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Gegužes 13 d. per SBS televiziją Eurovizijosdainų konkurso transliacijos^ Danijos 
metu matėme Gintarą Radzivaną (nuotraukoje viršuje jis su “Home and Away” 
žvaigžde Ada Nicodemu). Sydnėjaus “Sūkurio” tautinių šokių šokėjas buvo pakviestas 
į garsenybių komandą, atstovavusią Eurovizijoje dalyvaujančias šalis. Plačiau apie 
tai, kas tą vakarą (taip pat ir už ekrano) vyko SBS TV studijoje, galėsite pasiskaityti 
vėlesniuose MP numeriuose. Dabar tik priminsime, kad Lietuvos ansamblis “Skamp” 
Eurovizijoje-2001 užėmė 13 vietą, o Australijos televizijos žiūrovų lietuviai buvo 
pripažinti ne tik geriausiai dainavusiais, bet ir gražiausiai apsirengusiais atlikėjais.

Mokslininkai pranašauja, 
kad nanotechnologija - 
sugebėjimas manipuliuoti 
atomus, imituojant gamtos 
procesus, masiškai pigiai 
pagaminant bet kokią norimą 
medžiagą, artimoje ateityje 
nepažįstamai pakeis pasaulį.

Šiuo metu Australija ir JAV 
pirmauja nanotechnologijos 
atradimų srityje.

Gegužės 10 d. Sydnėjuje 
ABC televizijos laidos 
“Aftershock” forume CSIRO 
nanotechnologijos ekspertė dr. 
Vijoleta Braach-Maksvytytė 
xnauju atradimų potendonalą 

Lietuvaitė, kuri gal išgelbės pasaulį - dr. Vijoleta Breach
Maksvytis. Nuotrauka iš Weekend Austrudat

televizijos laidoje aptarė su 
kompiuterių žinovu David 
Coutts ir Melboumo universi
teto profesorium Damien Brodericks. Dr. Vijoleta nanotechnologijos pasiekimus vertina kaip 
antrąją pramoninę revoliuciją Tai gausybių ragas, įgalinąs žmoniją masiškai pagaminti bei 
kokį reikiamą produktą, panaudojant pigią gamtos energiją Nebebus reikalingi didžiulia 
fabrikai, mašinos, darbo jėgą Vienintelis svarbus faktorius bus žinojimas. CSIRO jau yra 
ištobulinusi pirmuosius išradimus šioje srityje.

Kiti forumo pašnekovai be būsimų gėrybių, iškėlė ir pavojų pasauliui, tuo atveju, je 
nanotechnologija patektų į neatsakingų asmenų rankas. Dr. Vijoleta Braach-Maksvytytė 
pabrėžė, kad žmonių rankose yra gėris ir blogis. Dabar, kai stovime drastiškų pokyčių išvakarėse 
yra pats laikas apskaičiuoti ir numatyti, kur atradimai gali mus nuvesti, nubrėžti technikos 
vartojimo taisykles, atsakingumo ribas. Ji išreiškė viltį, kad atradimai bus panaudoti gėriui, 
įgalinant visas šalis pasigaminti sau reikiamus maisto išteklius bei energiją

Gegužės 17 d. dr. Vijoleta Braach-Maksvytytė CSIRO reikalais keletui savaičių išvyko < 
JAV ir Europą AfPinr

TVF pripažįsta ekonominę pažangą
Fter pastarąjį laikotarpį Lietuva pasiekė 

ekonominės pažangos, ketvirtadienį 
susitikime su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkumi pabrėžė Tarptautinio Valiutos 
Fondo (TVF) atstovas John Odhng-Smee. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuva ir 
ateityje turėtų vykdyti griežtą biudžeto politiką 
bei vidutinio laikotarpio reformas-Pokalbio 
metu aptarti savivaldybių, investicijų, verslo 
bei pinigų politikos klausimai

TVF pareigūnai teigiamai įvertino 
Lietuvos taupomojo banko ir “Lisco” 
privatizavimą bei pažymėjo, kad užsienio 
investuotojų pasitikėjimas mūsų šalimi augą 

Atleis Vyriausybės aparato tarnautojus
Lietuvoje netrukus įsigalios nauja 

Vyriausybės kanceliarijos struktūra - dėl to 
bus atleisti 26 tarnautojai

Vyriausybės spaudos tarnyba informavo, 
kad 21 iš jų perkeliamas į valstybės tarnybos 
rezervą. Pusę metų jiems bus mokama 
minimali mėnesinė algą jei per tą laikotarpį 
nebus pasiūlytos kitos pareigos valstybės 
tarnyboje, bus išmokėtos išeitinės 
kompensacijos nuo 2 iki 4 mėnesinių 
pareiginių atlyginimų dydžio, fV’nki, vyresni 
kaip 62.5 metų tarnautojai išeis į pensiją

Bus skelbiamas konkursas užimti naujas 
ir neužimtas pareigas. Įgyvendinus reformą

įvykių apžvalga
kanceliarijoje liks 21 etatu mažiau.

Prezidentas sunerimęs dėl koalkįjos
Prezidentui Valdui Adamkui 

susirūpinimą sukėlė kalbos apie Vokietijoje 
vykstančius slaptus socialliberalų ir 
socialdemokratų pokalbius, susijusius su 
valdančiosios koalicijos Lietuvoje 
pertvarkymu.

Tačiau, pora dienų vėliau sugrįžęs iš 
Vokietijos Socialdemokratų partijos lyderis 
Prezidentas Algirdas Brazauskas paneigę 
kalbas apie neva Berlyne įvykusius jo 
susitikimus su Naujosios sąjungos lyderiu 
Seimo Pirmininku Artūru Paulausku ir jų 
pokalbius, susijusius su valdančiosios 
koalicijos Lietuvoje pertvarkymu.
A-Builauskas ginčijosi su vokiečių politiku

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko 
vadovaujama parlamentarų delegacija 
Berlyne turėjo progos padiskutuoti su 
Vokietijos Bundestago Laisvosios demokratų 
partijos frakcijos pirmininko pavaduotoju 
užsienio politikos ir saugumo klausimais 
Klaus Kinkei dėl jo pozicijos Baltijos šalių 
narystės NATO klausimu

Susitikimas įvyko KKinkel iniciatyvą 
Laisvosios demokratų partijos frakcija 
Bundestage turi 43 vietas iš 639.

Buvęs VFR užsienio reikalų ministras 
(1992-1998 m) liberalas KKinkel pritaria 
Baltijos valstybių priėmimui į Šiaurės Atlanto 
Aljansą antrajame plėtros etape. Bet, jo 
manymą tai reikėtų daryti “ne dabar”, o tadą 
kai Rusijoje susiklostys palankesnė teisinė ir 
demokratinė padėtis.

Seimo Pirmininkas A.Paulauskas 

pertraukė pašnekovą klausiniu “iki kada 
nukelti!?”.

Parlamento vadovas pabrėžė, kad tokiu 
atveju tektų ilgai laukti už NATO zonos ribų. 
Delegacijos nariai kategoriškai nepritarė 
buvusio VFR užsienio reikalų ministro 
nuomonei, jogšiuo metu Lietuvą pakviečiant 
į NATO komplikuotųsi jos geri santykiai su 
Rusija, ir atmetė KKinkel eksponuojamą 
buvusio Rusijos ministro pirmininko 
Jevgenijaus Primakovo neigiamą poziciją dėl 
Baltijos valstybių priėmimo kaip pasenusį 
argumentą

KKinkel sutiko, jog Baltijos valstybes 
reikėjo priimti į NATO iš karto, kai jos atkūrė 
nepriklausomybę - prieš 10 metų.

Seimo Pirmininkas A Paulauskas nesutiko 
su KKinkel pozicija, jog Lietuvai tapus 
NATO nare Rusija būtų atskirta nuo Europos 
saugumo architektūros kūrimo.

Dėl naujojo sveikatos apsaugos ministro
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 

susitiko su kandidatu į sveikatos apsaugos 
ministro postą, vyriausiuoju Lietuvos 
rentgenologu, Seimo Pirmininko 
visuomeniniu patarėju medicinos klausimais 
dr. Konstantinu Romualdu Dobrovolskiu

Kandidatas į ministrus žurnalistams sakė, 
kad jie kalbėjosi ne tik apie sveikatos sistemos 
problemas ir reformų planus, bet ir apie jo 
privačią “Tomografijos” kliniką

Kol Prezidentas galutinai apsispręs dėl 
sveikatos ministro, šias pareigas ir toliau eis 
dar balandžio 2 d. laikinąja sveikatos apsaugos 
ministre paskirta socialinės apsaugos ir darbo 
ministre Vilija Blinkevičiūtė.

Kritikuojamas draudimo projektas
Seimo Socialdemokratinės koalicijos 

frakcijos nares Birutės Vėsaitės nuomone 
Transporto priemonių savininkų ir valdytom 
civilinės atsakomybės privalomojo draudim • 
įstatymo ir poįstatyminių aktų projektą^ 
ruošiami nepakankamai viešai irskaidriai, jie 
neapsvarstyti visuomenėje.

Ji sakė, kad Vyriausybės pa teiktas Seimu i 
svarstyti įstatymo projektas tenkina draudim 
bendrovių, bet ne Lietuvos gyventoji! 
interesus.

Jos duomenimis, privalomojo draudimo 
įmokos iš vartojimo atims 250-300 mln. Lt 
(vidutinė draudimo kaina automobiliui - 350 
Lt: 333 Lt - fiziniams asmenims, 449 Lt 
juridiniams asmenims, draudimo įmoka 
autobusui ir troleibusui sieks 877 Lt, 
mikroautobusui - 619). Seimo nare 
prognozavo, kad draudimo Įvedimas sukels 
kainų šuolį, ypač transporto paslaugų sferoje 
B. Vėsaitės teigimu, numatomi privalomu 
įmokų dydžiai nėra kaip reikiant pagrįsti Ji 
pabrėžė, kad nesvarstyti alternatyvūs, mažiai i 
lėšų pareikalausiantys, privalomojo draudimo 
variantai

Pasak B. Vėsaitės, nepaliekama 
alternatyva suteikti draudiminę apsaugą 
asmeniui visų jo turimų transporto priemonn i 
atžvilgiu, kurių teisėtas valdytojas asinio yra. 
“Draudikų norus suprantamas: kuo daugiau 
transporto priemonių draudžiama ir kuo 
didesnės draudimo įmokos, tuo didesnės lėšos 
plaukia į draudimo įmokų sąskaitas. Pavyzdžiui 
įmokų padidinimas tik vienu litu kelioms 
privačioms draudimo bendrovėms reikštų 
papildomai gautą apie milijoną litų”, - sakė 
Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos 
narė B. Vėsaitė.

Nukelta į 2 psiū
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Trumpai iš visur REDAKTORĖS SKILTIS

♦ Gegužės 9 d. suėjo lygiai vienas šimtas 
metų nuo pirmosios Australijos Federalinio 
Parlamento sesijos iškilmingo atidarymo 
Melbourne. Šią svarbią sukaktį paminėjo 7 
000kviestinių svečių, gegužės 9 d. susirinkusių 
Melbourne Karališkųjų Parodos rūmų salėje.
♦ Per paskutinius 40 metų nuolat 
pasigirsdavo užmetimai D. Britanijos 
vyriausybei, kad australų kariai būdavo 
panaudojami per branduolinių bombų 
sprogimų bandymus Australuos teritorijoje, 
išbandant ant jų radioaktyvių spindulių 
veikimą. Visos D. Britanijos vyriausybės 
užmetimus griežtai paneigdavo. Tik dabar, 
archyvuose užtikus aiškius įrodymus, D. 
Britanijos gynybos ministerija prisipažino, kad 
užmetimams yra pagrindo. Australų, 
naujazelandieaų ir britų kariai buvo įvedami 
į radioaktyvias sritis ties Marabnga, Pietų 
Australijoje. Buvo bandomas trijų rūšių rūbų 
efektyvumas apsaugoti žmones nuo 
radioaktyvių spindulių.
♦ FbQgps ligas, gegužės 12d. Floridoje mirė 
Peny Como, vienas ž populiariausių praėjusio 
šimtmečio dainininkų, sulaukęs beveik 89 
metų amžiaus. Italo emigranto sūnus, Peny 
Como gimė 1912 m. gegužės mėn. 
Pensilvanijoje. “Crooner” tipo dainininkas 
pasižymėjo švelniu baritono balsu ir 
populiarumu varžėsi su Bing Crosby ir Frank 
Sinatra.
♦ Parlamento rinkimai Italijoje pergalę 
atnešė “Casa delle Liberia” koalicijai - 
dešiniesiems centristams. Ministru 
pirmininku bus jų kandidatas Silvio 
Berlusconi, vienas iš turtingiausių žmonių 
Italijoje, kontroliuojąs televizijos tinklą.

Jo pergalės nesutrukdė užmetimai, kad 
jo biznio interesai kirsis su valstybės interesais,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkrito iš 1 psL

Ji sakė, kad šioje srityje bendrovės 
vidutiniškai kasmet išmoka tik apie trečdalį 
surinktų lėšų (iš 49 mln. Lt2000m draudikai 
nukentėjusiesiems išmokėjo 13.2 mln. Lt). 
Pagal įstatymo projektą draudikai taip pat 
nesirengia būti dosnūs: pavyzdžiui, draudimo 
išmoka nebus mokama, jeigu “žala turtui yra 
padaryta nenustatytos transporto priemonės”.

