.Cox 
(Sydnėjus).

Širdingiausias ačiū aukojusiems.
Vajaus komitetas

Aukas prašom siųsti ant čekio užrašant 
“Kengūrų ir koalų pašonėje” šiuo adresu:
M. Šidlauskienė, 22 Stradbroke D-ve., 
SLAlbans 3021, Victoria, arba asmeniškai 
paduoti VJabkmskienei ar SLŠiuškui. Taip pat 
galima tiesiai įdėti į banko ‘Talka” einamąją 
sąskaitą Nr. 9307.

M.Šidlauskienė
Vajaus komiteto pirmininkė 

KLAIDOS ATITAISYMAS
Bankas ‘Talka” netyčia apsiriko ir padarė 

klaidą 2000.10.8 buvo įdėta 100 dolerių į 
“Kengūrų ir koalų pašonėje” einamąją 
sąskaitą. Aukotojas - K.Umbrazas, o turėjo 
būti Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, kuriai 
esame labai dėkingi. Ačiū. Vajaus valdyba

Šeštadienį, kovo 17 dieną, 
susituokė Julytė, Emilijos ir Petro 
Viržintų dukrelė, su Luke, Gražinos 
Meškauskaitės-Newman ir David 
Newman vyresniuoju sūnumi Abu 
jaunuoliai, pasižymėję Lietuvių 
Bendruomenėje ir visiems Sydnėjuje 
gerai pažįstami, vestuvių dieną 
atrodė pasakiškai.

“The Kings” mokyklos koply
čioje jaunuosius sutuokė Rev. 
Stephen Edwards. Luke baigė šią 
privačią gimnaziją o jo tėvelis David 
buvo tos gimnazijos adminis
tratoriumi.

Koplyčioje susirinkę svečiai 
žavėjosi didžiulėmis gražių baltų 
lelijų puokštėmis. Tai gabiosios 
Gražinos meniškas sugebėjimas.

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS
“MUSŲ PASTOGĘ”

Studentų dėmesiui
Aa. biochemijos daktaro Kazio Martinkaus (1953-1984) prisiminimui 

1985 m. jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų rūpesčiu buvo įsteigtas 
stipendijos fondas, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba daktaro laipsnio iš tiksliųjų mokslų - vėžio tyrimo 
sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos ir pan.). Norėdami gauti daugiau 
informacijos arba norėdami gauti prašymų formas, rašykite šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011 USA 
Prašymų formos turi būti grąžintos iki 2001 m. gegužės 30 d.

lietuvį kultūrinės veidas tęstinumas AustraEįoie
mūsų visų mitalas

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

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

Solistas Henry Wilden sugiedojo 
“Avė Marija”. Po to įėjo David su 
Gražina ir Emilija. Paskui juos pasirodė 
Luke su pabroliais Andrew Douglass, 
Michael Newman ir Eddie Viržintų, kurie 
išsirikiavo prie altoriaus.

Išgirstam Andrew Davidson vargo
nuojant Vagnerio “Bridal March”. Tlioj 
pasirodo pirma pamergė Lida Sidor 
(Julytės pusseserė iš Punsko), po to Daina 
Šliterytė ir Jacqui Skinner. Pagaliau 
pasirodė ir pati nuotaka Julytė su išdidžiu 
tėveliu Petru. Pa apeigų, jauniesiems einant 
pasirašyti, solistas giedojo “Panis 
Angelicus”. Pasirašę jaunieji vėl pasirodė 
ir, skambant Mendelsono “Vestuvių mar
šui”, išėjo iš koplyčios. Varpams gaudžiant 
draugai ir draugės sudarė juostų tiltą, 
kuriuo Julytė ir Luke turėjo praeiti į ateities 
gyvenimą, o svečiai iš anksčiau įteiktų 
varpelių pradėjo pūsti muilo burbulus, 
kurie kilo į viršų keisdamiesi visokiom 
spalvomsaulės spinduliuose. Tikra pasaka. 
Daugelis bandė “sugauti” tą įspūdingą 
momentą foto aparatais.

Vestuvių vaišės vyko “Cropfey House”, 
Baulkham Hills. Ten sodelyje svečius 
pasitiko su vynu ir šampanu. Iš balto 
“Gazebo” (vasarnamio) sklido styginių 
instrumentų kvarteto muzika. Kęstutis 
Ankus nė minutės negalėjo pasitraukti nuo 
jų, buvo taip sužavėtas. Svečiams 
besišnekučiuojant ir begurkšnojant 
faivinantį vynelį, tvarkdariai Viktoras 

literis (jnr.) ir Jacqueline Newman 
pradėjo kviesti į vidų prie vaišių.

Viduje nustebino dekoracijos ir stalų 
puošnumas. Stalai baltai dengti, kėdės 
aptrauktos medžiaga kaspinu užrišta už

Jaunieji - Julytė (Viržintaitė) ir Luke Newman

atkaltės. Ant stalų - aukštos žvakidės, rožės 
ir iškrakmolytos servetėlės, kristaliniai 
stiklai. Nuo centrinio šviestuvo į sienas 
išvedžioti platūs šilkiniai kaspinai. Prie 
jaunųjų stalo vienoj pusėj puikavosi aukštas 
gražus šakotis, keptas ne kieno kito, o 
pačios Danutės Svaldenienės. Kitoj pusėj 
- tradicinis vestuvinis pyragas. Prieš 
jauniesiems atsisėdant, jų tėveliai pasitiko 
juos su vynu, duona ir druska.

Po skanių vaišių prasidėjo sveikinimai 
ir tostai už laimingą ir gražią jaunųjų ateitį. 
Ašaras braukė jaunųjų mamytės ir kai kurie 
svečiai, kai Julytės draugės šoko “Sadutę” 
ir atsisveikindamos sudarė jai gražią gėlių 
puokštę.

Toliau sekė raudos ir dainos, kurias 
pravedė Virginija Coxaite. Po to ceremo
nijų meistras pralinksmino susirinkusius 
didžiulėmis meksikietiškomis skrybėlėmis. 
Svečiai išsirikiavę šoko paskui jaunuosius. 
Žaidimas tęsėsi gana ilgai, šokėjams judant 
iš vidaus į kiemą ir vėl atgal Skrybėlės keitė 
galvas. Nuo jaunųjų galvų ant tėvelių, nuo 
tėvelių ant svečių galvą

Buvo labai smagu. Bet viskam ateina 
galas. Sustoję ratu atsisveikinom kiekvienas 
su Julyte ir Luke. Svečiai pradėjo skirstytis 
namo. Pasakiškos vestuvės baigėsi.

Buvęs svečias

PS. Jei norite, kad jums ypatingą dieną 
būtų saulėtą paklauskite, kaip tai padaryti 
jaunojo mamos Gražinos. Oras taip 
pasitaisė prieš pat vestuves, kad tikrai buvo 
stebuklas.
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LIETUVA

Kokie lietuviai
Dauguma lietuvių yra nuoširdūs ir 

paslaugūs, dažnas turi agresyvų šunį ir labai 
nemėgsta klausimų apie jo darbo vietą. 
Susidarė įspūdis, kad daug žmonių šalyje 
dirba nelegaliai. Žmonės neslėpė, jog 
darbovietės pasakyti negali, nes nenori 
pakenkti darbdaviui ir dėl to prarasti darbo 
- tokią išvadą pasibaigus šalies gyventojų 
surašymui, trukusiam nuo balandžio 6 iki 
13 dienos, padarė dauguma surašinėtojų.

Pirminiais surašymo duomenimis, 
Lietuvoje gyvena 3 mln. 496 tūkst. 
gyventojų. Tai -179 tūkstančiais, arba 5 %, 
mažiau nei 1989 metais.

Gyventojų surašinėtojai sakė, kad 
labiausiai jų apsilankymu džiaugėsi 
pagyvenę žmonės - jiems tai buvo proga 
pabendrauti, pasidalyti savo problemomis, 
paburnoti ant valdžios. Pretenzijų valdžiai 
turėjo visų kartų atstovai.

Šilutėje kilo nepasitenkinimas ne dėl 
surašinėtojų darbo kokybės, o dėl jų 
uždirbtų pinigų. Galimybe uždirbti apie 780 
litų (tiek buvo mokama surašinėtojams- 
Red.) pasinaudojo daug rajono seniūnijų, 
kultūros įstaigų darbuotojų, turinčių 
nuolatinį pajamų šaltinį. Tai papiktino 
bedarbius. Iš surašymui Šilutės rajone 
priimtų dirbti 240 žmonių bedarbiai sudarė 
60 procentų.