Premijos privatizuotojams
L2 gerus pirmojo šių metų ketvirčio darbo 

rezultatus Kauno miesto valdyba nuprendė 
piniginėmis premijomis po tūkstantį litų 
paskatinti tris Kauno miesto savivaldybės 
Privatizavimo tarnybos darbuotojus.

Per š.m. sausio - kovo mėnesius 
aukcionuose parduota 12 Kauno miesto 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 
objektų už 2 milijonus 135,000 Etų. 3000 Etų 
premijoms bus paimti iš lėšų, gautų 
privatizavus savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantį turtą.

Mažai uždarantys gaus visą pensiją
Nuo šių metų Eepos 1 d. dirbantiems 

pensininkams, kurių draudžiamosios pajamos 
neviršija vieno minimalaus atlyginimo 
(MMA) - 430 Lt, bus mokama visa pensija.

Tai nusprendė Seimas priimdamas 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pataisas. Už jas balsavo 67 Seimo 
nariai, 35 buvo prieš, 8 susilaikė.

Pensininkams, kurių draudžiamosios 
pajamos viršija vieną MMA, bet neviršija 1.5 
MMA, Ims mokama, kaip ir dabar, bazinė 
pensija bei atitinkama papildomos pensijos 
dalis. Asmenys, uždirbantys daugiau kaip 1.5 
MMA, gaus tik pagrindinę pensijos dalį (šiuo 
metu -138 Lt).

Seimo nare konservatore Irena Degutienė

ir kebos nebaigtos bylos. Pralaimėjo valdžiusi 
kairiųjų centro koalicija.
♦ George W. Bush išrinkimą JAV 
prezidentu nulėmė balsavimo kortelių
patikrinimo painiava Floridos valstijoje. 
Dabar Floridos gubernatorius Jeb Bush, 
prezidento brolis, pasirašė įstatymą, 
pakeičiantį balsavimo taisykles Floridoje. 
Seno tipo balsavimo kortelės panaikinamos, 
rinkimuose turės būti naudojami modemiški 
balsavimo būdai
♦ JAV vyriausybė bando įtikinti savo 
sąjungininkes bei įtakingas priešininkes 
valstybes, kad anksčiau pasirašytos 
tarpkontinentinių raketų ir branduolinių 
ginklų suvaržymo sutartys yra pasenę ir 
nebetinka dabartinei pasaulio padėčiai. JAV 
pasiuntiniai ir ekspertai, išsiuntinėti po 
pasaulį, aiškina, kad visas valstybes nuo 
raketinių puolimų apsaugotų JAV 
planuojama technika, erdvėje sunaikinant 
puolančias raketas. Seniau pasirašytos sutartys 
draudžia šį apsaugos metodą, tad šios sutartys 
turėtų būti atitinkamai pataisytos ar £ viso 
panaikintos.
♦ Nesiliauja susidūrimai tarp Izraelio ir 
palestiniečių. Kiekvienas palestiniečių išpuobs 
iššaukia griežtą Izraelio kariuomenės reakciją, 
nuo kurios kartais žūva nekaltos aukos. 
Palestiniečiai į tai atsako naujais užpuolimais. 
Keršyjant už keturių mėnesių amžiaus 
berniuko mirtį nuo Izraelio artilerijos 
sviedinio Gazoje, palestiniečių valdomoje 
srityje ties Tekoa akmenimis užmušti du žydai, 
14 metų jaunuoliai
♦ Korėjos ir Kinijos vyriausybės kritikuoja 
Japonijos mokyklų istorijos vadovėlius, kurie 
iškreipia istorinius faktus, juos perrašant taip, 
kad skatintų ultra patriotizmą.

Korėjos vyriausybė net kreipėsi į Japonijos 
teismą, kad sustabdytų vieno kontroversinio 
vadovėlio naudojimą mokyklose.

į, . . □ 

priminė, kad anksčiau įstatyme buvo 
reglamentuota, jog vyresni nei 65 metų 
pensininkai gauna visą pensiją ir visą algą. 
“Pagal naujas nuostatas tai priklausys tik nuo 
pajamų, tačiau ne nuo amžiaus”, - sakė ji

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė 
Audronė Morkūnienė sakė, kad valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisų 
priėmimas gab kainuoti ne mažiau kaip 20 
ndijonųbtų.

Išsirašyta Lietuvos ir Bulgaruos sutartis
Sofijoje Lietuvos užsienio reikalų 

viceministrė Daba Grybauskaitė ir Bulgarijos 
ekonomikos ministro pavaduotojas Christo 
Michailovski pasirašė Lietuvos ir Bulgarijos 
laisvosios prekybos sutartį.

Bulgarija su kitomis Vidurio Europos 
valstybėmis yra sudariusi CEFTA (Vidurio 
Europos laisvosios prekybos sutartis) sutartį, 
taip pat ji yra asocijuota ES narė, besideranti 
dėl narystės minėtoje organizacijoje, todėl 
sudaroma Lietuvos ir Bulgarijos sutartis 
reiškia dar vieną žingsnį vieningos Europos 
rinkos Enk

Šalys pasirengusios per pereinamąjį 
laikotarpį visiškai panaikinti importo muitus 
abiejų šabų pramoninėms prekėms.

Po sutarties įsigaliojimo į Bulgariją 
importuojant betuviškos kilmės galvijus, 
šaldytą kiaubeną, paukštieną, šaldytas, rūkytas 
ar vytintas žuvis, pieną, sviestą, sūrį, ledus, alų 
ir pan., bus taikomi preferenciniai muitų 
tarifai Iki šiol Lietuvos ir Bulgarijos prekybos 
santykiai nebuvo aktyvūs, o pagrindine 
kliūtimi daugiau eksportuoti Lietuvos 
verslininkai nurodė pakankamai aukštus 
Bulgarijos muitus, kurie, sutarčiai įsigabojus, 
nebetrukdys dvišalei prekybai

Šiuo metu gaboja šios Lietuvos sudarytos

Lietuviškai sakome “tinginio pantis”, 
angliškai nenusiteikusi dirbti dama vadinama 
gražiau-“Lady of Leisure”.

Mes, katalikai, nuo mažens turėjome 
įsikalti į galvą, kad tingėti - nuodėmė, jau 
nekalbant apie tai, kad negražu ir nesveika 
(liaudyje buvo sakoma, kad nuo ilgo 
miegojimo užpakalyje pradeda dantys 
dygti...).

Lietuvoje labai populiarus anglų rašytojas 
jumoristas Jerome Klapka Jerome savo 
knygoje “Trise valtyje, neskaitant šuns” 
pasakoja, kad jis tik paskaitęs Medicinos 
ensSdopediją suprato,kad nuo vaikystės serga 
sunkia kepenų liga, kurios pagrindinis 
simptomas - ne nusiteikimas bet kokios rūšies 
darbui Tiro tarpu namiškiai apie tai nieko 
nežinojo ir jį gydė daugiausiai miuksais ir 
spyriais. Tas pats rašytojas yra parašęs ir knygą 
“Dykinėtojo dykos mintys”.

Ne vienas Lietuvos pilietis tėvynėje, kaip 
ir aukščiau minėtas anglas, buvo priverstas 
susitaikyti su negarbingu tinginio statusu ir 
tik patekęs į Australiją atrado, kad 
nenorėjimas rytais keltis iš lovos, praustis ir 
eiti į darbą yra rimta liga - depresija. Už 
tingėjimą, atsiprašau, šį sunkų negalavimą, čia 
gali gauti nedarbingumo pašalpą ar netgi 
invalidumo pensiją (jeigu daktaras pasitaikys 
jautresnis).

Toje pačioje knygoje “Trise valtyje” 
aprašoma ir nenumaldoma vieno herojaus 
trauka į lovą iš ryto, o kitas draugelis, toks 
Georgas, negalėjo drauge su visais išvykti į 
kelionę valtimi, nes “iki 4 vai popiet 
miegodavo viename banke”.

- išimtis. Daugelis net ir išėję į pensiją, 
triūsiame, darbuojamės, ne vienas teigia esąs 
labiau užimtas ir turįs mažiau laiko nei 
tuomet, kai dirbo. O jei ir tinginiaujame, mus 
paprastai dėl to griaužia sąžinė. Tbkiemsir

laisvosios prekybos sutartys: su Europos 
Sąjunga, Europos laisvosios prekybos 
asociacijos valstybėmis, Latvija, Estija, 
Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Tbrkįja, 
Vengrija ir Ukraina. Dėl minėtos sutarties 
derybos baigtos su Rumunija.

Bufidės abazo tarifas cigaretėms
Nuo šių metų biržebo 1 d. tūkstančiui 

cigarečių (su filtru ir be filtro) nustatytas 32 
litų akcizas Vidutinė mažmeninė jų kaina 
turėtų padidėti apie 0,05 Eto už 20 vienetų. 
Tikimasi, kad valstybės biudžetas 2001 m. 
papildomai gaus apie 5 mln. Etų pajamų.

Akcizo už cigaretes didinimas iki 
minimalios Europos Sąjungos normos turės 
stiprų neigiamą poveikį vartotojams dėl 
padidėjusių mažmeninių kainų, gamintojams 
bei importuotojams dėl nelegabos prekybos 
augimo ir apyvartos sumažėjimo, kartu ir 
valstybės biudžeto pajamoms.

Rusijos prezidentas apie santaiką
V.Putinas Kremliuje susitikime su II 

pasaulinio karo veteranais, kalbėdamas su 
Lietuvos veteranų organizacijų atstovais, 
priminė, kad kovo pabaigoje buvo susitikęs 
su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi

“Esu įsitikinęs, kadLietuvos vadovybė siekia 
tautinės santaikos, siekia, kad visos tautos 
Lietuvoje jaustųsi genu”, -sakė jis. V Putinas 
pažadėjo visokeriopą pagalbą, nes Rusija 
“prisimena savo piliečius, gyvenančius kitose 
valstybėse”.

Lietuva ir Rusija neturi nesutarimų dėl 
Lietuvoje gyvenančių rusiškai kalbančių 
tautinių mažumų. Daugiau kaip prieš 
dešimtmetį atkurdama nepriklausomybę, 
Lietuva pasirinko vadinamąjį nubnį pilietybės 
suteikimo variantą, sukardama gahmybę 
Lietuvos piliečiais tapti visiems tuometiniams 
šalies gyventojams.

skirta Lietuvoje neseniai išleista knyga, 
kurioje teigiama, kad tingėti sveika!

Tokią “ereziją” skleidžia vokiečių 
mokslininkas Peteris Axtas savo naujausioje 
knygoje, pavadintoje “Apie tingėjimo 
džiaugsmą” (“VomGhxxkderFaulheit”). Šis 
profesorius rekomenduoja betikslį tinginia
vimą kaip priemonę nuo tarnyboje ir šiaip 
patiriamo streso. Pasak jo, tingėjimas - ilgo 
gyvenimo paslaptis.

"Žmonės, kurie mieliau vartosi hamake 
negu bėga maratoną arba kurie mėgsta 
pasnausti po pietų, užuot žaidę skvošą, turi 
daugiau šansų ilgai gyventi”, - sako profesorius 
Peteris Axtas.

Jis teigė, kad nuosaikios pratybos, 
pavyzdžiui, pasivaikščiojimas, jei tai daroma 
ne skubotai, išplėšiant valandėlę iš darbo 
dienos, bei nepeisivalgymas, tikrai sveika.

"Tyrimai parodė, kad ilgus nuotoEus 
bėgiojantys penkiasdešimt metų sulaukę 
žmonės sunaudoja energiją, kuri jiems 
reikalinga kitur”, - tvirtino PAxtas. Jis autorius 
ir kitų knygų, propaguojančių sveiką 
gyvenimo būdą. Tai “Lik jaunas” ir “Valgyk 
tik tiek, kad būtum lieknas”.

Pasak jo, tokie bėgikai skundžiasi 
atminties sutrikimais, per anksti sensta

Jo patarimai prilygsta erezijai šalyje 
(Vokietijoje. Red.), kur laikoma nuodėme 
pabusti, kai saulė jau būna aukštai Bet profe
sorius nepataria anksti keltis, nes per anksti 
atsikėlę žmonės visą dieną junta įtampą.

O atsikratyti streso labai svarbu gerai 
sveikatai ypač tarnyboje, rašo mokslininkas 
knygoje, kurios kitas autorius - jo dukra.

Tikriausiai ir daugeliui mūsų nebus 
sunku pritaikyti EAxto siūlomo šio recepto: 
“Tirščiai eikvokite pusę savo laisvo laiko. 
Džiaukitės tinginiaudami ir viskas”.

O ką jūs apie tai manote, gerbiami 
skaitytojai?

R.B.

LRT vadovaus buvęs ūkio ministras
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

(LRT) taryba iš vienuolikos pretendentų 
generabniu direktoriumi išrinko buvusį ūkio 
ministrą 53-ejų metų vesEninką Valentiną 
Milaknį.

Begerbtas Romas Kalantos atminimas
Gegužės 14 d. Kauno valstybinio 

29 metus susidegino 19-metis jaunuolis 
tardamas “Laisvę Lietuvai”užsihepsnojo 
žvakės, žemę nuklojo gėlės. Atminti Romo 
Kalantos susirinko artimieji, bendražygiai, 
Kauno miesto vadovai, Tarybos nariai, 
moksleiviai ir šio reikšmingo tautai įvykio 
nepamirštantys kauniečiai

“Jei nėra žmonių, mirštančių už idėją, 
miršta ir pati idėja. Padarysiu viską, kad 
R.Kalantos pasiaukojimas būtų deramai 
įamžintas”, - susirinkusiems žadėjo Kauno 
meras Erikas Tamašauskas.