Žmonės nenoriai kalbėjo apie savo 
turtą ir pajams, nes bijojo, kad duomenys 
apie juos nepatektų mokesčių inspekcijai, 
policijai ar saugumui.

Ne visi lietuviai pageidavo įsileisti į savo 
būstus atvykėlius. Prie poros prabangių 
namų Vilniaus Žvėryno rajone surašinėtoją 
pasitiko apsaugos darbuotojai, kurie 
atsisakė įsileisti surašinėtoją, nes jiems taip 
nurodė namo šeimininkas.

Į Kniečių kaimą (Jurbarko r.) 
surašinėtojams teko eiti kelis kartus, nes 
negalėjo susikalbėti su gyventojais - 
dauguma jų buvo neblaivūs. Šimkaičiuose 
(Jurbarko r.) surašinėtoja buvo 
iškoneveikta, ne kartą išvaryta iš namų.

Vilnietė Odeta Tručinskaitė džiaugėsi, 
kad jai teko surašinėti Vilniaus 'lUmiškių 
rajono gyventojus. Čia įsikūrę diplomatai, 
ambasadoriai, yra šalies prezidentų, 
premjero rezidencijos, gyvena nemažai 
valdininkų.

Ten - saugoma teritorija, bet kas neįeis, 
o gyventojai net namų durų nerakina.

’Tūrtuoliai, gyvenantys 500kvadratinių 
metrų ploto namuose, kuriuose yra bent 
dešimt kambarių, - paprasti ir svetingi 
žmonės”, - stebėjosi sostinės Antakalnio 
rajono surašinėtoja Loreta Gražulienė. Ją 
į vidų įsileido visi šio rajono gyventojai.

’’Lankiausi labai prabangiai bei 
šiuolaikiškai įrengtuose namuose. Juose 
gyvena jauni verslininkai. Jie neslėpė savo 
darboviečių, be problemų atsakė į visus 
klausimus. Pasijutau lyg patekęs į rojų. 
Tiesiog pavydas ima”, - dalijosi įspūdžiais 
Vilniaus Žvėryno rajono gyventojus 
surašinėjęs vyras.

O.Tručinskaitė dirbo ir kitame privačių 
namų rajone - Valakampiuose: “Kartais 
sunku būdavo patekti iki paties namo. 
Paskambini j vienus vartus, paskui prieini 
prie kitų vartų. Vėl skambini. Už jų - dar 
vieni vartai. Teritorijas saugo vaizdo 
kameros, visur daug šunų. Prieigose - 
fontanai ir baseinai. Tbrtuolių televizoriai 
- gigantiški”.

Vilniaus Tarandės rajono surašinėtoją 
Nijolę Sarapienę gyventojai sutiko 
svetingai - vaišino kava, sultimis, beržų sula.

’Terandėję 
gyvenančio Seimo 
pirmininko Artūro 
Paulausko žmona taip 
pat pasiūlė kavos ir 
saldainių, labai maloniai 
priėmė ir atsakė į visus 
klausimus”, - sakė 
N.Sarapienė.

Surašinėtojai kartais 
būdavo pamaloninami ir 
cepelinų porcija, 
pavaišinami sočiais 
pietumis. Pensininkai 
dažniausiai laukdavo 
pasipuošę geresniais 
drabužiais, susitvarkę ne
tik namus, bet ir aplinkų, čigonai

"Vieną 40 metų bedarbį radau 
kapojantį malkas. Atsiprašęs jis nuėjo į 
namus, persirengė kostiumu, pasirišo 
kaklaraištį ir tik tada atsakė į klausimus”, 
- stebėjosi viena Tblšių surašinėtoja.

Noriai duomenis apie save teikė 
bedarbiai, benamiai, sąvartynuose 
gyvenantys asmenys, nes buvo pasklidusi 
informacija, kad nesurašyti asmenys 
ateityje neturės teisės į įvairias lengvatas.

Visuose rajonuose buvo šunų 
apkandžiotų ir apdraskytų surašinėtojų, bet 
nė vienas jų rimčiau nenukentėjo.

Gyventojų surašymu pasinaudojo ir 
sukčiai. Kudirkos Naumiestyje senukų pora 
(Šakių r.) įsileido dvi aferistes, kurios sakė 
turinčios suskaičiuoti, kiek name yra 
radiatorių sekcijų. Po jų apsilankymo 
patiklūs žmonės pasigedo 1100 litų.

Klaipėdoje surašinėtojais dirbo 
daugiau kaip 200 studentų. Miesto 
statistikos skyrius sulaukė skambučių - 
žmonės teiravosi, ar tokie gražūs, aukšti, 
stiprūs jaunuoliai iš tiesų yra surašinėtojai.

Vilniuje pirmiausia buvo surašyti Rodūnios kelyje gyvenantys

Atrodo, net ir suskaičiavus visas 
anketas, galutiniai duomenys apie 
gyventojus bus ne visai tikslūs. Pavyzdžiui, 
1300 bankrutuojančios Mažeikių 
bendrovės “Oruva” darbuotojų bus atleisti 
iš darbo gegužės mėnesį ir jau dabar 
nedirba, tačiau jie buvo surašyti kaip 
turintys darbą žmonės. Surašinėtojai 
Marijampolėje rado nemažai tuščių butų. 
Kaimynai sakė, kad jų savininkai, 

taupydami lėšas, yra išsikėlę gyventi j 
kolektyvinius sodus, sodybas kaimuose ar 
ištisomis šeimomis išvykę dirbti į užsienį. 
Apie juos Lietuvoje likę šeimos nariai 
nelabai norėjo teikti informacijos, 
baimindamiesi, kad jų nesugrąžintų į 
Lietuvą.

Netikrą vaizdą gausime ir apie žmonių 
išpažįstamas religijas”, - įsitikinusi 
surašinėtoja S.Žadeikienė. Anot jos, dabar 
madinga būti Romos kataliku. Buvo 
žmonių, kurie prašė juos užrašyti “prie tos 
religijos, kurios bažnyčios mieste stovi”.

(Pagal “Lietuvos rytą”)

NAUJIEJI LIETUVIAI

Barakudos
Kaip visi lietuvių etninėje 

bendruomenėje žino, ką terminai 
“tarybukai” ar “dypukai” reiškia, taip ir 
“barakudos” yra vartojamas žodis vienai 
iš Lietuvos atvykusių moterų kategorijai 
apibrėžti. Etniniai lietuviai sako, kad 
barakudos yra moterys iš Lietuvos, kurios 
kaip plėšrios žuvys turi “aštrius dantis”. 
Tokia moteris su “aštriais dantimis” ieško 
galimybės sužvejoti seną dypuką, turintį 
gerą turtą. Dažnai tokia moteris dvigubai 
ar dar daugiau jaunesnė už jaunikį, “veda 
ne vyrą, bet jo pinigus - turtą”. Vedybos 
yra vienas barakudos paveikslo aspektas; 
kitas bruožas yra pinigų iš senelių, 
kuriems jos dirba, išviliojimas.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Imigrantės lietuvės taip pat 
papasakojo, kaip jos jaučiasi vadinamos 
barakudomis. Pavyzdžiui,

Elena: Aš nuomavau butą pas 
dypuką... Kartą grįžta jis iš operos ir 
sako: “Dar viena nauja ir nematyta 
barakuda buvo teatre”.

Mes šventėme Naujuosius metus 
Šaulių namuose. Dauguma buvo dypukai 
ir kažkiek susirinkusių tarybukų. Du 
dypai priėjo prie mūsų stalo ir pradėjo 
mus šnekinti. Abu su frakais, varlytėmis. 
Vienas iš jų pakvietė mūsiškę šokti. Ji 
aukšta, jis žemas - ji ir atsisakė. Tiedu 
kad supyko: "Barakudos, jūs mūsų 
šampaną gėrėt, o šokt neinat!"

Mes jų neprašėme mums šampaną 
pirkti. Jie patys atėjo prie mūsų stalo, kur 
tik mes, tarybukai, sėdėjome, ir pradėjo 
su mumis bendrauti.”

Kai DP vyrai veda naujai atvykusias 

lietuvaites per paskutiniuosius metus, jų 
moterys naujai atvykstančias iš Lietuvos 
pradėjo vertinti kaip potencialias 
konkurentes. Pavyzdžiui, Vilma pasa
kojo, kad jos dėdės žmona vadino ją 
“barakuda, sakydama, kad aš noriu pa
veržti jos vyrą. Kaip ji drįso ir galvoti taip. 
Dypukės mumyse mato jų konkurentes”. 
(Vilma, 43 metų.)