Kitais metais, minint 30-ąsias 
susideginimo metines, RKalantos žygdarbį 
praeiviams primins iš Laisvės alėjos į Kauno 
valstybinio muzikinio teatro sodelį 
nusidriekianti memorialinė kompozicija 
“Aukos laukas”, primenanti apdegusį istorijos 
lapą. Tai 25 metrų ilgio, 15 metrų pločio ir 
pusės metro aukščio “nuodėgulis”, žemę 
nurėžianti sienelė ir 19 žaboję vejoje pabirusių 
akmenų, simbolizuojančių R.Kalantos 
pragyventus metus. Šiuos objektus sukūrė 
skulptorius Robertas Antinis.

Šiemet RKalantai būtų sukakę 48-eri Šis 

tėvynės laisvės vardan pasiaukojęs kaunietis 
palaidotas Romainių kapinėse. Viena 
ekspozicijos siena skirta RKalantai nuolat 
rodoma Kauno IX forto muziejuje.

Rengiant Šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro 
platinama medžiaga.
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Motinos dienos šventė Brisbanėje
Motinos diena Geelonge

Šiais metais Motinos dienos minėjimą 
Brisbanėje surengė sporto klubo jaunimas 
ir jų tėveliai Gražiai išpuoštoje Lietuvių 
Namų salėje Algis Milvydas kiekvienai 
motinai prisegė gėlių puokšteles. Sporto 
klubo pirmininkas Rimas Vitkūnas keliais 
šiltais žodžiais pasveikino motinas ir į šią 
šventę gausiai susirinkusius tautiečius. Į 
garbės prezidiumą pakviestos: Marta 
Katinas, Lilė Gakas ir Gaila Bagdon. 
Trumpą paskaitą skaitė Algis Milvydas. Jis 
papasakojo apie Motinos dienos pradžią 
Amerikoje, iš kur ši šventė paplito po visą 
pasaulį. Tą dieną vaikai parodo savo meilę, 
pagarbą mamoms ir močiutėms, pradžiu
gina jas dovanėlėmis. Adu jums mielos 
mamos, kad su tokia meile mus auginote. 
Priimkite mūsų širdingiausius sveikinimus 
šiandieną. Telaimina jus gerasis Dievas.

Tylos minute buvo pagerbtos mirusios 
motinos ir sugiedota Marijos giesmė.

Minėjimo meninę dalį pradėjo Sietynas 
Kubilius. Jis motinos garbei padeklamavo 
tris eilėraščius. Klausydami jo taip puikiai 
tariamų žodžių, džiaugiamės turėdami tarp 
mūsų talentingą jaunuolį.

Kaziukas ir Vytukas Milvydai 
padainavo dainą apie gegutę, žodžius 
pastiprindami rankų judesiais. Dainuoti 
kartu kvietė ir žiūrovus. Raimondas

M.K. Čiurlionis Melbourne
Gražina Pranauskienė

Nesigailėjo tie, kurie atvyko į Alenos 
Karazijienės ir Lilijos Koztovskienės su
ruoštą popietę. Nedidelei grupelei atlikėjų 
scenoje užėmus vietas, suskambo Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio simfoninės 
poemos “Miške” akordai Štai kaip kompo
zitorius ir dailininkas savo draugui Petrui 
Markevičiui apibūdino šio orkestrinio 
kūrinio pradžią: “Prasideda tyliais plačiais 
akordais, tokiais, kaip kad tylus ir platus yra 
mūsų lietuviškų pušų ošimas”.

Ištraukas iš Čiurlionio dienoraščio, 
laiškus savo artimiesiems, klausytojų atsi
liepimus apie menininko talentą, skaitė 
kunigas Egidijus Amašius, Alena Karazijie
nė ir Aida Petrulienė. Skaitinių intarpuose, 
Aida žiūrovų širdis džiugino savo subtiliu 
dainavimu. Skambėjo menininko numylėta 
(Stanevidaus dainų rinkinyje patalpinta) 
“Beauštanti aušrelė”. Faustui Sadauskui 
švelniai pritariant kanklėmis, liūdnu dainos 
grožiu žavėjo “Ko liūdi, sesele” melodija. 
Petras Šurna paskambino lygiai prieš šimtą 
metų parašytą Čiurlionio “Noktiurną” 
opus 6, numeris 2, bei liaudies dainos 
“Bėkit, bareliai” kompoziciją.

Gyvenimo trapumo sąvoka atsiskleidžia 
Čiurlionio filosofiniuose apmąstymuose: 
Jaučiu, kad laikas be paliovos eina, ir man 
jo gaila. Įspūdis toks, kad laikas - tai labai 
svarbi poema, specialiai man orkestro groja
ma. Kažkas man trukdo klausyti - nieko ne
girdžiu. O gaila, kompozicija eina vis toliau.

Mališauskas paskaitė savo kūrybos poemą, 
pavadintą “Einame senyn”. Joje įdomiai 
papasakoti jo vaikystės ir subrendusio 
jaunuolio nuotykiai ir klaidos, kurias miela 
mamytė visada sugebėdavo palengvinti, 
užtarti, o dažnai ir pabarti. Šventas mamos 
žodis lydi mus iki gyvenimo pabaigos.

Jauna balerina Elice Bagdon pašoko 
ištrauką iš baleto “Romeo and JuHet”. Tai 
grakšti ir talentinga mergaitė, lankanti 
baleto mokyklą. Džiaugiamės sulaukdami 
jaunų meninių jėgų.

R. Mališauskas padarė pranešimą apie 
praėjusią sporto šventę Melbourne. Jau 
pradėta ruoštis sekančiai šventei Canberro- 
je. Taip pat sužinojome, kad organizuoja
mas golfo klubas.

Padėkojęs visiems šios šventės 
rengėjams ir dalyviams, Raimondas 
pakvietė papietauti. Ant stalų jau laukė 
karšti cepelinai. Vėliau buvo padalintas 
didžiulis Motinos dienos tortas. Jį pradėti 
garbė teko viešniai iš Melboumo p. Nijolei 
Zdanienei. Po to - gausi loterija ir pasi
linksminimas. Padėka tenka p. Virginijai 
Mališauskienei, Katrinai Milvydienei ir 
visoms pagalbininkėms, kurios paruošė 
puikius pietus ir iškepė pyragus. Lauksime 
daugiau tokių linksmų sporto švenčių.

Brisbanktė

Aukso kranto 
lietuvių Motinos 

diena
Aukso kranto lietuviai 

Motinos dienos proga 
surengė pikniką Cascade 
Gardens. Elektroniniu 
paštu gautoje nuotraukoje: 
(viduryje) pagerbtoji moti
na Regina Smilgevičienė, 
antroje eilėje (iš kairės) - 
Juozas Songaila (ALB 
apylinkės seniūnas), Graži
na Steinartienė (Moterų 
vadovė) ir Joana Songai
lienė (sekretorė)

galbūt netrukus pasibaigs. Tai ko neišgirdai 
- pražus. Ta kompozicija - tai gyvenimas ir 
ji tik vieną kartą būna grojama.

Čiurlionio laiškai persunkti poetišku
mu, o kartu ir nostalgįj a, jį kankinusia studi
jų Leipdge metais. Nuolatinis pinigų sty
gius ir gyvenimo nepritekliai alino kompo
zitoriaus sielą, tadau jis niekada nepasida
vė sunkumams. Būdamas vyriausias, 
Konstantinas jautė pareigą nuolat rūpintis 
savo jaunesniais broliais ir seserimis.

Menininko asmenybės nesavanaudiš
kumą galima įžvelgti šiame jo poelgyje: 
Konstantinui berašant simfoninę poemą 
“Miške”, į duris pasibeldė elgeta. Atidavęs 
jam paskutines 10 kapeikų, sėdo toliau 
skambinti. Po kiek laiko pastebėjo, kad 
elgeta neišėjęs, klausosi Iš jo žvilgsnio ir 
palinkėjimo muzikas supratęs, kad poemą 
pavyks parašyti gerą. Taip ir buvo.

Štai ir klausytojo įspūdžiai, aprašyti 
“Viltyje” 1914 metais: “Orkestro grojama 
suūžia kompozicija "Miške”, kuri taip 
vaizdingai graži, kad beklausant jautiesi tikrai 
miške užvirtęs, įbedęs akis mėlynon 
padangėn. Klausytumeis to miško šlamesio 
ir svajotum. Kažkokia paslapčių dvasia širdį 
skrodžia ir traukia prie savęs, į mišką atsiilsėti. 
Tylos, ramybės, bet ir audrų miškas. Kaip 
puikiai sulygintas miškas su mūsų gyvenimu. 
Sunku suprasti. Iš malonių balselių staiga lyg 
audra kilsta, ktykia, šaukia - baugina 
gyvenimo šmėkla ir vėl išnyksta: užstoja

Pradėdamas įspūdingą Motinos dienos 
minėjimą gegužės 6 d. Geelongo bendruo
menės pirmininkas St. Šutas ragino 
prisiminti gyvas ir mirusias mamytes, 
pasveikino susirinkusius šios šventės proga, 
padėkojo programos atlikėjams, valdybos 
nariams, broliams židiniedams, šokėjams 
ir visiems prisidėjusiems prie šios šventės 
parengimo. Tylos minute paminėjome 
mirusias motinas.

Pedagogė Jūratė Vitkūnaitė-Reilly 
paskaitė parengtą paskaitą tema “Kas yra 
motina?”. Cituoju šios paskaitos ištrauką:

“Lietuvių tautos istorijos raidoje jau nuo 
senovės randame, kad motina yra centrinė 
asmenybė mūsų tautosakoje. Šiandieną 
minėdami Motinos dieną, prisimename ne 
tik motinas, bet ir močiutes bei proseneles. 
Kaip skiriasi šių laikų motinų gyvenimas nuo 
anų metų? Šiandien kaip tik noriu prisiminti 
ir pagerbti savo močiutę ir prosenelę. Mano 
mama ir močiutės turėjo daug įtakos man 
išlaikant lietuvybę ir supažindino su mano 
genties istorija. Motinos pasakos ir 
auklėjimas daug prisideda prie vaikų 
charakterio. Baigiant šią paskaitą aš tikiu, 
kad motinos šeimos istorijoje yra 
neatskiriamas genties tęstinumas ir visumoje 
įsikūnijimas Lietuvos tautos istorijos. ”

Programoje Julius ir Stasė Lipšiai atliko 
dainas (Julius akompanavo gitara) “O 
Lietuva, motinėle” ir “Balti beržai”.

“Gegutės” mažylių vaikų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Birutės Liebich, 
pašoko šokius “Pliauškutis”, “Gegutė rai
boji” ir Birutės sukurtą “arklių” šokį “Jok 
ir nebijok”. Trys “Gegutės” šokėjai - 
Martynas Liebich, Andrew Cusack ir 
Aleksas Tigani padeklamavo eilėraštį 
“Raketa”, o ketvertų metų Miranda Tigani 
pašoko savo pačios sukurtą šokį 
“Balerina”. Ačiū jai ir jos mainytei Loretai, 
kad dalyvauja bendruomenės veikloje.

Choras Viltis”, vadovaujamas Aldonos 
Lipšytės-Scano atliko dainas “Sugrįšiu 
paguosti tavęs” (komp. Medo Kymanto, 
žodžiai iš Tėvynės), “Mane motulė barė” 
(liaudies daina) ir “Mylėkime motiną 
brangią” (muzika Benjamino Gorbulskio, 

Popietės metu, iš kairės (antra eilė): Aida IMniKenė, Faustas Sadauskas, Gabrielė Staugaitytė, 
Arūnas Žižys. Priekyje k kairės: Bronė Staugaitienė, Alena Karazijienė, tėvas Egidqus Amašais.

skaisti ramybė ir tikras rojus...”
Negausiai susirinkę klausytojai gėrėjosi 

Bronės Staugaitienės, Gabrielės Staugaity- 
tės ir Stepo Levickio trio atliekama Čiur
lionio tėvų užrašyta, Druskininkų apylinkė
se paplitusia daina “Oi lekia, lekia”. Kartu 
su žiūrovais buvo padainuota “Šalia kelio 
vieškelėlio” ir “Sutems tamsi naktužėlė”.

Vyrų kvintetas, susidedantis iš Dainiaus 
Kesmino, Stepo Levickio, Arūno Žižio, 
Fausto Sadausko ir Andriaus Sanigos, tarsi 
imituodamas laukų platybėse besisklaidan- 
dus garsus, iš širdies gelmių traukė “Valioj,

Motinos dienos Geelonge paskaitininke 
Jūratė Vitkūnaitė-Reilly su vyru dr. Edward 
Reilly, Geelongo lietuvių bendruomenės 
valdybos sekretorium ir dainininku- 
ch oris tu.

žodžiai Pauliaus Gaulės). Akompanavo 
Rita Madulaitienė.

Dainininkės buvo pasipuošusios ant 
krūtinių prisegtomis mažylių dovanotomis 
gėlyčių puokštėmis. Pabaigai skambėjo 
Maironio “Lietuva brangi”. Ačiū 
šaunuolėms Aldonai ir Ritai

Programą vedė K.Starinskas, o 
“Gegutės” vaikų tautinių šokių grupės 
pasirodyme pranešinėjo Loreta 
Čižauskaitė-Tiganl

Tą ypatingą dieną apskritai buvo judru 
Lietuvių Namuose. Choristas J.Tamošiūnas 
šventė savo gimtadienį. Pagerbdami jį, 
duktė Rita su šeima įteikė gražias 
dovanėles. Taip pat gaibingą šventę šventė 
ir E.Šutas. Jiems sudainuota “Ilgiausių 
metų”.