Kelios nelegaliai gyvenančios 
Čikagoje lietuvės prisipažino, kad jos 
ieško pilietybę turinčio vyro, už kurio 
galėtų ištekėti. Dėl anglų kalbos trūkumo 
nelegalioms imigrantėms moterims 
tokios vedybos už vietos bendruomenės 
lietuvio yra viena iš jų socialinėje struk
tūroje veikiančių strategijų (gendered 
strategy) legaliam statusui įsigyti.

Dauguma naujų imigrančių moterų 
paminėjo savo rūpestį / baimę nebūti 
pavadintom barakuda. Toks vardas kai 

kurioms nedrąsioms viduramžėms 
moterims yra rimta kliūtis aktyviau 
dalyvauti etninės bendruomenės gyveni
me. Kaip Nerija prisipažino: “Aš mėgstu 
būti tarp žmonių, bet mano vyras namisė
da. O tu žinai, kokia nuomonė apie mus, 
naujus ateivius, jeigu tu moteris ir dar 
viena pasirodai koncerte ar kitoje viešoje 
vietoje, tu esi barakuda”.

Naujai atvykusios moterys dažnai 
patiria didesnį vietos lietuvių bendruo
menės spaudimą nei naujai atvykusieji 
lietuviai vyrai. Aukšti moraliniai reikala
vimai moterims yra aiškiai apibrėžti ir 
saugomi visų etninės lietuvių bendruome
nės narių, kai tuo tarpu naujai atvy
kusiųjų vyrų padorumo normos nėra 
viešai keliamas klausimas.

(bus daugiau)

Pagal “Metmenis” (JAV)

Pirmą kartą šioj šalyje
Moterį bučiuoja Pijus;
Širdį “siekia” saldžios lūpos,
Dvasia džiaugsmo jūroj supas...
Dulkė šokdamas pažino
Šitą nuostabią merginą.

Pįjus “meilės šokio” meną 
Demonstruoja Filomenai, 
O ji lengva lyg plunksnelė 
Nesilieta nuo Dulkelės.
Vėliau - jau prie savo stalo, 
Karštiems bučkiams nebus galo!

O prie stalo, Pijaus kėdėj 
Didelis gorila sėdi - 
Lyg tai pasiruošęs mūšiui? 
Nepatinka jis Pįjušui!
Dulkei tarė Filomena: 
“Pristatau tau vyrą mano!”

Mergina ta nuostabioji
Vargšą Pijų suvedžiojo:
Be žiedų - švelnios rankelės,
Lyg nevedusios panelės-.
Dulkė link namų jau braukia
Ir dainelę liūdną traukia.

Stasio Moutvido piešiniai ir žodžiai
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Aliutės kampelis
Pasakė ir prilipė

Kartais ir įvykio nereikia. Pasakė žmogus kokį 
vaizdingą posakį, kitiems įstrigo į atmintį, ir užtenka, kad 
gimtų pravardė.

Šamalas (netyčia taip pavadino mašalus, pasakęs 
“Mane užpuolė šamalai’); Žambe (atėjęs į kalvę paprašė 
pataisyti “žambę” vieton žagrės); Pakulė (vaikystėje taip 
pavadino kepurę); Bajoras (pasisiuvo naują švarką ir
gyrėsi: “Aš kaip bajoras”); Felčeris (nusipirko baltą apsiaustą ir pasakė: “Dabar 
aš kaip felčeris”); Betliejukas (žiūrėdamas bažnyčioje į prakartėlę, pasakė: “Tas 
betliejukas tai toks, kaip aš”); Bizdikas (žmona per vestuves pasakiusi: “lb prieš 
mane tik bizdikas”); Karvės Pinda (pilna burna kalbėdamas norėjo pasakyti “karvės 
pinga”); Talažiūnas (vydamas vaikus šūktelėjo: “Palaukit, aš jums užpakalius 
ištalažinsiu!”); Magnesas (mergišius, pasakęs: “Mane prie mergų kaip magnesu 
traukia”); Muškis (kunigas pamatė ji bažnyčioje nesimušant i krūtine, sušukęs 
“Bielski, muškis!”).

Ncbešerys (pikto būdo, buvo vadinamas Ešeriu; kartą sukvietęs kaimynus, 
pavaišinęs alum ir pasakęs: “Negražu prasivardžiuoti, nevadinkit menęs ešeriu”). 
Nuo to laiko liko Nebešerys. Panašiai atsitiko ir Miežiniui, kurį žmonės 
pravardžiavo Ragaišiu. Jis kaimynus už pravardžiavimą padavė į teismą, o kas 
atsitiko? 'Ibčtuojau gavo naują pravardę - Neragaišis.

Savo Žemė (nenorėjo keltis į kolūkį, pasakė: “Aš turiu savo žemę”); Grafas 
Tiškevičius (sėdęs į savo prašmatniai dažytus ratus ir pasakęs: “Dabar aš kaip 
grafas Tiškevičius”); Valdinykas (už pirmą algą nusipirko portfelį ir pareiškė: 
“Dabar būsiu kaip valdininkas”); Vilko Porcija (kartą pasakė: “Jei mane užpultų, 
tai vilkui gera porcija būtų”).

Ak, žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta.

APlt MOT IN A J
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus 
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus 
Lauks teismo dienos paskutinės.

Būdamas da mažas, atėjus Velykų subatai. pasirinkdavau gražesnę sąsparą iš lauko ir, 
jos kamputyje prikaišiojęs į plyšius balanėlių, pritaisydavau lyg lizdą, kuriame ant rytojaus 
anksti rasdavau margutį. Motina sakydavo, kad tai atneša vaikams "Velykų bobutė”. Kaip 
aš norėjau ir taikiausi pamatyti tą gerą bobutę, bet nė sykį nepasisekė, nors margutį atnešdavo 
kasmet. Numirė motina ir daugiau niekad neatlankė manęs "Velykų bobutė”, nors lizdelį 
buvau bandęs pritaisyt. Nuo to laiko nė nemačiau, nė negirdėjau ar da kur Lietuvoje laukia 
vaikai “Velykų bobutės”.

(...) Mano motina davė man, ką apskritai motina lietuvė gali duoti savo vaikams, dagi 
daugiau, nes pati daugiau turėjo. Labai gražiai dainavo, labai puikiai margino margučius, 
labai dailiai sekė pasakas ir prie tų "dailių” dalykų mane pritraukė. Jeigu aš šiandien 
muzikantas, pataikau šį ar tą nupiešti ir. atsiprašant, eilėdirbis (...), tai motinos kaltė.

Vincas Kudirka

Jei visų lietuvių tėvai ir motinos, nors mokslo nematę, būtų taip kilnių nusistatymų kaip 
mano tėvai, tai Nepriklausomoji Lietuva ne tik klestėtų ir žydėtų namie, ne tik visi piliečiai 
mylėtų laisvę, šviesą, gerovę ir tolynžengą, bet jie mėgtų tvarką ir pasišventimų visuotiniam 
labui o Lietuvos vardas pasklistų užsieniuose dėl jos vaikų pasišventimo tėvynei laisvei 
šviesai. Juk daug lietuvių, nuo senovės atlikę kilnius darbus, pav., Kantas. Kerbedis. Šiaudinis 
etc., yra buvę lietuviai tik šiandien ne visi tai žino dėl to. kad jų motinos neauklėjo lietuviais.

Jonas Šliūpas

... Motina stovi taip aukštai viršum viso pasaulio purvo kaip tas aukščiausias visuomet 
baltais sniegais pasipuošęs kalnas.

Visos motinos ypatybės išteka iš meilės. O kas myli, tas yra kantrus, švelnus, neužgaulus, 
tas nepavydi neapkalbinėja, nekiršina vieną prieš kitą, tas nusileidžia, atsižada savęs dėl 
kitų, neatmena sau padarytų skriaudų ir nemalonumų.

Šatrijos Ragana

Netekau motinos, būdamas dvidešimt metų. Kelerius metus vis laukdavau, rodos, šit ji 
sugrįš, lyg kur būtų neilgam išėjus. Su motina gyvenimas buvo, rodos, palaimintas, saulėtas, 
malonus ir gražus. Be motinos dienos niūrios, prasidėjo visokios nelaimės, greit pradėjo irti 
šeimos gyvenimas, ir slėgė vargas ir skurdas.

Kazys Šimonis

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišmels apgailėjęs.

Maironis

(iž REDOKOlIOf PRŽTO

Atsakymai Juozui Gailiui
Gert>. p. Redaktore, Geelongo lietuvių 

Bendruomenės (Ine.) Valdyba nori atsakyti 
į p. J. Gailiaus laišką (MP, Nr. 14,2001).

Pirmiausia, tiesa kad p. Gailius yra 
užmokėjęs nario mokestį ir turi teisę reikšti 
savo nuomonę apie įvairius dalykus. Bet 
faktas, kad p. Gailius prieš rašydamas laišką į 
MP nė karto nėra pareiškęs savo nuomonės 
(MP, Nr. 14) nei Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai nei jos nariams.

Taigi, Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba yra nuliūdusį kad p. Gailius parašė 
toki grubų laišką be jokių diskusijų su mūsų 
nariais. Taip pat mūsų Valdyba yra isižeidusi 
kad MP skaityjojams gali susidaryti vaizdas, 
kad p. Gailius kaip nors reprezentuoja 
Geefongp Lietuvių Bendruomenės nuomonę.

Ponas Gailius yra Labdaros organizacijos 
pirmininkas. Ši organizacija vadinasi 
“Geelongo Sąjunga” ir ji egsistuoja nuo tų 
senų laikų, kai jo organizacija buvo senų Lie
tuvių Namų priežiūros komitetas. “Geelongo 
Sąjungos” titulas galAfP skaityjojams sudaro 
įspūdį kad ši organizacija kaip nors priklauso 
Gecfongo Lietuvių Bendruomenės formaliai 
struktūrai Norsdauguma Sąjungos nariųyra 
aktyvūs ir Geelongo Lietuvių Bendruome
nėje, Geelongo Sąjunga yra privati organi
zacija, kuri niekados nėra davusį savo sąskaitų 
knygas patikrinti Geelongo Lietuvių Bend
ruomenės išrinktai Revizijos Komisijai Sąjun
ga tikrinta savo sąskaitas pagal savo Revizijos 
Komisija. Sąjunga yra visai atskira nuo 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės Valdybos.

Kadangi p. Gailius prirašė visokių skundų, 
Gcelongo lietuvių Bendruomenės Valdyba 
norėtų AfPskaityjojams pristatyti šitus faktus. 
Kai 1997 metais sudegė Geelongo Lietuvių 
Namai Douro gatvėje, geefongiškai prisitaikė 
prie šios skausmingus padėties labai sėkmin
gai. Padedami Geelongo Bendruomenės, 
draugų Australijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse, 
mes vėl atsistatėme. E paaukotų knygų vėl 
turime biblioteką, taip pat chorą, pensininkų 
klubą ir sporto klubas “Vytis” nenustojo 
veikęs. Įkūrėmsavaitgalio mokyklą, nors šiuo 
metu ji neveikia

Geelongo miesto valdžia padėjo mums 
išnuomoti buvusią biblioteką ftettitt Parke. 
Tie, kurie atkeliavo į Geelongą per Dainų ir 
Sporto Šventę, matė, kiek daug darbo buvo

Gerb. Redaktore, I refer to the article in 
edition 14 of this year’s paper “Griauna 
Lietuvių Namus” by Juozas Gailius. J.Gailius 
refers to an attempted burglary at the scene 
of the burnt out former Geelong Lithuanian 
Hall He describes in such detail the actions, 
methods and intent of the burglar that a 
reader might be led to surmise that he actually 
knows the burglar or at least witnessed the 
proceeding. If not, where does be get his 
information? The reality of course, is that 

įdėta sutvarkyti patalpas ir priimti svečius.
p. Gailiaus komentarai skamba labai 

negražiai. Taip, mes didžiuojamės kad 
Australijos lietuviai mums padėjo, kai to 
reikėjo. Geelongo lietuvių Bendruomenės
Valdyba žino kad visi gerbia mūsų maža 
Bendruomenę, ne tik lietuviai bet ir Gcelongo 
miesto valdžia ir Geelongo Tarptautinis 
Komitetas.

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba neturi jokio noro asmeniškai ginčytis 
su p. Gailiumi ar kitais kitais asmenimis. 
Geelongo lietuvių Bendruomenės Valdyba 
visada dirbo ir dirbs mūsų bendruomenės 
naudai

Žinome, kad senų Lietuvių Namų 
negalime atstatyti del naujų statybos įstatymų 
p. Gailius teisingai ir rašo, kad Geelongo 
lietuviai nubalsavo apdegusių namų 
neatstatinėti ir kad Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba sklypą su sudegusiais 
namais parduotų. Tad Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba ir vykdo šiuos 
nutarimus.

Kaip geclongiškiai išsivystis per laiką 
priklausys nuo žmonių dorybės ir 
bendradarbavimo. Mūsų bendruomenės 
veiklai tikrai nepadeda šiurkštūs rašiniai, kaip 
p. Gailiaus parašyta. Geelongo Uetuvių 
Bendruomenės Valdyba yra turėjus ne vieną 
diskusiją su Geelongo miesto valdžia dėl 
Fte tti tt Parko įsigijimo.

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba liūdi kad neturime Geelongo 
Lietuvių Namų, Douro gatvėje, bet kai 
susirenka bendruomenė (ne vieną kartą ten 
buvo atėjęs ir p. Gailius) j iešminę Pettitt 
Parko apylinkėse ar susirenka bendruomenė 
į “Kamertono” choro koncertą, yra labai aišku 
kad mūsų bendruomenė džiaugiasi naujose 
patalpose ir pripažįsta, kad Geefongo Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba yra daug padarius 
geefongiškiams, dirba bendruomenės naudai 
ir turi jos pasitikėjimą

Su pagarbą
Stasys Šutas, pirmininkas 

Kajetonas Starinskas, vice-pirminkinkas
Edward Reilly, sekretorius 

Jonas Obeliūnas, iždininkas
Nariai-. Vytas Brenner, Pranas 

Saldukas, Otto Šrederis, Genė Valaitienė

there was no attempted burglary and no police 
presence or report to the Committee of the 
Geelong Lithuanian Community. The hole 
in the north wall of the hall was made by 
firemen at the time of the fire to access the 
rear of the building I know, I was there and 
communicated information to the firemen 
regarding access, contents etc. J.Gailius' 
motives for such a story are unclear and 
known only to himself, but at best it is 
misleading to your readers.

Jonas V. Obeliūnas

Tai ką daryti? Nejaugi iš tikrųjų mano mirusiai Motinai Tėvynės žemėje nėra vietos? 
Rūsyje yra maža patalpėlė, kuri buvo numatyta karo atveju slėptuvei. Laidosiu čia

Kaltu ir kirviu pradedu laužti grindų betoną. Jis labai kietas, sluoksnis storas. Nepagalvojo 
Tėtė, kai statė namus, kaip bus sunku iškalti čia Mamytei kapą. Kad nepastebėtų iš lauko, 
pasišviečiu žvake. Stengiuosi iš visų jėgų, bet darbas į priekį juda lėtai Jei kas lipa į antrą 
aukštą, darbą reikia tuojau nutraukti. Pagaliau betonas išlaužtas. Toliau molis. Antrą parą 
baigiu darbų. Prieš mane žiojėjo duobė, Rytoj pirmasis gegužės sekmadienis - Motinos diena. 
Tai štai kokia mano paskutinė dovana Jau, Mama... Su teta perpjaunant spintą, darom 
karstą. Durelės bus karsto dangtis. Švintant karstą nunešam irnuleidžiam į duobę. Išklojant 
jį. Paskui reikia nešti Ją ten. Keletą kartų prieinu prie Jos, bet man pakerta kojas, darosi 
silpna. 7b aš niekaip nepadarysiu... Tada ateina patikimas žmogus, žymaus kunigo 
misionieriaus Paukščio brolis. Jis paima Ją ant rankų ir išneša.

Visą kitą savaitę naktimis nešioju iš rūsio betono gabalus ir molį Diskui gaunu cemento 
ir užlyginu grindis. Jokių kapo žymių nelieka...

Patalpoje buvo vandentiekio skaitiklis. Jį tikrinęs žmogus ne kartą ten pastebėjo gėles, 
žvakę, bet niekam apie tai neprasitarė.

Nežinomi kapai... Kiek jų buvo ir kiek jų dar tebėra Lietuvoj...
Dalia Grinkevičiūtė

a.a. Vytui Kasperaičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Genutei bei visai šeimai ir kartu 

liūdime.
“Kovo” valdyba ir nariai

Plainway Funerals
Affordable Funerals with dignity and pride over 25 years experience in the 

Funeral Industry. Vast experience in Multicultural Funerals including the 
Lithuanian Community. Funerals arranged in the comfort of your own home 
or at our offices at Sefton,

24hr service 7 days a week.
Contact: Bruce on 9823 0919 or Steven on 9864 6893

Bossley Park / Fairfield, Blacktown, NSW.
Proudly Australian Owned
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Kas-kur — kaip?