Virtuvėje šeimininkavę broliai ir sesės 
židiniedai prigamino labai daug skanių 
cepelinų. Valgėm pasigardžiuodami, 
daugelis net pakartotinai Adū “Židinio” 
vadovui LBungardai, talkininkams Pr. ir 
R. Saidokams, K ir J. Starinskams, V. ir 
M. Bindokams, VMadulhū, A Valodkienei 
ir kt. Gaila buvo skirstytis, bet atėjus laikui 
važiuoti namo, teko tai padaryti.

Regina Skerienė

Lilijos Koztovskienės nuotr.

pievela”. Ir atrodė vyrai tarsi iš laukų 
sugrįžę, kas šventiškai pasipuošę, o kas lyg 
nuo žagrelės nulipę...

Ši muzikos ir žodžio popietė žiūrovus 
aplankė entuziasdų Alenos ir Lilijos dėka.

Kažin ar jos dalyviai nemano savo 
įspūdingu pasirodymu pradžiuginti ir kitų 
miestų lietuvių?

Būtų nepaprastai nuostolinga, jeigu 
šioje popietėje atskleista archyvinė 
medžiaga pasidengtų amžinybės dulkėmis.

□
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LIETUVA__________________________________________
UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ IR 

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

Konferencijos dalyviai. Kairėje PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

„Pušies” viešbutyje Vilniuje dvi dienas 
vyko Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės organizuota konferencija 
„Mokyklos bendruomenės sąveika , 
puoselėjant tautinį identitetą”. Anksčiau 
užsienio lietuvių mokyklų mokytojai 
rinkdavosi Vasario 16-tosios gimnazijoje 
Hiutenfelde, kartą buvo suvažiavę į Seinus 
Lenkijoje.

Departamento direktorius R. Motuzą 
sakė, kad stipri bendruomenė - tai geresnės 
sąlygos mokyklos atsiradinrui ir klestėjimui. 
Konferencija teikia puikią progą pasikeisti 
patirtimi, kaip šios problemos sprendžiamos 
įvairiuose kraštuose.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius sakė, kad šiais globalizacijos 
laikais visiškai naujai iškyla tapatybės 
išsaugojimo klausimas.

PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog 
būtinas nuolatinis abipusis bendradarbiavi
mas. Mokytojai turi dalyvauti bendruomenės 
darbe, nebijoti prisiimti ir kitų pareigų. „Jūs 
esate lietuviškumo išlaikymo fronto 
pirmosiose linijose. Nuo jūsų pareina, kiek 
jaunimas žinos apie lietuvišką kultūrą, istoriją. 
Saugokite kalbą, kad į ją nesiskverbtų visokia 
bjaurastis, su kuria mes susiduriame čia, 
Lietuvoje, per žiniasklaidą, pokalbius ir net 
Seimo narių pasisakymus”. Pasigirsta net 

tokių posakių kaip „nedarykite man presingo” 
arba „viską spręsime votavimu”. Kalba kinta 
kaip gyvas organizmas, bet tokiomis bacilomis 
galimą ją ir užmušti”.

Valstybinės kalbos inspekcijos atstovė 
Danguolė Mikulėnienė priminė, kad šie metai 
yra Europos kalbų metai Jie suteikia progą 
dažnų knygų parodų metu susitikti su kitų 
šalių atstovais ir palyginti, kaip kitos tautos 
sprendžia savo kalbos puoselėjimo uždavinius. 
Reikia pripažinti kad mes esame šioje srityje 
nemažai pasiekę. Tačiau, iš visko sprendžiant, 
informacijos amžius suduos kalbai didesnį 
smūgį nei pvz., spaudos draudimo metai 
Labai svarbu, kiek žmonių pasaulyje kalba ir 
domisi mūsų kalba Tai kelia valstybės prestižą. 
„Kai matome, kaip noriai vaikai net ne iš 
lietuviškų šeimų kaimyninėse šalyse mokosi 
lietuvių kalbos, suprantame, kad valstybė turi 
autoritetą. Į jus žiūriu kaip į lietuvių kalbos 
ambasadorius”.

Ji taip pat pristatė kompaktinį diską su 
lietuvių kalbos tarmėmis,pasaulinėje parodoje 
Hanoveryje apdovanotą specialiu medaliu D. 
Mikulėnienė pažadėjo nemokamas kopijas 
lietuviškoms mokykloms už Lietuvos ribų.

Atskiru žodžiu konferenciją sveikino ir 
Išeivijos instituto direktorius, prof dr. Egidijus 
Aleksandravičius, kuris perskaitė pranešimą 
apie šešias lietuvių emigracijos kartas nuo 
XVI a. iki dabar.

Departamento direktoriaus pavaduotojas 
Steponas Kulbauskas supažindino klausytojus 
su dabartine lietuviškų mokyklų už Lietuvos 
ribų padėtimi Deja, jo pateikta medžiagą 
kalbėjo beveik vien apie į Rytus nuo Lietuvos 
esančias mokyklas, su kuriomis Departa
mentas daugiausiai ir dirba. Buvo tik 

Maskvos lietuvių viduri
nės mokyklos “Šaltinėlis” 
direktoriaus pavaduotoja 
Marija Čepaitytė

paminėta, kad 
JAV turi 16 litua
nistinių mokyklų, 
kad jos egzistuoja 
Melburne, Bue
nos Aires, Sao 
Paulo ir kitur. 
Kasmet išlei
džiama apie 1 
mln. litų moky
tojų, dirbančių 
užsienio lietu
viškose mokyk
lose, atlygini
mams ir pašalpoms. lOOtūkst Lt išleidžiama 
vadovėliams, žinynams, žodynams ir kitoms 
knygoms. Apie 100 - 150 vaikų iš užsienio 
gauna galimybę stovyklauti Lietuvoje.

Lietuvių etnografijos tyrinėtojas, 
Ramuvos įkūrėjas Jonas Trinkūnas, sekdamas 
Vydūno filosofija, pateikė pranešimą „Tautinė 
kultūra ir tautinio identiteto išsaugojimas”. 
Pranešėjas siūlė, kaip ir Vydūnas, kiek galima 
dažniau lankytis protėvių žemėje.

Po pietų konferencijos dalyvių laukė 
susitikimai Švietimo ir mokslo ministerijoje 
bei ekskursija po Prezidentūrą. Vakare - A 
Adams baletas „Žizel”.

Antrą konferencijos dieną išklausyti kiti 
pranešimai, vyko darbai grupėse, susitikimai. 
Koneferendją vainikavo vakaronė „Gimtinės 
dangaus visada laukiami”.

Žilvinas BeEauskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 

centro direktorius

(Tekstas sutrumpintas)

NAUJIEJI LIETUVIAI

“Dirbu kaip niekad gyvenime”
Čikagoje imigrantai susiduria su nauja 

tikrove. Saulė taip pasakoja apie savo pirmųjų 
dienų patyrimą:

Po mėnesio dviejų susiradau darbą - valiau 
mokyklą ir namus. Aš nevairavau mašinos ir 
jos neturėjau. Mano vyras po 10 valandų darbo 
dienos grįždavo namo, pavalgydavo vakarienę 
ir tada visi kartu su mūsų dukromis 
važiuodavom valyti namų. Tie pastatai buvo 
toli nuo mūsų namų , reikėdavo važiuoti dviem 
greitkeliais. Viską išvalę į namus grįždavome 
antrą valandą nakties, o anksti rytą (7 vai) 
mergaitės eidavo į mokyklą

DK: Kodėl nepatikdavote mergaičių 
namuose?

Saulė: Mano pusbrolis (pas kurį apsi
stojome) liepdavo jas vežtis kartu, nenorėdamas 
prisiimti sau jų priežiūros. (Saulė, 50 m.)

Ilgas ir fiziškai sekinantis darbas yra 
glaudžiai susijęs su kitais imigrantų gyvenimo 
aspektais: šeimos gyvenimu, sodalizacija ir 

laisvalaikiu. Štai pavyzdys iš tėvų pokalbio 
lituanistinėje mokykloje. 29 m motina: “Mes 
gyvename priemiesty prie ežerų. Mano vyras su 
sūnum kasdien nueina paežerėn palesinti ančių. 
Tik aš neturiu laiko, nes šešias dienas dirbu. 
Tik šeštadienis yra mano išeiginė ir aš ją 
praleidžiu čia, šeštadieninėj mokykloj. Amerikoj 
dirbu kaip niekad savo gyvenime. ” (Julija).

Darbas visą laiką “kaip niekad gyvenime” 
apriboja naujųjų imigrantų galimybes palai
kyti ryšį su išoriniu pasauliu, taip pat ir su savo 
šeima, ypač vaikais. Kai kurie tėvai skundėsi, 
kad yra sunku palikti nepilnamečius vaikus 
namuose, ypač vakare ar naktį. Nerijos patirtis 
panaši į kitų naujųjų lietuvių:

Prižiūrėjau senutę, gyvenau jos namuose 
(live-in position). Kito darbo negalėjau gauti, 
nes tuo metu nevairavau automobilio. Taip 
išdirbau dvejus metus. Kai ruošdavausi darban 
savaitei, mano dukra klykdavo: “Mamyte, 
nepalik manęs vienos namuose”. Mes tada 
gyvenome pusrūsyje Man širdis plyšdavo, bet 
pasilikti su dukra negalėjau, nes mums reikėjo 
pinigą reikėjo gyventi. ” (Nerija, 55 m.)

Senelių/vaikų priežiūra ar namų valymas 

yra pradiniai darbai imigrantų bendruo
menėje (Rollins 1985,151). Šeimoms toks 
darbas reiškia didesnę įtampą ir stresą Šeimos 
su vaikais pirmaisiais metais kurdamiesi 
Čikagoje patiria daugiau sunkumų nei šeimos 
be vaikų ar viengungiai: jiems sunkiau susirasti 
gyvenamąjį plotą vaikams mokyklas, taip pat 
suderinti darbo ir vaikų priežiūros valandas. 
Bet dauguma tėvų pripažino, kad vaikų ateitis 
ir šeimos gerovė yra akstinas jų pastangoms 
ir veižinuiisi į sėkmingą įsikūrimą Šeimą kaip 
instituciją savo nariams suteikia pastovumą 
ir kultūrinių vertybių bei identiteto tęstinumą 
atsivežtą iš Lietuvos.

Kitas neįprastas reiškinys imigrantų 
gyvenime yra tolimi atstumai ir priklauso
mumas nuo transporto. Praktiškai dauguma 
naujakurių yra priversti įsigyti automobilius 
ir gauti vairavimo teises, ypač tie, kurie dirba 
toli nuo namų. Vairavimas yra sudėtingesnis 
moterims, kurių reta vairavo Lietuvoje. Pvz.:

“Nesu gera vairuotoja ir bijau pasiklysti. 
Vairuoti išmokau tik čia atvažiavusi... Yra du 
svarbiausi dalykai gyvenant Amerikoj, kad 
galėtum išsilaikyti ir gyventi, tai anglų kalba ir 

mašinos vairavimas. ” (Neriją 55 m.)
“Man labai reikėjo vairuotojo teisią Be 

mašinos aš negalėjau gani darbo... Teises įsigijau 
didžiulėmis pastangomis irtaiman buvo didelis 
dalykas, nes Lietuvoje mašinos niekada 
nevairavau. O čia mokiausi vairuoti naktimis, 
kai vaikus sumigdydavau. Man tai buvo labai 
svarbu. Ir po trijų mėnesių įsigijau teises. “(Vidą 
41 metą

Vairavimas kaip vienas iš socialinio 
mobilumo faktorių yra svarbus lietuviams 
imigrantams, ypač kai jie atvyksta iš socialiai 
ir geografiškai kompaktiškos aplinkos (visas 
Lietuvos gyventojų skaičius yra tolygus vien 
Čikagos miesto gyventojų skaičiui, neskaitant 
priemiesčių). Mašinos vairavimas atveria 
galimybes naujiems socialiniams ryšiams 
užmegzti, esamiems sustiprinti ir taip pat 
taupo imigrantų jėgas ir laiką bei pinigus. 
Mašinos vairavimas suteikia daugiau 
galimybių įvairesniam ir geresniams darbui 
gauti

(bus daužau)

Pagal “Metmenis” (JAV)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Uniformose vyrukai, 
Nuolat apie Dulkę sukas, 
(“Kriketą” vis minavoja) 
Ir rašalu juodu tirštą 
Prisispyrę “išmozojo”, 
Visą dešimt Pijaus pirštų.

Vėl kitur įsivadinę, 
Pijušėlį pasodino, 
Priešais foto aparatą - 
Reikia Dulkės “ciferblato”: 
“Nuo dabar jūs figūruosi!, 
nusižengėlių bylose!”

■M

Dulkė pusę tik suprato 
Ką jam sakė magistratas: 
“Nors visad ramus ir šaltas 
Netikiu, kad jūs nekaltas. 
Paaiškės teismo dienoje, 
Kas jus laukia tolumoje—”

Mūsų Pastogė Nr. 20,2001.05.21, psl. 4

Pjjušėlis ir vėl vienas
Čia beviltiškas leis dienas,
Kad nekaltas jis iš viso, 
Niekas netiki jo žodžiais. 
Kas jo garbę taip “sukniso”, 
Ateitis tikrai parodys!

Stasio Moutvido piešiniai ir eilės ■
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Draugelis, Vyras, Uogelė ir Širdelė, kurio net žmona vadinama Širdeliene.