Antanas 
Laukaitis

O kur gi jaunimas?
Rekolekcijos paprastai būna prieš Velykas 

ir, nors Melbourne turime labai energingą 
jauną kunigą Egidijų Arnašių, tačiau 
Sydnėjuje negalime jų padaryti laiku. Tbdėl 
Sydnėjuje rekolekcijas turėjome jau atšventę 
Velykas. Malonu buvo matyti šį neseniai iš 
Lietuvos atvykusį kunigą, klausytis jo 
prasmingų ir gražių pamokslų, išklausyti jo 
lietuvių kalba atnašaujamų ir net giedamų 
pamaldų. Vieno pamokslo metu gerbiamas 
svečias pasakė: “Matau ai čia daugumoje jau 
žilagalvius ir vyresnio amžiaus sydnėjiškius. 
Tikrai malonu. Tačiau, kurgiyrajūsų jaunimas? 
Kodėl kartu neatsivedėte ir savo vaikų bei 
anūkų'! Jūsų gi pareiga tai padaryti”.

Ir tikrai, pats kunigas, būdamas didelis 
jaunimo draugas, metų pradžioje visą laiką 
stovyklavęs rajoninėje skautų stovykloje, ten 
pravedęs užsiėmimus, dalyvavęs vakarinių 
laužų pasirodymuose ir net mūsų virtuvėje 
padėjęs mums skusti bulves, jautėsi kaip savas 
tarp savų, jaunas tarp jaunų. Tačiau dabar jis 
manęs paklausė, o kur gi dingo visi skautaį 
visas kitas jaunimas, kad net į rekolekcijas 
nesiteikė apsilankyti ir vėl kartu pabendrauti? 
Tikrai jaučiausi nesmagiai ir nežinojau, ką 
mielam svečiui, jaunimo draugui atsakyti

Sveikiname mielą australiečių draugą
Balandžio 24 d Vilniuje 60-mctį atšventė 

dr. Gediminas Rimdeika. Ne vienas ir 
Australijoje, ypač Sydnėjuje, pažįsta ir 
draugauja su šiuo maloniu bei draugišku 
gydytoju. Jau kelis kartus Gediminas čia 
lankėsi įvairiose medicinos konferencijose,

Dr. Gediminas Rimdeika.

apžiūrėjo didžiąsias mūsų ligonines ir 
susipažino su Australija bei jos lietuviais. Šiuo 
metu dr. G.Rimdeika yra Lietuvos Sapiegos 
vardo ligoninės direktorius. Šios ligoninės 
istorija siekia net Napoleono laikus. Baigęs 
mediciną, dr. Gediminas (nuo jaunų dienų 
būdamas geras sportininkas) buvo paskirtas į 
Druskininkus garsaus fizinės kultūros 
žmogaus Karolio Dineikos padėjėju. Vėliau 
tapo vyriausiu gydytoju. Jie sukūrė metodiką, 
kaip turintiems stuburo patologiją pritaikyti 
gydymą vertikaliomis voniomis. Vėliau 
persikėlė į Vilnių ir čia buvo paskirtas vesti 
Karoliniškių poliklinikos statybas. Pabaigus 
šį darbą labai geraį jį paskyrė statyti ir 6-ąją 
polikliniką. Anais laikais atsisakyti buvo 
neįmanoma, nors statyboms visko trūko, 
tačiau sumanus daktaras-“statybininkas” 
visuomet rasdavo išeitį Baigus šį darbą, jį 
paskyrė perimti labai nuniokotą buvusį rusų 
karininkų pastatą - Sapiegos ligoninę. Dr. 
G.Rimdeika savo ryšių dėka gavo paramą iš 

danų Rotary klubų ir amerikiečių, nes ligoninė 
yra sukurta pagal amerikiečių karo veteranų 
administracijos principą: nukentėjusiems nuo 
karinės agresijos. Šiandien šios figūrinės turtas 
yra įvertintas 11 milijonų dolerių. Tbdėl ir 
draugai bei kolegos gydytojai sako, kad dr. 
G.Rimdeika yra ne pats blogiausias 
statybininkas tarp gydytojų, betpats geriausias 
gydytojas tarp statybininkų.

Sveikindamas mielą dr. Gediminą 
Rimdeiką su garbinga gimimo diena, savo ir 
jo australiečių draugų vardu linkiu  jam ir toliau 
bū t tokiam stipriam, jaunatviškam ir kartu su 
savo miela žmona Angele džiaugtis gyvenimu 
bei nepamiršt Kengūrų krašte gyvenančių 
draugų.

Jau ruošiamasi Atėnų olimpiadai
Po taip gražaus Lietuvos olimpiečių 

pasirodymo ir laimėjimų Sydnėjaus 
olimpiadoje, LT olimpinis komitetas jau 
pradėjo ruoštis Atėnams. Jau patvirtinta šių 
metų olimpinė rinktinė, joje yra 48 
sportininkaį suskirstyti į du sąrašus. Pirmame 
tik 9 olimpiečiai - prizininkai ir geriausiai 
pasirodę. Įtinki b jų gaus maistpinigių pol,250 
Htų, keturi-po 1,000 litų. Taip pat lOžmonių 
(gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų) gaus 
po 650 litų. LTOK nusprendė įsteigti naują 
apdovanojimą - tai “Olimpinė žvaigždė”. Šį 
apdovanojimą gaus žmonės, nusipelnę 
Lietuvos olimpiniam judėjimui

Lietuvoje populiarėjo “squash’as”
Šį žaidimą išrado Anglijos moksleiviaį o 

prieš tai panašų žaidimą žaisdavo Anglijos 
kaliniai Jie savo ankštose kamerose į sienas 
mušinėdavo kamuolį

Šis žaidimas yra populiarus ir Australijoje. 
Labai dažnaį jei tik yra galimybė, čia jis yra 
žaidžiamas ir per mūsų sporto šventes. 
Squash’as yra žaidžiamas 9.57 metrų ūgio, 6.40 
m plofio ir 4.57 m aukščio uždaroje patalpoje. 
Kamuoliukai yra guminiai 23.5 gramų svorio 
ir 4 cm skersmens. Raketė, su kuria mušama 
nuo sienos, yra mažesnė ir lengvesnė nei 

teniso ir sveria 130-150 gramų. Pirmosics 
šio žaidimo aikštelės buvo įrengtos 
Klaipėdoje, o dabar yra ir kitur. Vilniuje 
gyvenantis švedų verslininkas LForsman 
įrengė ir įkūrė pirmą squash’o klubą. Čia yra 
geros, tarptautinio standarto 4 aikštelės it 
pagrindinis treneris yra škotas R.Loddiart, 
kuris prieš penkerius metus atvyko dėstyti 
anglų kalbą ir pasiliko Vilniuje. Šis žaidimas 
darosi labai populiarus tarp vaikų.

Aržinaį kad?
...1997 metais Prancūzijos geografijos 

institute buvo nustatyta, kad Lietuvoje yra 
Europos geografinis centras ir tai yra įrašyta j 
Guiness rekordų knygą. Šis centras 26 km į 
šiaurę nuo Vilniaus paskelbtas kartografiniu 
draustiniu

...Europoje populiarėja krokodiliena, 
kurios paklausa, plintant snukio ir nagų ligai, 
labai padidėjo. Daugiausiai jos yra atvežama 
iš Tailando, kur yra specialios krokodilų 
auginimo fermos. Iki šiol daugiausiai buvo 
eksportuojama į Kiniją, bet dabar į Vokietiją 
per mėnesį eksportuojama po 15 tonų 
krokodilų mėsos ir paklausa vis didėja

..sporto rungtynes galima tik laimėti ar 
pralaimėti, one išlošti arpraloštį kas turi būti 
vartojama tik kortų žaidime, azartiniuose 
lošimuose ir panašiai

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-17
“Augindamas linus, galėsiu apmokėti 

vokiečiams visą duoklę vienu derlium”, - 
išgirdau tėvą sakant Ėgliui.

Tikra teisybė. Mano tėvai nebeturėjo 
rūpesčių dėl duoklės. Pirmą duoklę atidavė 
rudenį sėmenimis, o paskui linų pluoštu. 
Tai buvo taip sėkminga, kad jis net galėjo 
pagelbėti kitiems ūkininkams.

“Jei galėčiau, aš jiems visiems 
padėčiau”, - sykį girdėjau jį sakant mamai.

Daug ūkininkų pateko į kalėjimą 
neįvykdę vokiečių reikalaujamos, neįmano
mai didelės duoklės.