Itaip šauksi, taip atsišauks
Ar visuomet vardu kreipiamės į žmogų? Toli gražu 

ne. Labai daug kas turi kreipinį kuriuo vadina kiekvieną 
žmogų. Kas j visus kreipiasi “džiaugsmeli tu mano”, gavo 
pravardę Džiaugsmelis, kas visas moteris vadino 
“lelijėle” - Lelijonas.

Visai nesunku atspėti, dėl kokio kreipinio atsirado 
pravardė Bratkus, Švogerėlis, Vaikinas, Vyrutis, 
Žmogelis, Auksiukas, Sirdukas, Pupytė, Pupulis,

Kaip dainuosi, taip pavadins
Kartais įstringa į galvą kokia daina, ir kelias dienas negali jos atsikratyti. O 

kartais įstringa tokiam ilgam laikui, kad pasidaro paties žmogaus signalas. Pagal 
tą “signalą” atsiranda ir pravardė.

Gromatėlė (mėgsta dainuoti “Gromatėlę parašiau”); Ramunėlė (“O, ramunėle, 
pasakyk”); Šinkorka (“Šalia kelio karčiams, ten gyveno šinkorka”); Trambambulis 
(“Krambambulis, tai palikimas...”); Tandaruška (girtas dainuoja “tanda randa 
ruška”); Tamsi Naktelė (tamsaus gymio ir taip dainuoja); Ugnelė (girtas užtraukia: 
“Mes, Lietuvos kareivėliaį prasiveršma ugnele!”); Dainelė (“Padainuosiu tau 
dainelę”); Neverk Močiute (girtas dainuoja “Neverk, močiute”).

Į(lf REDRKCIJOf PIKTO______

(ll REDRKCIlOf PftfTO J)
Ne Kariuomenės diena

Gerb. Redaktore, norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į MP Nr. 17 (2000.04.30) 
“Redaktorės skiltyje” parašymą dėl 
ANZAC day: “balandžio 25 diena, kai visoje 
Australijoje švenčiama Kariuomenės diena 
-ANZAC day”.

Kadangi laikraštis yra skaitomas ne tik 
Australijoje, bet ir užsienyje, tai šis 
pasakymas yra klaidinantis tiems 
skaitytojams, kurie nėra pažįstami su 
Australijos tradicinėm šventėm. ANZAC 
day nėra kariuomenės šventė, tai yra 
bendra Australijos ir N.Zelandijos visuose 
karuose kritusiųjų už laisvę karių gedulo ir 
prįsimmimo diena. Šios dienos apeigos 
kaip tik yra tvarkomos sugrįžusių veteranų 
organizacijos RSL. Taigi, gal vertėtų tai 
atitaisyti

Nenorėčiau tikėt, kad pvz. Lietuvoje 
“Gedulo diena” būtų gretinama su 
“Kariuomenės švente”. Ačiū už dėmesį

Su pagarba
Algimantas J.

Canberra

Atmintinas gimtadienis
Adelaidiškiams gerai pažįstamas 

statybininkas Algis Pranskūnas neseniai 
šventė 80-ąjį gimtadienį. Pasveikinti jo garbios 
sukakties proga, dviejų aukštų name su 
plaukimo baseinu viduje, susirinko trijų kartų 
šeimos nariai ir didelis būrys bičiulių.

Algis niekuomet nemėgo iškilmingų 
priėmimų, tau* ir šį kartą, klebonui J.Ftetraičiui 
pasakius maldą, svečiai sėdo prie vaišių stalo 
lyg šeimyna pas gerą ūkininką. Ttirbūt tarp 
svečių nebuvo nė vieno, kuriam Algis per tuos 
metus nebūtų, ypač statybos reikaluose, kuo 
nors padėjęs. Jis talkino ne tik savo 
prieteHams, bet ir lietuvių bendruomenės bei 
parapijos statybose.Svečius aptarnavo 
nuostabiai malonus Algio sūnus, “Qantas” 
kapitonas Kęstutis, puikiai kalbantis 
lietuviškai

Jam pagelbėjo ne mažiau maloni Algio 
duktė Regina, kuri eidama savo motinos 
Vandos pėdomis, pasirinko mokytojos 
profesiją ir dabar dirba gimnazijoje.

Algio šešių anūkų, dalyvavusių kartu su 
svečiais, manau pavydėtų kiekvienas - 
mandagūs, tvarkingi, malonūs, linksmi

Vaišėms įpusėjus, sveikinimo kalbos buvo 
spontaniškos (nieks £ užrašų neskaitė).

Solenizantas pastebėjo, kad “reikėtų 
pagalvoti apie sekančius metus, nes jau dabar 
žvakės gimtadienio pyragui kainuoja daugiau 
nei pats pyragas...”

Kiek Hko, Algį tų metų ateityje - tegul 
tau jie visi būna flgi ir laimingi! JS.

Skautai dalyvavo
Gerb. Redaktore, MP Nr. 18 (2001.05.07) 
Antanas Laukaitis savo skiltyje “Kas-kur- 
kaip”, skyrelyje “O kur gi jaunimas?”, 
klausia, “kurgi dingo risi skautai?” ir teigia, 
kad jaunimas “į rekolekcijas nesiteikė 
apsilankyti”.

Noriu pabrėžti, kad kun. Egidijaus 
Amašiaus pravestos rekolekcijos truko dvi 
dienas, t. y., šeštadienio popietę ir 
sekmadienį įprastu laiku. Aš pats ir kiti 
skautų vadovai rekolekcijose buvome 
šeštadienį po pietų ir po to dar su svečiu 
kunigu šnekučiavomės. Tą šeštadienį kun. 
Amašius net paminėjo, kad šiandien jam 
esą džiugu matyti kai kuriuos skautų 
vadovus, su kuriais jis susidraugavo per 
vėliausią stovyklą. Tą vakarą kun. Amašius 
ir vakarieniavo vienoje skautų šeimoje.

Taigi, kai kurie skautai rekolekcijose 
dalyvavo! Antano Laukaičio rašinys 
klaidina ir prasilenkia su faktais.

Su pagarba Jeronimas Beitais
Sydnėjus

Vištos stachanovietės?

Gerb. Redaktore, tikrai su dideliu 
įdomumu perskaičiau MP Nr. 16 
išspausdintą straipsnį “Kiaušinio 
reabilitacija”. Ten rašoma, kad Vievio 
paukštyne laikoma 800,000 vištų. Jos per 
parą padeda milijoną kiaušinių. Aš esu 
gimęs ir užaugęs Lietuvoje, Suvalkijos 
kaime, tėvų ūky. Jie augino 30-40 vištų; jos 
padėdavo 25-30 kiaušinių į dieną.

Gyvendamas Australijoje, Geelonge, aš 
irgi mėginau auginti vištas. Vienu metu 
turėjau 12-ka; kiaušinių jos padėdavo 8-9, 
tik vieną kartą radau 10. Vievio paukštyne, 
kaip rašoma “Mūsų Pastogėje”, 800,000 
vištų per dieną padeda 1 mln. kiaušinių. 
Tai išeina, kad 200,000 vištų padeda po 2 
kiaušinius į dieną. Jeigu būtų priešingai 
milijonas vištų padėtų 800,000 kiaušinių 
galėtum patikėti

Arba jeigu taip būtų buvę tarybiniais 
laikais, tai irgi galėtum tikėt, nes juk Tarybų 
Sąjungoj viską darė stachanovietiškai, tai 
gal ir vištos kiaušinius dėjo pagal 
penkmečio pianą - po 2 į dieną. Bet 
dabartinėje Lietuvoje tai sunku su tuo 
sutikt Niekur negirdėjau, kad višta dėtų 
po 2 kiaušinius per parą. Man atro-do 
(žinoma, dėl to negalėčiau ginčytis), kad 
višta per metus padeda apie 300 kiaušinių, 
o gal dar mažiau. Kažin, ar būtų galima 
tokių stachanovie-tiškų vištų įsivežti į 
Australiją?

Liudas Bungarda
Geelongas

Viešnios iš 
Lietuvos

Atradę savo penkis pusbrolius 
lymukus Australijoje, Giedrė 
lymukaitė-Kramilienė, jos dukra 
Eglė Kramiliūtė ir Danguolė 
lymukaitė leidosi į pasaulio kraštą 
po Pietų Kryžiumi susipažinti su 
giminėmis. Pakeliui sustojo 
Londone, kur gyvena vienas 
pusbrolis, kitiketuri - Australijoje.

Australijoje susitiko su vienu 
pusbroliu Darwine, su dviem 
Adelaidėje ir dar su vienu 
Brisbanėje. Pusbroliai kilę iš 
mišrios šeimos - motina anglė ir sūnūs 
lietuviškai nekalba... Susikalbėjo per vertėją 
Eglę, kuri Kaune studijuoja privačioje norvegų 
kolegijoje (Business ir Management). 
Tikriausiai ji ruošiasi padėti ir galimai 
vadovauti tėvo Vyto Kramiliaus vadovaujamai 
firmai Vilniuje, Lukiškių gatvėje, “Krampo”, 
dabar pakeitusi vardą į “Liet universalis”. Tą 
parduotuvę Vilniuje galima palyginti su mūsų 
“BBC Hardware”. Giedrė ir Vytas, abudu 
baigę ekonomikos mokslus, per sunkų darbą 
ir apsukrumą sugebėjo Įkurti šią pla taus masto 
įmonę, labai reikalingą Lietuvoje.

Danguolė lymukaitė, iš profesijos 
architektė, dirba Valstybiniame žemėtvarkos 
institute. Jos žinioje yra parkai ir rezervai

Paskutinis viešnių sustojimas buvo 
Sydnėjuje pas Antaną ir Lėtą Kramilius. Čia 
joms teko susipažinti su Australijos lietuvių 
veikla ir gyvenimu. Penkios dienos prabėgo 
kaip žaibas. Čia reikėjo pamatyti patį Sydnėjų 
iš bokšto ir apačioje. Aplankė ir mūsų kapines 
Rookwoode.

Sekmadienį balandžio 29, viešnios atvyko 
į lietuvių pamaldas I Jdcombe ir giedojo kartu 
su Sydnėjaus giesmininkais. Mišios buvo už

Kun. Kazimiero Ambraso atviras laiškas

Garbė Jėzui ir Marijai!... Kadaise indėnai 
pamatę pavasariop sugrįžtant į savo kraštą 
paukščius, taisydavosi savo vigvamus, pindavo, 
siūdavo naujus mokasinus ir iškeliaudavo 
kitur ieškoti medžioklės plotų, naujų žemių 
ir savosios laimės. Jeigu kas negalėdavo 
pajudėti, tai bent iš vieno palapinės kampo į 
kitą perstatydavo savo kuklų guolį

Taip ir man, šįkart. Dievo pirštui dūrus, 
provinciolui prabilus, reikia krautis į 
sunkvežimį jėzuitų per 50 metų Aušros Vartų 
parapijoje sukauptas knygas ir kūprinti kartu 
su senu dviračiu, slidėmis ir šiokia tokia manta 
kitur. Permainos neretai išeina į naudą: 
pasikeičia oras, kuris dažnai svetimos pypkės 
esti prirūkytas, pakinta aplinka, darbo vieta 
ir net nuotaika. Todėl atsisveikindamas su 
savo mielais parapijiečiais, bičiuliais, 
pažįstamais ir kolegomis, visų atsiprašau, jei 
kuo nors užgavau, įžeidžiau ar ne taip 
pasielgiau Tariu kuo nuoširdžiausią dėkui 
visiems, kas mane šelpė, su kuo mane Dievo 
valia suvedė šiame krašte ir kitur, kur buvau 
atsidūręs, pamatęs, parašęs, išgyvenęs. 
Nepaprastai dėkingas visiems, su kuriais 
gyvenau, susitikau, kurie mane vienaip ar 
kitaip rėmė, padėjo, skatino ar drąsino. ... 
Kiekviena diena, kiekvienas mano sutiktas 
per pusaštuntų Kanadoje praleistų metų 
žmogus - didžiulė Kūrėjo dovana, brangi 
malonė ir džiaugsmas, nes Jisaį kaip žemiški 
tėvai vaikams atiduoda visa, kas geriausia, 
parenka visa, kas brangiausia, parengia ir 
mums, kas tinkamiausia. Kiekviena Jo skirta 
sekundė ir proga - neišmatuojamo dėmesio 
ir meilės ženklas, už kurį kuo nuoširdžiausiai 
dėkojam, Dieve, lau!

Nuoširdžiausiai atsisveikindamas su 
Kanada, su tais žmonėmis, kurių įvairių

Sydnėjaus Lietuvių Namuose su viešniomis iš Lietuvos. 
Iš kairės: Danguolė lymukaitė, Antanas Kramilius, 
Lėta Kramilienė, Eglė Kramiliūtė ir Giedrė Kramilienė. 
Antano Kramiliaus nuotr.

Kramfliu šeimą, jas atnašavo mūsų kapelionas 
Hr. Roger Beflemorc SM, kuris pasveikino 
apsilankiusias viešnias iš Lietuvos. Po 
pamaldų viešnios buvo nustebintos puošniu 
mūsų Klubu, kuriame joms buvo surengtos 
kuklios išleistuvės. Čia aplankė “Mūsų 
Pastogę”, Kredito Draugijos ‘Talka” būstinę, 
ten susitiko pažįstamą Gailę Strotytę, buvusią 
kaimynę iš Baisogalos, susipažino su LR 
garbės gere konsulu Viktoru SHteriu, Klubo 
prezidentu Kęstučiu Protu ir pasikeitė 
dovanėlėmis. Tą dieną kaip tik vyko Klubo 
turgus ir jaunajai Eglutei atiteko net du prizai 
Tai vis prisiminimai iš mūsų gyvenimo ir 
veiklos, kurių neturėjo progos pajusti kitose 
lietuvių kolonijose. Išleistuvės sutapo su Lėtos 
ir Antano Kramilių vedybų jubiliejum.

Balandžio 3 d. viešnios buvo palydėtos į 
Sydney oro uostą. Namuose Eglės laukia 
mokslas. Viešnių moto: “Jeigu nori ką turėti, 
tai reikia mokytis, dirbti ir labai sunkiai. Ant 
medžių pinigai nei Lietuvoje, nei kitur 
neauga”. Sėkmės ir sveikatos sugrįžusioms į 
kryžių ir dainų šalį - mūsų Tėvynę Lietuvą!

Kor.

tautybių sutikau netikėčiausiose vietose, 
lankiau ligoninėse, namuose ir vilose, 
pagyvenau nuostabiai gražiose pamiškėse ir 
paežerėse, dabar sakau - sveiki gyvi 
čikagiečiai! Su jumis mane Aukščiausiojo 
planai verčia susidurti! Todėl dar jūsų 
nepažindamas, visiems tiesiu ranką, tariu kuo 
mandagiausių žodį reiškiu pagarbą visiems, 
kas šneka lietuviškai, kas laikosi mūsų gražių 
tradicijų, kas save laiko gimtosios mūsų žemės 
prie Baltijos Nemuno sūnum ir dukra. Noriu 
su jumis visais ne tik susipažinti, bet ir, kiek 
galėdamas padėti, suprasti, save jūsų 
susirinkta patirtimi praturtinti ir šį tą pagal 
galimybes ir Dievo norą jums duoti. 
Džiaugiuosi jumis, nors dar nemačiau. 
Apkabinu jus visus, nepaisant, iš kur ir kada 
būtumėte atkeliavę, ką nuveikę ir išmokę. 
Telydi Dangaus palaima jūsų darbus, namus 
ir žygius. Teduoda man Dievas Tėvas, Sūnus 
ir Šv. Dvasia per mergelės Marijos rankas tų 
malonių, kad galėčiau jums ranką ištiesti, jūsų 
širdis paguosti, džiaugsmais pasidalinti. 
Nuoširdžiausiai

K. J. Ambrasas SJ 
Kanada - Amerika, 2001 gegužė

P.S. Dėkingas jums už siuntinėjimą 
“Mūsų Pastogės”. Džiaugiuosi visais jūsų 
džiaugsmais ir liūdžiu dėl visų netekčių bei 
nesėkmių. Viešpaties malonė telydi jūsų irvisų 
Australijos lietuvių žingsnius.

Nuoširdžiai dėkoju redakcijai ir visiems, 
kurie rūpinasi kad būtų išleista knyga 
“Kengūrų ir koalų pašonėje”Viešpaties 
malonė telydi Jūsų darbus, kelius ir žingsnius. 
Jus dėkingai prisimenu prie altoriaus...

(Kun Ambraso laišką spausdiname šiek 
tiek sutrumpinę. Red.)
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Kas - kur-kaip?

Antanas
Laukaitis

Jauna “Kovo” valdyba
Šiais metais naujoji Sydnėjaus sporto 

klubo “Kovas” valdyba yra tikrai pati 
jauniausia per visus 50 gyvavimo metų 
Klubo pirmininke tapo 22 metų studentė 
Jacintą Ankutė. Ji studijuoja “Arts and 
sodai work” Sydnėjaus universitete ir kitais 
metais savo studijas jau baigs. Krepšinį 
Jacintą žaidžia nuo 14 metų ir yra “Kovo” 
komandos žaidėja, o taip pat jau kelinti 
metai ji buvo ir valdybos narė. Tai jauna, 
graži ir energinga sportininkė, kuri tikrai 
sėkmingai vadovaus koviečiams.

Valdybos vicepirmininkas yra Michel 
Wallis - vienas iš geriausių lietuvių 
krepšininkų ne tik Sydnėjuje, bet ir visoje 
Australijoje.

Sekretorė yra Rita Kasperaitytė - 
nepamainoma jaunųjų krepšininkų ir 
merginų trenerė, nepavargstanti ilgametė 
valdybų narė.

Jaunasis Viktoras Šliteris yra iždininkas. 
Tai nepavargstantis ir niekur neatsisakantis 
padėt sportininkas. Tikimės, kad jam 
rūpinantis, “Kovo” iždas vėl papilnės.

Valdybos nariais šį kartą yra: jau 
įsigyvenęs čia ir net tėvu tapęs Lietuvos 
sportininkas Arnoldas Skinkys, kurio 
pavyzdžiu - draugaujant ir dirbant su 
senaisiais mūsų lietuviais - turėtų pasekti 
ir daugiau naujai atvykusių tautiečių; Petras 
Burokas, Petras Andriejūnas, Gediminas 
Sauka ir Edis Viržintas - tai žinomi 
Sydnėjaus sportuojantieji koviečiai, 
dirbantys valdybose ir pagal galimybes

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-17

vn
ŠVENTĖS

Mano mama iš paskutiniųjų stengėsi 
pagaminti skaniausią maistą ir puikiai 
papuošti iškilmingą Velykų stalą.

Po velykinių mišių mes lankėm 
kaimynus, arba kaimynai lankė mus. Kaž
kodėl man Velykos daug daugiau patiko 
negu Kalėdos. Galbūt, kad šventės tęsėsi 
ilgiau, o gal, kad matėsi atbundanti gamta 
iš po šaltos žiemos, o gal net ir dėl to, kad 
buvo smagu muštis velykiniais margučiais 
su kaimynų vaikais.

Bet 1944 metais Velykos buvo kitokios. 
Baigėsi treti vokiečių okupacijos metai. 
Grįžę iš bažnyčios tuoj susėdom prie 
velykinio stalo. Staiga išgirdom kažką 
beldžiantis į laukujas duris. Tėvas pakilo 
nuo stalo ir nuėjo jų atidaryti atidaryti.

Kitoj pusėj stovėjo aukštas apšepęs 
vyras. Jo veidas buvo apžėlęs barzda, o 
sulysęs kūnas buvo pridengtas sudriskusiais 
ir nešvariais rūbais.

“Ar aš negalėčiau užeiti pas jus 
pasišildyti ir užvalgyti?” - mandagiai 
paprašė jis mano tėvo.

Tėvas apžiūrėjo jį įtartinai, nes šiais 
laikais ūkininkams pasitaikydavo įvairiau
sių nelaimių. Jie bijojo ne tik vokiečių - 
miškai buvo pilni komunistų ir rusų 
partizanų, kurie vogė ir plėšė ūkininkus 
ieškodami maisto. Aš girdėjau kalbant, 
kaip ūkininkai, kurie atsisakė patenkinti 
jų reikalavimus, buvo sumušti arba net 
nužudyti

Barzdotas vyras suprato tėvo įtarimą ir 
greit sušnabždėjo:

“Esupabėgėlis iš vokiečių kariuomenės.” 

palaikantieji “Kovą”.
Tikrai džiugu, kad šių metų valdyba yra 

tokia gausi ir į savo tarpą įtraukusi naujų, 
jaunų jėgų. Linkiu jiems geriausios sėkmės. 
Tikimės, kad jų gražius sportinio darbo 
vaisius greitai pamatysime ir mes.

Žiemos olimpiada
Sekanti žiemos olimpiada įvyks Salt 

Lake City Amerikoje 2002 metais vasario 
8-24 dienomis. Rengiant šią olimpiadą 
buvo ir nemažai įvairių nemalonumų. Tai 
organizatorių neleistini darbai, kaip pvz. 
kyšių ėmimas ir įvairūs papirkinėjimai Dėl 
to buvo atleisti kai kurie vadovai ir turėjo 
atsistatydinti net keli Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto nariai Tačiau, atrodo, 
dabar viskas susitvarkė ir olimpiada įvyks.

Jau ir Lietuvoj ruošiamasi šiai 
olimpiadai, tačiau dar nežinoma, kas ten 
dalyvaus. Tikrai žaidynėse dalyvaus 
pasaulinio lygio ledo šokėjai Margarita ir 
Povilas Vanagai, kuriems yra didelė 
galimybė laimėti olimpinius medalius. Salt 
Lake miestelyje gyvena tik keletas lietuvių, 
todėl Lietuvos atstovai neturės tokios 
moralinės ir materialinės paramos, kokią 
jie turėjo per Sydnėjaus olimpiadą. 
Artimiausias didesnis lietuvių gyvenamasis 
miestas yra Los Angeles. Iki šiol žiemos 
olimpiadose yra pasižymėję šie lietuviai:

Edvardas Rimkus (1948) St. Moritz 
atstovaudamas Ameriką laimėjo auksą 
“four seat bobsled” varžybose.

Algimantas Šalna (1984) Sarajevo 
atstovaudamas Sovietų Sąjungą laimėjo 
auksą “biathkm’e”.

Vida Vencienė (1988) Calgary 
atstovaudama Sovietų Sąjungą laimėjo 
auksą 10 km slidinėjime ir bronzą 5 km 
slidinėjime.

Darius Kasperaitis (1992) Alberville 
laimėjo auksą “hockey” varžybose ir (1998) 
Nanango laimėjo auksą už “hockey”

“Bowling” - kėgliai Lietuvoje

“Tada eikš ir sėsk prie mūsų Velykų 
stalo,” - nusišypsojo mano tėvas.

“Duok man savo šlapius drabužius. Aš 
juos pakabinsiu prie pečiaus, gal kaip nors 
išdžius kol eisi,” - Stasė šokinėjo apie 
ateivį, traukdama nuo jo švarką.

“Atsisėsk čia, šalia manęs,” - mama 
greit padarė jam vietos, kraudama maistą 
į lėkštę.

Sėdėdama kitoj stalo pusėj stebėjau tą 
nuvargusį, nuskurusį jauną vyrą trinantį 
savo rausvą barzdą nešvariom rankom.

“Dėkoju jums už pasidalinimą su 
manim savo namais ir maistu šią šventą 
dieną,” - jo balsas buvo žemas ir užkimęs. 
Aš išsigandau, mane nukrėtė šiurpas.

Kurį laiką stebėjau jį abiem rankom 
skubiai kemšant maistą į bumą. Jis turbūt 
yra alkaniausias žmogus pasaulyje, perbėgo 
mintis mano galvoje. Visi tylėjo, kol jis 
baigė prikimšti savo alkaną pilvą. Kai jis 
pavalgė, tėvas paklausė:

“Kas per vienas tu esi, žmogau?”
Jis atsiraugėjo, nusišluostė į rankovę 

šiurkščią barzdą ir prabilo:
“Esu ūkininko sūnus kaip ir jūs. 

Tarnavau Lietuvos kariuomenėje, kai rusai 
užėmė mūsų kraštą. Tie prakeikti 
okupantai privertė mane ir kitus Lietuvos 
kareivius tarnauti Raudonojoje armijoje, 
o kai užėjo vokiečiai, mes pasidavėm jiems 
ir tuo būdu pasidarėm vokiečių kareiviai.”

Mano tėvas pripylė jam stiklą 
“samagono”.

“Kodėl tu dabar pabėgai iš tos 
kariuomenės?” - Jonas susidomėjo.

“O Jėzau Kristau. Padėtis rytiniam 
fronte yra pasidarius beviltiška. Kas dieną 
aibė kareivių kaip ir aš bėga iš fronto. Iki 
šiol buvau laimingas, kad manęs dar

Australijoje populiarus šis kėglių 
žaidimas darosi labai mėgiamas ir 
Lietuvoje. Kai kuriose mūsų sporto 
šventėse jis taip pat buvo žaidžiamas

Kėgliai ir panašūs į dabar vartojamus 
žaidime rutulius, jau buvo rasti viename 
Egipto karaliaus kape (5200 m. prieš 
Kristų). Gi senovėje polineziečiai žaidė 
panašų žaidimą pievose. IV amžiuje 
Vokietijoje šis žaidimas buvo religinių 
ceremonijų dalis. Tas, kuris gerai žaidė 
kėgliais, buvo laikomas gero charakterio 
žmogumi. O Anglijos karaliai Edvardas II 
ir Ričardas II uždraudė šį žaidimą 
galvodami, kad žmonės jam skiria per daug 
laiko. Amerikoje 1985 metais buvo 
sušauktas pirmas šio sporto kongresas ir 
nustatytos griežtos žaidimo taisyklės. 
Šiandien šis sportas Amerikoje yra labai 
populiarus ir ten yra virš 8000 salių su 
140.000 takelių. O pats didžiausias 
“bowling’o” centras yra Japonijoje su 141 
takeliu. 1988 metais kaip atskira sporto 
šaka jis buvo įtrauktas į vasaros olimpines 
žaidynes.

“Bowling’o” rutulys yra apvalus 21.83 
cm skersmens, sveria ne daugiau kaip 7,258 
gr ir juo reikia numušti kėglius, kurie yra 
38,1 cm aukščio, yra sustatomi trikarręiu 
nuo 1 iki 10. Vieno tako ilgis yra 18,228 m 
ir 1,668 mpločio. Šį žaidimą gali žaisti visi: 
aukšti, žemi, stori, ploni, jauni ir seni. 
Varžybose žaidžiama ir komandomis, 
tradicinę sudarant iš 5 žaidėjų, bet gali būti 
ir mažiau. Vilniuj populiariausias yra 
Žirmūnų klubas, bet jų Lietuvoje yra ir 
daugiau. Jeigu iš pirmo karto yra išmušama 
visi 10 kėglių, tai vadinama “straikas” ir 
gaunama dar dviejų kartų metimas, o jei 
visi kėgliai numušami per du kartus, tai 
gaunamas taip vadinamas “sparas” ir 
metama dar vieną kartą atskirai

Ar žinai... J
* Kad mūsų žinomas kovietis, buvęs

L

■■ 'j. A

nepačiupo vokiečių SS. Jei jie mane 
pagautų, tai vietoje sušaudytų, kaip jie daro 
su kitais, pabėgusiais iš mūšio lauko.”