“Šiandien keletas žmonių, kurie sėdėjo 
uždaryti kalėjime, buvo vokiečių išvilkti iš 
kamerų ir sušaudyti. Man sakė, kad tai 
buvo bausmė už Čekoslovakijoje partizanų 
nužudytą aukštą nacių pareigūną”,-vakare 
grįžęs iš miestelio tėvas pašnibždėjo mamai.

“Kaip baisu”, - sudejavo mama.
Vėliau sužinojom, kad naciai įsakė 

sušaudyti tūkstančius nekaltų žmonių jų 
okupuotose valstybėse kaipo pamoką, kad 
nesipriešintų jų įvestai valdžiai. Aš vėl 
pasidariau baugšti, grįžo dar baisesni sap
nai. Vis daugiau ir daugiau girdėjau apie 
suėmimus už pasipriešinimą naciams. 
Žmonės buvo uždarinėjami į kalėjimus, 
kacetus arba net sušaudomi.

Vieną šaltą rudens dieną, 1943 metais, 
mano tėvui buvo įsakyta važiuoti į valsčiaus 
miestelį pasiimti rusų šeimą.

Nuvažiavęs miestelio aikštėje jis pamatė 
kareivius, saugojančius šimtus pavargusių, 
apskurusių žmonių. Tarp jų buvo senų ir 
jaunų moterų, keli seni vyrai ir daugybė 
išbalusių vaikų. Jie stovėjo krūvoje sušalę, 
išalkę ir persigandę.

Kai tėvas prisistatė vokiečių valdinin

kui, jis jam davė šešias rusiškas pavardes ir 
įsakė susirasti tuos žmones.

“Neužmiršk, kad tie rusai dabar yra ta
vo žinioje ir tu mums atsakai už juos. Sau
gok, kad nepabėgtų, nes tu būsi nubaustas”, 
- prigrasino valdininkas.

Jau buvo vėlu, kai tėvas įvažiavo į kiemą 
pilnu žmonių vežimu.

“Atvažiuoja,” - sušukau susijaudinusį 
prisimindama rusų okupacijos laikus.

“Mama, kas tie žmonės? Ko jie važiuoja 
pas mus? Aš nekenčiu rusų”, - burnojau, 
prisiglaudus prie jos.

“Tylėk, vaike. Aš irgi nežinau”.
Stebėjom juos pamažu lipant iš vežimo. 

Mūsų akys susitiko, kai pažvelgiau į senuką. 
Sena moteris išlipo paskui jį. Už jų buvo 
jauna moteriškė su kūdikiu rankose. Šalia 
jos stovėjo dar viena moteriškė ir laikė už 
rankos mažą berniuką.

Mano mama jau turėjo paruošusi 
keturias lovas. Manau, ji tikėjosi tik keturių 
žmonių. Abu mano tėvai mokėjo rusiškai. 
Mama iš tolo pasveikino rusų šeimą.

Jauna moteris pribėgo prie jos ir pradė
jo maldauti pagalbos silpstančiam vaikui. 
Pasilenkusi mama pažiūrėjo į kūdikį, kuris 
jau nebegalėjo net verkti. Apsisukus 
nubėgo ir atnešė šiltą apklotėlį bet kol ji 
grįžo, jis jau nebejudėjo. Buvo miręs.

Jauna moteriškė pradėjo šaukti. Jos 
akys paplūdo ašaromis. Glausdama prie 
savęs ryšulį su mirusia dukrele, pamažu įėjo 
į kambarį ir sukrito ant grindų. Ten per visą 
naktį supo ją niūniuodama.

Katą rytą Jonas daržinėje, sukalė 
karstelį. Mama surado baltos lino medžia
gos ir rožinį kaspinėlį suvynioti kūnelį.

Vėlyvas ruduo, darželyje nebebuvo 
gėlių. Aš paskyniau amžinai žaliuojančių 

rūtų ir apdėjau kūdikėlį
Tėvas pakinkė arklius ir nuvežė liūdin

čią šeimą su motina, laikančia grabelį 
glėbyje, į ortodoksų kapines, esančias už 
kelių kaimų nuo mūsų.

Po kelių dienų sužinojau, kad senoji 
moteriškė buvo mirusio kūdikio senelė. 
Mes ją vadinom babuška, o senuką, kuris 
buvojo

senelis, dieduška. Mirusio kūdikio 
motinos vardas buvo Liuba, o mažas 
berniukas buvo jos sūnus. Jo vardas buvo 
Andriuša. Kitos moters vardas buvo Mania. 
Ji buvo Liubos sesuo.

Nors mano mama juos maitino labai 
paprastu maistu, jie vis vien ilgą laiką sirgo 
pilvais, kol priprato prie mūsų valgių.

“Kodėl tu nevalgai dešrų?” - vieną 
dieną įsidrąsinus paklausiau babuškos.

“Aš nepratusi. Mano skrandis per 
silpnas suvirškinti tokį sunkų maistą kaip 
rūkyta mėsa. Tu žinai, Ale, mes po 
revoliucijos Rusijoje niekad neturėjom 
tokio gero maisto”.

Kitą vakarą virtuvės kampe, prie 
blykčiojančios žibalinės lempos, girdėjau 
diedušką pasakojant tėvui savo gyvenimo 
istoriją.

“Mūsų šeima buvo ūkininkai, kaip ir tu. 
Jie buvo pasiturintys ir užaugino daugiau 
maisto negu galėjo patys suvalgyti. Bet po 
revoliucijos viskas pasikeitė. Mes visi 
pasidarėme nelaimingi ir baukštūs, kai 
komunistai pradėjo mus alkinti mūsų pačių 
žemėje. Pirmiausiai jie atėmė maistą, kad 
galėtų priversti mus jų klausyti. Po to jie 
nusavino žemę ir liepė dirbti kolchoze. Kai 
vokiečiai užėmė mūsų kaimą, gyvenimas 
dar pablogėjo. Vieną dieną kareiviai mus 
sugaudė ir taip mes atsiradom čia. Ačiū už 
jūsų gerą širdį, mano mieli žmonės”, - 
pamačiau babušką bučiuojant mano tėvų 
rankas, tai buvo jų paprotys išreikšti 
padėką.

Kaipo vaikas, aš greitai pramokau jų 
kalbos ir juos pamėgau. Visi blogi atsimi
nimai apie rusus iš okupacijos laikų pamažu 
išblėso. Babuška ir dieduška buvo geri 
pasakoriai, ir kadangi buvo įdomu jų 
klausytis, aš su jais praleisdavau kiekvieną 
laisvą minutę.

Andriuša dažnai žaidė su mano broliu. 
Liuba ir Mania buvo visada užimtos ūkio 
darb. is. Jos labai daug padėjo linų lau
kuose, kur reikėjo daugiau darbo negu 
auginant paprastus javus.

Not ir Jonas tai pastebėjo.
“Ačiū Dievui, kad Liuba ir Mania 

mums padeda. Nežinau, kaip mes šiemet 
būtume apsidirbę be jų.”

Laikui bėgant aš vėl girdėjau žmones 
šnabždant, kad naujoms aukoms laidoti yra 
kasamos duobės.

“Kai vokiečiai pabaigs naikinti žydus, 
jie pradės daryti tą patį su kitais”, - 
nugirdau Bijų sakant tėvui.

Po to aš laksčiau visų klausinėdama, 
kas tie kiti, bet nė iš vieno negavau 
atsakymo, kuris mane patenkintų.

“Tylėk. Neklausinėk per daug”, - 
neapsikentęs vieną dieną tėvas užrėkė ant 
manęs.

Persigandus bėgau pasiguosti pas savo 
draugę karvutę.

“O, Aviete, niekas man nesako, kas tie 
kiti gali būti... Ar tai galim būti mes? Negi 
tikrai?”

(bus daugiau)

^Nuo pirmojo Šių metų MP numerio'' 

atkarpomis spausdinamą Alės Iktbnena 
knygą dar galima įsigyti aąįųktdba. 1998 
metais išleistas angliškasis Jos variantas 
vadinasi “Aviete and After”.
Pageidaujančius prašome skambinti lel 

. (03)93791291 .
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Musų mirusieji

a.a. Vytautas Petras Cibulskis
Vytautas Cibulskis mirė vasario 24 d. 

ftrth’e, Vakarų Australijoje, kaip tik sulaukęs 
75 metų. Vakarų Australijos neskaitlingoje 
lietuvių kolonijoje kiekviena nauja spraga 
jaučiama skausmu, o ypač Vyto Cibulskio 
paliktoji Apgailimas šeimos artimųjų, draugų, 

1 bičiulių ir visų. Plačioje Cibukkių, Kateivų ir
< Gustų giminėje Vytautas buvo žinomas kaip 
i inžinierius, sportininkas, tvirtas bendruo

menės šulas.
Į Vytautas gimė 1926 metų vasario 4 d. 