Oi, kaip baisu, aš sudrebėjau pilna 
baimės.

Tas žmogus nesiliovė pasakojęs 
pasibaisėtinas istorijas ką vokiečiai 
išdarinėja su rusais, o rusai vokiečiams per 
kautynes keršydami vieni kitiems.

Tėvas klausydamas nuolat papildydavo 
jo stiklą namine, kol jis vos begalėjo apsukti 
liežuvį.

“Ar... Ar esat girdėję... Ką... Ką 
vokiečiai išdarinėja su rusų belaisviais... 
Kad sutaupytų kulkas...”

“Nežinom, ką?” - Jonas papurtė galvą.
“Žiemos... Žiemos metu... Jie... Jie pila 

vandenį ant vargšų... Kad... Kad jie sušaltų 
į ledą...”

Tai išgirdus, atsiminiau tą dieną kai aš 
pati įkritau į pelkę tarp ledų ir kaip baisiai 
pasijutau, kai buvau tiesiog apmirus, kai 
ledas apšalo apie mane. Brrr... Sudrebėjau.

Aš žvilgtelėjau į rusų šeimą kitoj pusėj 
stalo jausdamasi laiminga, kad jie 
nesuprato ką jis pasakojo, ir nuėjau nuo 
stalo, nes nenorėjau daugiau girdėti tų 
baisenybių.

Tą Velykų popietę beprasmiškai 
klajojau po tėvo laukus, taškydama lazda 
šlapią sniegą, o mano mintys sukose ratu.

Aš lyginau ką anksčiau girdėjau iš to 
nepažįstamo žmogaus su keistais ir man 
nepaaiškintais atsitikimais, kuriuos 
kaimynai pilni baimės, dalinosi tarp savęs.

Prisiminiau, ką Stasė pasakojo mamai 
tik prieš pora dienų.

“Miestelio krautuvininkas man 
pasakojo, kad tik dar vakar naktį jis matė 
kryžiaus ženklą ir kalaviją, pasirodžiusius 
krauju pasruvusioje šiaurės pašvaistėje. 
Kokie keisti dalykai vyksta šiais laikais,” - 
dejavo mergina.

“Kaip baisu,” - pritarė mama.

bilijardo čempionas Aistis Bieri, jau kuris 
laikas studijuojantis, dirbantis ir gyvenantis 
Lietuvoje bei Vokietijoje, labai greitai 
pakeis savo viengungio gyvenimą ir 
Kopenhagoje sukurs lietuvišką šeimą su 
politinių mokslų studente Jurgita, o iki 
mokslų baigimo gyvens Vokietijoje. Sėkmės 
ir daug laimės, Aisti ir Jurgita.

* Kai kuriose Londono pašto 
skyriuose “tarnauja” ir katės. Jos padeda 
gaudyti peles ir tai prasidėjo jau praėjusio 
amžiaus viduryje. Pradžioje jų maitinimui 
savaitei buvo skirtas vienas svaras, bet 
brangstant pragyvenimui, kačių ir katinų 
“alga” padidėjo

* Kurgi dingo skyrelis “Sydnėjaus
Lietuvių Klube”? Net ir manęs skaitytojai 
klausia, ar Algis susirgo, ar jo kompiuteris 
sugedo, ar rašomai plunksnai rašalo 
pritrūko? Nežinau, bet kaip žmonės sako, 
tai būdavo įdomu paskaityti, kas dedasi 
Klube, kas naujo Valdyboj ir net 
Bibliotekoj, nes ne visuomet gali ten 
apsilankyti. Ibigi, Algi truputį pailsėjęs 
savo narmose ir atsigaivinęs tyru kalnų oru, 
vėl parašyk, kas dedasi Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bibliotekoj ir visuomeniniame 
mūsų gyvenime. □

ATITAISYMAS
Dėl fakso sutrikimų, šie sakiniai 

nepateko į mano praėjusiame MP 
numeryje duotą “Pareiškimą”. 6 punkte 
nuo 6 eilutės skaityti:

... Rusams smarkiai puolant ir 
daugeliui mūsų žuvus, atsitraukėme iki 
Oderio upės ir čia labai nušalęs, su 
atviromis kojų žaizdomis buvau nuvežtas 
į užfrontės ligoninę. Čia ir vėl laimės 
dėka, du lietuviai karininkai, abu jie yra 
Amerikoje, turėdami perkėlimo 
dokumentus, ieškojo kareivių į taip 
vadinamą lietuvišką dalinį Vakaruose. 
Susidarė mūsų 15 ir taip atsiradome 
Vakarų fronte...

“Bet, ponia, dar tai ne viskas. Miestelio 
žmonės mano, kad tai įspėjimas mums iš 
paties Viešpaties mesti kalaviją šalin ir 
atsiklaupus melstis Nukryžiuotąjam.”

Prisiminiau praėjusią žiemą keistas, lyg 
rožių gėles, atsiradusias ant alksnių šakų 
prie mūsų didžiojo prūdo. Mūsų kaimo 
žmonės priėmė tai kaip įspėjimą iš Šven
čiausios Mergelės apie ateinančius žiauru
mus, jeigu žmonės nesiliaus kariavę tarp 
savęs.

Nakties metu aš nenustojau sapnuoti 
to barzdoto, nepažįstamo žmogaus ir jo 
žiaurių istorijų.

Kai sekantį rytą atsikėliau, jo jau 
nebebuvo. Lygsunkus akmuo nusirito man 
nuo širdies. Apsidžiaugiau.

Dabar aš jau lankiau gimnaziją, kuri 
buvo penkiolika kilometrų nuo mūsų 
namų. Tėvai apgyvendino mane turgaus 
miestelyje pas mamos tetą.

Iš jos kiemo aš galėjau matyti žydų 
kapines, kur man kiti vaikai pasakojo, jog 
ten buvo palaidoti sušaudyti žydai. Tai 
mane gąsdino ir eidama pro šalį, nusisuk
davau į kitą pusę.

Narių propaganda nenustojo mėginus 
įtikinti mus, kad Hitleris myli vaikus ir 
jaunus žmones ir kokia gera yra jų valdžia.

Bet mes girdėjom ir kitaip, nes žinojom 
kas darėsi su žydais, čigonais ir kitais 
žmonėmis, kurie priešinosi jų priespaudai

Viename Lietuvos kaime žmonės, 
apkaltinti rusų partizanų slėpimu, buvo 
suvaryti kartu su vaikais ir moterimis į 
kluoną ir gyvi nacių sudeginti. Taip 
pradingo ne tik čigonai bet ir ūkininkai 
kurie nepajėgė išpildyti duoklių.

Nežiūrint visko kas darėsi aplinkui, 
mano tėvai mėgino vesti kiek galima 
normalesnį gyvenimą. Dažniausiai laikėsi 
nuošaliai ir atvirai kalbėjo tik su tais, kuriais 
jie galėjo pasitikėti

(bus daugiau)
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BARUOJE

Motinos diena Perth’e
Motinos diena Lietuvoje ir pas Perth’o 

lietuvius šįmet buvo švenčiama pirmą 
gegužės sekmadienį. Gegužės 6-ji Perth’e 
buvo apsiniaukusi ir lietinga, tačiau tai 
nesutrukdė daugiau kaip 20 tautiečių 
atvykti į lietuvių lankomą bažnyčią. Prieš 
pamaldas A Malinauskas pristatė kun. 
Ričardą Rutkauską, mielai apsiėmusį 
sekmadieniais lietuviams atnašauti šv. 
Mišias SL Francis Xavier bažnyčioje jiems 
įprastu laiku, ty. 11 vaL lyto. Sv. Mišios ir 
pamokslas buvo anglų kalba, bet kun. 
Rutkauskas prižadėjo, kad kai kurias 
liturgines dalis skaitys lietuviškai

Po šv. Mišių buvo giedama švč. 
Mergelės Marijos litanija, kurios pirmąsias 
dvi eilutes giedojo tos dienos vargonininkas 
V.Radzivanas, o antrąsias - esantieji 
bažnyčioje. Pasibaigus pamaldoms, kun. 
Rutkauskas ir visi kiti buvo pakviesti į 
Motinos Dienos minėjimą Lietuvių 
Namuose.

Į salę atvyko daugiau kaip 40 žmonių ir 
visos vietos prie stalų buvo užimtos. Tarp 
svečių buvo ir kun. R.Rutkausko tėvai bei 
keletas atvykusių ten pirmą kartą. Prieš 
pradedant valgyti, ALB Apylinkės 
pirmininkė Eglė Kairienė paprašė kun. 
Rutkauską palaiminti valgius, ką jis mielai 
atliko. Pavalgius pirmininkė pasveikino

“Varpo” naujienos
Melbourne vyrų “raudona” komanda 

jau tris sezonus ketvirtadienio vakarais 
žaidžia Blackbum Vikings “A” Division. 
Komanda iškovojo pirmą vietą paskutinius 
du sezonus, o dabar trečią kartą pateko į 
finalą.

“Varpas” susitiko su “Mighty Tigers” 
komanda. Pirmą puslaikį abi komandos 
stipriai gynėsi, bet metimai nei vienai, nei 
kitai nesisekė.

“Varpo” greitieji žaidėjai K Levickis, 
D. Jaunutis ir LSkimbirauskas daug kartų 

Padėka
Mylimai Mamai ir Močiutei a.a. Bronei Jankienei mirus, 

nuoširdžią padėką reiškiame kun. Fizpatrik už gražiai pravestas maldas 
bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems ją lankiusiems ligos metu, o mirus atėjusiems atsisveikinti 
ir kartu pasimelsti. Dėkojame pareiškusiems užuojautas, užprašiusiems mišias 
ir aukojusiems ALF-ui, KStarinskui už tartus atsisveikinimo žodžius Apylinkės 
Valdybos ir choro vardu, R.Skerienei - Moterų Draugijos vardu.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas visuomet pasiliks su mumis. Likę liūdesy
Meilutė ir Tadas su šeimomis

a.a. Anelei Steckienei
mirus, vyrui Baliui, dukroms Nijolei ir Mildai, sūnums Valteriui, Petrui ir 

Ričardui, jų šeimų nariams, artimiesiems bei draugams gilią užuojautą netekus 
mylimos žmonos, mamytės, uošvės, senelės bei prosenelės reiškia ir kartu liūdi

Perth’o Lietuvių Bendruomenė

a.a. Vandai Karabevičienei
mirus, dukroms, sūnums, anūkams bei visiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Vakarų Australijos Perth’o Lietuvių Benduromenė

motinas, padėkojo šeimininkėms ir visiems 
prisidėjusiems prie minėjimo rengimo. Po 
to ji perskaitė Salomėjos Nėries eilėraštį 
“Motina”. Salėje trim garbaus amžiaus 
motinoms buvo įteiktos gėlių puokštės, o 
visoms kitoms motinoms - po puošnią 
chrizantemą. Eglei talkino jos vyras 
Viktoras Kairys. Motinų vardu už gėles 
Valdybai padėkojo Valentina Gamienė.

Pirmininkė pranešė, kad dar bus loterija 
ir kvietė visus pasivaišinti pyragais bei 
kavute, pabendrauti ir pasikalbėti. Vytui 
Francui pradėjus skambinti pianinu 
lietuviškas melodijas, visi galintys dainuoti, 
smagiai sudainavo 4 dainas.

Po to - loterija ir indų plovimas. Šią 
dieną vyrai neleido moterims plauti indų - 
tą pareigą atliko KJasas, A.Kateiva, 
ASiebertas ir S.Uktveris.

Salę paruošė: E.Stankevičius, 
V.Francas, D.Francienė, J.Babarskas ir 
J.Jakomas. Loterijai fantus aukojo: 
Siebertai, V.Repševičienė, E.Klimaitienė ir 
Kristina Glover. Pyragus aukojo 
H.Siebertienė, E.Klimaitienė ir Mrs. 
M.Uktveris. Šeimininkės: D.Francienė, 
V.Repševičienė ir L.Grinevičienė. 
Bendruomenės Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
aukščiau išvardintiems už darbą ir aukas.

Pagal “Žinutes”

buvo prasiveržę, bet baudų metimai 
nekrito.

Antrą puslaikį varpiečiai “atsibudo’ ir 
žiūrovams pasidarė aišku, kad priešas 
negalės įveikti “Varpo” puikaus 
komandinio žaidimo. Po sunkios kovos 
“Varpas” laimėjo.

Rezultatas: “Varpas” - “Mighty Tigers” 
(14 :16) 31: 27. Taškai: J.Skimbirauskas 
8, VAntanaitis 6, K-Levickis 5, L.Skim- 
birauskas 5, DJaunutis 5, S.Levickis 2.

A.S.

IN MEMORIAL

Mirė Latvijos garbės konsulas
Po trumpos ligos gegužės 9 d. Sydnėjuje 

mirė Latvijos Respublikos garbės konsulas 
Vidvuds Koškins, ilgametis Syney latvių 
bendruomenės pirmininkas, įvairių baltų 
komitetų narys, politinėje arenoje artimai 
bendradarbiavęs su lietuviais.

Vidvuds gimė 1935 rugpjūčio 17 Bakiene, 
Latvijoje. Į Australiją su tėvais atvyko 1949. 
Baigė NSW universitetą 1959, įsigydamas 
elektros inžinieriaus laipsnį. Iki išėjimo j 
pensiją ėjo atsakingas pareigas Elektros 
kompanijoje.

Visą savo energiją pašventęs latvių 
bendruomenei, 1993 m jis buvo paskirtas 
Latvijos Respublikos garbės konsulu NSW ir 
Queensland valstijoms.

Vidvuds Koškins įspūdingas laidotuves 
gegužės 14 d. suorganizavo latvių studentų 
korporacija “Selonia”. y p

a.a. Vytautas Stasys Neverauskas
Vytautas Stasys Neverauskas mirė staiga 

savo namuose balandžio 25 dieną, švenčiant 
savo žmonos Marytės gimtadienį. Pašaukta 
greitoji pagalba nepajėgė jo atgaivinti Mirė 
Vytautas būdamas 79 metų amžiaus; betrūko 
tik pusmečio iki 80 metų.

Vytautas gimė 1921 m. spalio 31 
Kalniškėje, Krasnos valsčiuje, Alytaus 
apskrityje. Jo tėvas Mečislovas buvo 
girininkas, o motina Vanda - pradžios 
mokyklos mokytoja. Vytautas turėjo dvynuką 
brolį Joną, kuris mirė Adelaidėje 1983 m

Abu broliai neteko tėvo ankstyvoje 
vaikystėje. Vytautas baigė pradžios mokyklą 
Alytuje, o gimnaziją Vilniuje 1941 m vien 
penketukais. Vilniuje Vytautas pora metų 
lankė universitetą, studijuodamas Lietuvos 
istoriją. Artėjant sovietų kariuomenės frontui, 
Vytautas pasitraukė Vokietijon, gyvendamas 
Ovelgene, Celle ir Wolterdingen pabėgėlių 
stovyklose. 1948 sausio 13 Vytautas palieka 
Europą, išvykdamas Australijon. Kelionėje jį 
lydėjo laimė, nes susipažino su Maryte 
Vitkauskaite, kurią vedė 1950 balandžio 20. 
Vytautas ir Marytė užaugino dukras Marytę 
ir Dainą, sūnų Vytautą, kurie visi dabar gyvena 
su savo šeimomis.

Australijoje įsikurti nebuvo lengva, o šalia 
to aplankė ligos. 1953-54 m Vytautui teko 
gydytis, nes susirgo plaučių džiova. R) sunkios 
plaučių operacijos Vytautas atsigavo bei 
sustiprėjo ir ėmė studijuoti, pasiekdamas 
vyriausio buhalterio vietą.

Vytautas buvo skautas, o taip pat 
mokytojavo lietuvių Savaitgalio mokykloje, 
buvo Australijos Lietuvių Krašto Bendruome
nės pirmininku net 8 metus, o taip pat Adelai
dės Apylinkės Valdybos pirmininku, Kontro
lės komisijos pirmininku, ALB Tarybos nariu, 
PLB Seimo nariu. Vytautas skautavo nuo pat 
jaunystės, o Vilniuje jau vadovavo skautams. 
Australijoje jis dalyvavo Pan Pacific Jamboree, 
vadovavo skautų stovykloms, už nuopelnus 
gavo Lelijos ir Geležinio Vilko ordinus. 1976 
m Vytautui buvo suteiktas “Justice of Peace”, 
o 1989 m. “Justice of the Quorum” titulas.

Vytautas dažnai skaitydavo paskaitas 
Adelaidėje, ir kitose vietovėse, bendradar
biavo spaudoje. Australijos valdžia, pripažin
dama jo nuopelnus, suteikė jam OAM medalį.

Vidvuds Koškins

a.a. V.S. Neverauskas
Vytautas buvo praktikuojantis katalikas, 

kas sekmadienį su žmona dalyvaudamas 9 vai 
šv. Mišiose, lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje.

Aa. Vytauto laidotuvės įvyko balandžio 
30 d. šv. Kazimiero bažnyčioje. 12 vai kun. 
J.Petraitis aukojo gedulingas šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Kartu dalyvavo ir mons. 
Thomas Horgan, kuris tarė žodį angliškai. 
Mišių metu vargonais grojo Jonas Pocius. Po 
mišių atsisveikinimo žodį tarė VBaltutis, 
LGerulaitis, Ed. Dukas, Genė Vasiliauskienė, 
Rūta Sankauskienė, Jūratė Grigonytė, Janina 
Vabolienė ir Donatas Dunda. Po mišių 
velionio palaikai palydėti į Centennial Park 
kapinių krematoriumą. Koplyčioje atsisveiki
nimo žodį tarė velionio Vytauto sūnus Vytas, 
kun. J.Petraitis sukalbėjo laidojimo maldas. 
Po to laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į 
svetainę pabendravimui ir pasivaišinimui 
kavute bei sausainiais.

Liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškiame Marytei Neverauskienei, jos 
dukroms Marytei bei Dainai ir sūnui Vytui, 
jų šeimoms, giminėms bei draugams. Kilnus 
tautieti, Vytautai, ilsėkis dangiškojo Tėvo 
globoje. JN p

(“Šventadienio balsas-Lietuvių žinios”)

a.a. Vytautui Kasperalčiui
mirus, šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genovaitę, dukras 

Ritą, Audrą, Ireną, sūnų Edvardą bei visus artimuosius.
Vietoj gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Irena ir Edvardas Vailokai

v.s.fil. Vytautui Neverauskui OAM,
buvusiam LSS Australijos Rajono vadui mirus, šioje liūdesio valandoje giliai 

užjaučiame mūsų Ramovės narius velionio dukrą ps. Marytę bei žentą ps. Vytą 
Špokevičius, žmoną ps. Marytę, dukrą v.sk. Dainą ir sūnų s.v. Vytautą bei jų šeimas. 
Ilsėkis Dievo prieglobstyje. Budėkime! .. _ .. . , „r Melbourne Skautininkų Ramove

Vytautui Kasperaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genovaitę, dukras Ritą, Audronę, 

Ireną, sūnų Edvardą ir visus artimuosius.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Juta ir Viktoras Šliteriai
ilgai liks bendruomenės atmintyje.

a.a. Vytautui Neverauskui OAM,
buvusiam ALB Krašto Valdybos pirmininkui iškeliavus amžinybėn, giliai 

užjaučiame žmoną Marytę ir visą šeimą. Vytauto energija ir darbštumas ALB veikloje

ALB Krašto Mityba
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ALJS nariai per vakarienę-susitikimą su Viktorijos premjeru Steve Braeks. Iš kairės 
pagal laikrodžio rodyklę: Linas Kaspariūnas, Daniele Lansell, Melisa Savickaitė, 
Girtus Antanaitis, Stepas Seviclds, Penny Norman, Gabrielė Staugaitytė, Šarūnas 
Vaitkus. Susitikime dar dalyvavo Martynas Zdanius ir ALB pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė.

Pranešimas Sydnėjaus šokėjams
Pranešame, kad “Sūkurio” metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 

27 dieną, 3 vai. po pietų. Labai laukiam visų šokėjų - buvusių ir naujų!
“Sūkurys” annual general meeting will take place Sunday, 27 May, 3 p.m. 

at the Lithuanian Club. All very welcome!

Sydnėjaus parapijiečių žiniai
Birželio 3 dieną, sekmadienį, tuoj po pamaldų gimtadienio proga bus pasveikintas 

dabartinis mūsų kapelionas kunigas Roger Bellemore SM. Parapijiečiai kviečiami 
susirinkti į parapijos salę, kur prie arbatėlės visi kartu pabendrausime su mūsų 
kapelionu. Sekite vėlesnius pranešimus. Praneša Parapijos Komitetas

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 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

□EPOS 15 d. 1.00 vai.
KERMOŠIUS

Organizacijos ir pavieniai prekiautojai
Iš anksto pradėkite ruoštis tos dienos prekybai

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

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Narių r svečių informacijai.

Trėmimų minėjimas Hobarte
Birželio trėmimų 60-ties metų sukaktį Hobarto baltiečiai paminės pamaldomis 

šeštadienį, birželio 16 d, 12 vaL šv. Teresės bažnyčioje. Fb pamaldų -suneštiniai užkandžiai 
šv. Teresės salėje. Apylinkės Valdyba ragina visus Hobarto lietuvius dalyvauti

Ramovėnų popietė
Dėl tam tikrų aplinkybių, praėjusiais metais buvo atšaukta Kariuomenės šventė. 

Artėja Gedulo diena. Kartu prisimindami išvežtuosius mirčiai mūsų tautos karius ir 
karininkus, birželio 10 d. 2 vaL po pietų Lietuvių Klubo auditorijoje rengiame minėjimą 
-popietę. Programoje: A. Kramiliaus įžangos žodis, Lietuvos kariuomenės atsargos 
kapitonė Lolita Kalėdienė pasidalins savo įspūdžiais apie dabartinę Lietuvos 
kariuomenę. Seks Lietuvoje pagamintas ir per LT rodytas Kariuomenės šventės proga 
filmas “Lietuvos nežinoma kariuomenė”. (Filme kalba šios kariuomenės kariai. Iš 
Australijos kalba Antanas Kramilius).

Vieton ankstesnio minėjimo prie nežinomo kario kapo Martin Plazoje, kviečiame 
visus mūsų bendruomenės žmones patogiai ir šiltai šią popietę praleisti Lietuvių Klube 
ir išgirsti Lietuvos kariuomenės karininkės Lolitos pasisakymą, kur ji pasidalins savo 
patirtimi Lietuvos kariuomenėje bei pasižiūrėti jos rūpesčiu pagamintą šį filmą.

Sydney Ramovėnų Valdyba

Išvežtųjų minėjimas
Tradicinė Gedulo diena, kurią ruošia Jungtinis Baltų Komitetas NSW, įvyks birželio

17 d., sekmadienį, Latvių Namuose, Parnell Street, Strathfield. Pradžia 2 vai. p.p.
Lietuvių bendruomenė dalyvauja su mūsų tautine vėliava ir palyda. Lietuvius 

atstovauja “Dainos” choras, vadovaujamas Justino Ankaus. Praneša
A.Kramilius, Baltų Komiteto vicepirmininkas

ALB Sydnėjaus Apylinkės numatomi 
bendruomeniniai renginiai

Birželio 3 d.- liepos 1 dL - “Trėmimų 
prisiminimo vaizdai”, paroda Lietuvių 
Klube.

Birželio 16 d. (šeštadienį) - Juodojo 
kaspino diena, Lietuvių Klube.
Abiejų renginių koordinatorė Martyna 

Reisgienė su padėjėjomis.
Birželio 17 d. (sekmadienį) -

salėje, Strathfielde.
Liepos 8 d. - Valstybės šventė. 

Minėjimas Lietuvių Klube.
Rugsėjo 9 d. - ALB Sydnėjaus 

Apylinkės narių metinis susirinkimas.
Visų organizacijų prašome savo 

veiklą derinti ir tas dienas palikti ALB 
renginiams.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vaidyba

Visi užsienio lietuvių tautiniai 
ansambliai, chorai ir šokių grupės 

kviečiamos dalyvauti
Hkčloje Pasairilo 

Betuvtų derinu 
šventėje

2002 m. liepos 4-7 dienomis 
VBniije.

Informaciją teikia Darais Pofikaitis, 
7318 Ticonderoga RdL, Downers 
Grove, IL60516 USA, tel: 1630241 
0074; fax 1630 2410075, 

e-mail: ldpobkaitis(a attnet

VS..... ------------

Studentų dėmesiui •
A.a. 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.

AR JAU 
SUMOKĖJAI 

MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ? Visiems aukotojams nuoširdžiai 

dėkojame
MP administracija

Aukos “Mūsų Pastogei”
Mrs. A.Cugura Vic. $ 13.50
Liet. Baleto Bičiuliai NSW $ 10.00
J.Jonavičius SA $ 5.00
G.Katauskienė ACT $ 15.00
V.Bosikis OAM Vic. $ 15.00
A.PŠimkus Vic. $ 10.00
V. Lazauskas Vic. $ 15.00
A.Stupuras Vic. $ 10.00
R.Špokienė NSW $ 15.00
K. Protas NSW $ 10.00

i KAS NORI LEISTI SENATVĘ TĖVYNĖJE
I Gerontologijos ir reabilitacijos centre Vilniuje Kalvarijų g-vėje 223 gyvena apie 30
I iš Vakarų sugrįžusių lietuvių. Čia vilioja puikios gyvenimo sąlygos, profesionali slauga, 
| nuolatinė gydytojų priežiūra, galimybės su instruktoriais mankštintis sporto salėse. 
| Pats Centras įsikūręs gražioje vietoje ant Neries kranto, vadinamoje Vilniaus Jeruzalėje, 
j Šalia - Kalvarijų bažnyčia ir kunigų seminarija. Patogus susisiekimas su miesto centru, 
g kur galima nuvykti per 20 minučių.
, Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras yra gavęs nemažai paklausimų apie
, galimybes apsigyventi Gerontologijos ir reabilitacijos centre. Todėl dar kartą pateikiame 
■ kainas: 2 kambarių butas 1 asmeniui - $682 per mėnesį; 2 kambarių butas 2 asmenims

- $1087 per mėnesį; 1 kambario butas 1 asmeniui - $550 per mėnesį; 1 kambario butas 
I 2 asmenims-$878 per mėnesį

I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
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