' Krokelaukėj, Alytaus apskrityje. Tėvai - 
Teofilius Cibulskis ir Marija Statytė. Šeima 

; gyveno Pavenčiuose, Šiaulių apskrityje, iki 
1944 m. išvyko Vokietijon 1947 m. gyveno 
Bamberge. Bavarijoje Vytas vedė Filomenų 
Kazlauskaitę. 1949 metais laivu “Mozafari” 
atvyko į Australiją. Muenchene Vytautas buvo 
pradėjęs studijuoti inžineriją, o mokslus baigė 
ftrth’e, Curtin universitete. Daugelį metų

< dirbo Australijos Public Works departamente.
Užaugino dukrą Viliją, sūnų dr. Raimundą 
Argą ir pora anūkų.

Apie 50 lietuvių ir dar daugkitų su velioniu 
atsisveikino šv. Mišiose St Joachim bažnyčioje 
ir prie kapo Karrakatos kapinėse. Laidojo 
kun. Paul Pitzen. Kalbą pasakė Zigmas 

■ Budrikis, Vytauto ilgametis artimas draugas.
(Jo kalbą pateikiame sutrumpintą. Red.)

Vytautas Cibulskis, to many of you known 
as Victor, was a settled man, a principled 
person, a disciplined professional engineer, a 
companionable friend, a loving and carring 

: son, husband, brother, father, grandfather. 
One who saw and understood. One who knew 
happiness and gloom, one who, we would say, 
died too soon.

I knew Vytas Cibulskis mostly from years 
as a bridge partner and for a similar time, but 
more occasionally, as a companion on a golf 
course. Vytas was an excellent bridge player, 
often brilliant

1 got quite a few glimpses of you, Vytai, 
your character and your mettle, even from 
sparse conversations between bridge hands. 
While you were still working as a structural 
engineer in the Commonwealth Department 
of Housing and Construction, you might 
sometimes come looking low and fatigued. 
This did not of course stop you from being 
fully alert intheplayingofbridge. But I might 
hear from you that you were under time 
pressure in the then project Whenever I am 
at Perth International airport, I think of you, 
and wonder which of the beams and which of

a.a. Vytui Kasperaičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Genovaitei, dukroms Ritai, Audrai, 

Irenai, sūnui Eddie ir visiems artimiesiems reiškia
Choras “Daina”

the columns and plates hold up, thanks to your 
care and design

When you were already retired, 1 could 
see that you worked just as hard and were 
untiring. You might have come to bridge after 
a tong day’s work, chipping and painting in 
the restoration of a room in your daughter 
Vilią and Richard’s newly acquired, old 
character, home. And you would work no less 
in doing some alteration or improvement to 
your own place. Or you would baby-sit your 
grandchildren. You were solid, you put your 
heart and body into all you did and everything 
you cared for. And you cared much

But now you are gone. No more for you a 
barely makable four spades, made with an 
over-trick, no more a grand slam bid and 
made, no more a 200 metre arrow-straight 
drive. Actually, you did not play bridge of late, 
and very little golf. It was probably already 
five years ago, perhaps even longer, when you 
gave up bridge and told me with some 
foreboding that the earth was drawing you. 
You said: “Žemė traukia”. Maybe you sensed 
already then a chaotic cancerous growth 
within you, - and now you were felled by it

You aredead.butthememoryof  you will 
live. Inyour immediate and wider family, and 
in all of us. Now we grieve. Our heartfelt 
sympathy goes to Filomeną to Vilią, to 
Raymond, your grandchildren, your sisters. 
However they and all of us will in time see 
you, and think of you, only with pleasure, of 
an exemplary model of care, of application 
and of discipline, of a life well lived.

Vytai, let me farewell you in Lithuanian: 
Tau dausos, tau dangus, / Negęstančios 
liepsnos šviesa, / Begalinė visata. / Thu, Vytai, 
ramybė amžina. y g 

a.a. Vytautui Stasiui 
Neverauskui OAM

iškeliavus amžinybėn, netekome vieno 
stipriausių ALB vadovų, kurio įnašas mūsų 
Bendruomenėje yra neišmatuojamas.

Neišmatuojama bei pastovi buvo ir jo 
draugystė, kurios mes visi pasigesime ilgą 
laiką.

Šioje liūdesio valandoje jo gyvenimo 
draugei - žmonai Marytei, sūnui Vytautui 
bei dukroms Matytei ir Dainai, jų visų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą

Genovaitė Vasiliauskienė OAM 
Sofija Kanienė OAM 

Janina Vabolienė OAM 
Danutė Urnevičienė 

Lili Radzevičienė 
Borisas Borjeras 

Leonas Gerulaitis

a.a. Bronė Jankiene
Ankstyvas balandžio 10-tos dienos 

rytmetis. Geetonge liūdna ir skaudi žinia - 
Bronė išėjo ten, iš kur nebegrįžtama. Tiems, 
kurie artimiau pažinojo šią kuklią nuostabios 
sieks moterį, sunku apsiprasti su mintimi, jog 
nebeteks su jabendrauti, ištirpo jos gyvenimo 
laikas.

Bronė gimė 1908 m. kovo 28 d. Valdonų 
kaime, Gruzdžių rajone, Šiaulių apskrityje. Ji 
spėjo atšvęsti savo 93-čią gimtadienį. Bronė 
augo gausioje ūkininkų šeimoje tarp 12kos 
brolių ir seserų Būdama vos 12 metų Bronė 
liko našlaitė ir užaugo prižiūrima giminių, 
vyresnių brolių ir seserų

1930 metais Bronė ištekėjo už Vaclovo 
Jankaus. Gyvendami ir dirbdami ūkyje jie 
susilaukė dviejų vaikų - 'fado ir Meilutės.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
šeimos gyvenimas, kaip ir daugumas, pakrypo 
į blogąją pusę. Artėjant frontui, Jankai paliko 
gimtąjį kraštą. Po įvairiausių nuotykių 
Vokietijoje, kur teko pergyventi badą, šaltį, 
Vaclovas per maišatį 7 mėnesiams buvo 
atskirtas nuo šeimos. Bronė su dviem vaikais 
per tą laiką patyrė daug vargo.

Karui pasibaigus, visa šeima pateko į DP 
stovyklą kur išgyveno iki 1949m ir tais pačiais 
metais emigravo į Australiją. Pateko į 
Bonegillos imigrantų stovyklą. Po trijų 
mėnesių stovykloje, vyrai buvo išsiųsti {darbus, 
o moterys ir vaikai į Cowra stovyklą Vėliau 
moteris perkėlė į Somers stovyklą arčiau 
dirbančių vyrų

Atlikus privalomą darbo sutartį, 1952 
metais Jankų šeima atvyko į Geelongą. 
Nusipirkę žemės sklypą pradėjo statytis savo 
namus. Jau atrodė, kad gyvenimas bus 
normalus, bet Vaclovas staiga suserga ir 1965 
metais miršta Kurį laiką Bronė dar gyvena 
savo namuose, bet vėliau išsikelia gyventi pas 
dukrą Meilutę. Metų našta ir pergyvenimai

Vytautas Neverauskas

Vaclovas ir Bronė Jankai.
išsekino jėgas, dienas teko leisti lovoje. R> trijų 
metų pas dukrą išeina į senelių prieglaudą 
Grace McKellar. Tfen ji praleido dar 5 su puse 
metų iki užbaigė savo žemišką kelionę.

A.a Bronė Jankienė buvo veikli irdarbšti 
lietuvių bendruomenės veikloje, šoko 
tautinius šokius, dalyvavo chore, mokytojavo 
Savaitgalio mokykloje (1970,1971 m.), buvo 
gera deklamatorė, turėjo artistinių gabumų 
buvo geto ir linksmo būdo, priklausė Moterų 
Draugijai, lankė ligonius. Ibi buvo patys 
gražiausi metai, nepamirštami

Gedulingos šv. Mišios įvyko balandžio 12 
d. Gely Family Church Jas atnašavo kun. 
R.Fitzpatrik. Apie velionę kalbėjo artimieji, 
KStarinskas ir kiti Palaidota Rytų kapinėse 
(Eastern Cemetery), palydėta būrio lietuvių 
ir artimųjų Šermenys vyko King Myers Str., 
Geetonge.

Liūdesy liko duktė Meilutė Bindokienė 
ir sūnus 'Tadas su šeimomis.

Brangi Brone, tegul Tau bus lengva 
Australijos žemelė! _ . _. . .

Regina Skenene

Alfredas Gudaitis (193B - BOO1)

Mirus

a.a. v.s.ffil. Vytautui Neverauskui,
visai jo skautiškai šeimai gilią užuojautą reiškia

LSS Australijos Rajonas

Liūdėdami atsisveikiname su “Talkos” Adelaidės skyriaus steigėju, 
buvusiu jos pirmininku ir gerbiamu kolega 

Vytautu Neverausku, 
kurio įnašas “Talkos” veikloje lieka neužmirštamas.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Marijai, šeimai ir artimiesiems.
Lietuvių Kooperatinė Kredito

Draugija “TALKA”

Mirus vyr. skautininkui GL

Vytautui Neverauskui,
žmonai ps. Marytei, sūnui s.v. Vytautui, dukroms ps. Marytei irv.sk. Dainai 

bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia
Akademinis Skautų Sųjūdis

Alfredas Gudaitis gimė Lietuvoje, 
Kybartuose. Jo tėvas, dirbdamas prie namų 
statybos, dažnai su visa šeima keliaudavo po 
Įvairius miestus. Alfredui teko mokytis ir 
Palangos mokykloje. Prasidėjus karui visa 
šeima pasitraukė į Vakarus. 1949 metais 
emigravo į Australiją ir kiek laiko gyveno 
Gretos stovykloje. Vėliau Alfredas su tėvu 
rado darbą Brisbanėje. Būdami darbštūs, savo 
jėgomis pasistatė gražų mūrinį namą ir visa 
šeima apsigyveno Brisbanėje. Alfredas 
išmoko baldų apmušėjo (upholsterer) amato, 
įsikūrus lietuvių chorui ir tautinių šokių 
grupei, Alfredas aktyviai dalyvavo jaunimo 
grupėje.

Alfredui teko viengungio dalią bet likimas 
nusišypsojo ir prieš ketverius metus jis susitiko

su viešnia iš Lietuves, EJ.Luckų giminaite 
Irena. Fb kelių mėnesių draugystės jie atšventė 
vestuves Lietuvių Namuose.

Alfredas buvo patenkintas ramiu 
gyvenimu ir niekuo nesiskundė. Šiek tiek 
sušlubavus sveikatai, lankėsi pas daktarus. 
Žmonai Irenai atostogoms išvažiavus j 
Lietuvą Alfredas staiga mirė savo namuese.

Laidotuvės vyko Mt. Tompson 
krematoriume. Visų lietuvių vardu su velioniu 
atsisveikino Juozas Platkauskas ir žmona 
Irena. Nemažas būrys draugų ir senų 
pažįstamų atėjo atsisveikinti ir pasimelsti už 
Alfredo vėlę.

Liūdesy liko žmona Irena, sesuo Irena 
Stankūnienė ir visi giminaičiai

Brisbanietė

Vytautui Neverauskui
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiu žmoną Marytę, šeimą ir visus artimuosius

Viktoras Martišius
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas laukia jūsų, 
taip pat ir jūsų artimųjų bei bičiulių 

apsilankymo į Klubo
"JIUPINI”

sekmadienį, gegužės 20 d., apatinėje 
Klubo salėje nuo 230 va L iki 4 vai. p.p.

Per “Šiupinį” pasilinksminsite, 
pasidžiaugsite šokiais, pokštais, 
dainomis, linksma muzika. Jeigu dar 
nesatę matę ar patyrę lietuviško šiupinio, 
nepraleiskite šios progos. Malonūs ir 
patyrę patarnautojai jus aptarnaus prie 
stalų su kava, pyragaičiais, silpnesniais 
ar stipresniais gėrimais.
Jums tik sėdėti ir linksmai praleisti laiką 

malonioj ir linksmoj aplinkoj!
Įėjimas tik $5, į kainų {eina kava ir 

pyragaičiai
I jthuanian Club, 16-18 East Terrace, 

Banks town.

Šoks Gintaras Rad/ivanas
(žiūr. nuotr. kairėje)

' -....—' - .... ..................... - ■
Siuntinius Į Lietuvą prašome pristatyti į Melboumo Lietuvių 

Namų Jubiliejinę salę gegužės 12 d., šeštadienį, tarp 10 ir 12 vai. ryto arba 
gegužės 13 d., sekmadienį, tarp 9 ir 1030 vai. ryto ir tarp 12 ir 1230 vai.

Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame už aukas M.Matulionienei ($60), 
J.Balčiūnui ($50) ir EŠauliui ($50). Taip pat dėkojame visiems, paaukojusiems 
drabužius ir avalynę mūsų globotiniams Lietuvoje.

Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų D-jos Valdyba
Vs.. —.. -.  - ==3>
r — — — — — — — — —-------------------------- ----------— — — — — — -i
I Dėl labdaros shintinių į Lietuva

Sydnėjaus lietuviams pranešame, kad laivas su humanitarine siunta užsakytas I 
1 gegužės 20 dienai iš Melboumo.
| Atkreipkite dėmesį, kad yra pakeista dėžių pristatymo data. Jūsų supakuotas | 
| dėžes reikia pristatyti į Lietuvių klubą gegužės 12 dieną, šeštadienį tarp 10 vai. | 
J ryto iri vai (13 vai.) po pietų. SydnėjalLS Draugųa |

TALKA Interest Kates

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 9708 1414 Fax: 9796 4962 

www.lithuaniandub.orq.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

GEGUŽĖS 20 D. 2.30 vai.
PUSIAU KULTŪRINE POPIETĖ

Šiupinys
PROGRAMOS ĮVAIRUMAS GARANTUOTAS 

ATLIKĖJAI JAUNI IR VĖJŲ MATĘ NARIAI 
KAS NEA TVYKS - GAILĖSIS!

LAUKIAME NARIŲ SU SVEČIAIS 
ĮĖJIMAS TIK $5.00

KAVUTĖ SU PYRAGAIČIAIS NEMOKAMAI 
PUIKI APLINKA, GERAS STALŲ APTARNAVIMAS

GEGUŽĖS 24 d. PENSININKŲ POPIETĖ 
Švediškas stalas nuo 12.30 vai.

GEGUŽĖS 27 d. 2.00 VAL 
BUS RODOMI FILMAI

LIETUVIAI SYDNĖJAUS OLIMPIADOJE

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai
TURGUS

UEPOS 1 d.
PANEVĖŽIO LIETUVOS JAUNIMAS

“Pynimėlis”

UEPOS 15 d. 1.00 vai.
KERMOŠIUS

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

Narių ir svečių informacijai.

The following inlercsi rates apply from May 1. 2OO1 
for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
Account minimum S5oo

12 month 5.0%
6 month 4.5%
3 month 4.5%

On-call Account
Account minimum S1O

$5000 + 3%
$1000-$4999 2% 

$10 - $999 l°/o
On maturity, the deposit and interest may be withdrawn or 

transferred to other accounts.
If the client does not notify his/her intention, the account is automatically 

rolled over lor another equal term at the current interest rate.
Withdrawals may he made irom term dctxrsils txrtorc maturity date 

in such case only 0.5% is payable on the withdrawn sum

Ioai,s
may be varied during _.
the year depending on I S “ 5.4%
current interest rates lltJW 
offered by banks and over $60,000 - capped for 1- m> 
other finance bodies. » <J /I 0/

Mortgage secured ’>• * /« 
Guarantor secured and personal 12% 

(Conditions apply) ______

Melbourne 9328 3466
Adelaide 8362 7377
Sydney 9796 8662

talka@access.net.an

Skambės kanklės
Fb atostogų Melboumo kanklių ansamblis gegužės mėnesį vėl pradeda darbą. Norimieji ntieji 

įsijungti mielai kviečiami Ansamblis turi atliekamų kanklių, kurias bus galima paskolinti ’Imti 
Prašom kreiptis į Stasį Eimutį tel: 9807 8223. JA LA.

Pranešimas
Pranešame, kad dr. Vytautui Donielai išvykus Lietuvon, ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos pirmininko pareigas gegužės-birželio mėn. eis Jonas Zinkus. 
Jo adresas: 181A Weston Street, Panania NSW 2213, teL: 9774 2914.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba įsigijo ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekai 
perdavė šias videojuostas:

Barbora Radvilaitė (spektaklis)
Amerika pirtyje (spektaklis)
Valdovas (Mykolaičio-Putino drama)
Lietuvos medims barokas (Vilniaus bažnyčios)
Tarp Nemuno kilpų (lietuviškai) kartu su Lietuva - atvertos durys
(angliškai)

Netrukus bus gautos ir šios video juostos:
Tadas Blinda
Lietuvos Prezidentūra vaikų akimis
Padebesių istorijos (jumoreska)

Sydnėjaus Apylinkės Valdytu

is
I.
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