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Nr. 13 pradėjome rubriką “ALB 
Valdybos nariai apie save”. Joje 

pirmoji apie save papasakojo 
Birutė Prašmutaitė (jos biografiją 

kartojame 3 psl.). Kitų Valdybos 
narių gyvenimus gavome aprašytus 

trečiuoju asmeniu, tai taip ir 
spausdiname. Valdybos narių 

nuotraukas atsiuntė Melisa 
Savickaitė.

Balys Stankūnavičius

Balys gimė Kaune; 1944 metais su tėvais 
pasitraukė į Vokietiją, Ekhstatą. 1948 rugsėjo 
mėn. laivu Prntea pasiekė Australiją. Nuo 
jaunystės įsijungė į lietuvišką veiklą.

1952 metais davė skauto įžodį, vėliau tapo 
Džiugo tunto adjutantu, skautų Vyčiu ir Jūros 
budžiu. 1960 metais Australijos skautų 
valdyba iškovojo teisę lietuviams skautams 
dėvėti lietuvių skautų uniformas.

Nuo mažens domėjosi Lietuvos istorija, 
lankė ir baigė lituanistikos kursus Melbourne. 
Dalyvavo piname Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese JAV

1970 metais paskirtas Australijos lietuvių 
bendruomenės Baltų tarybos pirmininku, 

aktyviai kovojo prieš Whitlam’o politiką, de 
jure pripažinusią Lietuva SSSR dalimi. 
Būdamas Australijos liberalų partijos nariu 
ir liberalų atstovu valstijos Liberalų taryboje, 
o taip pat Liberalų partijos vykdomojo 
komiteto nariu, panaudojo savo įtaką p. 
Snedden, Fraser ir Fteacock ir tuo prisidėjo 
prie darbiečių partijos pareiškimo atšaukimo.

5 metus Balys dirbo Liberalų vyriausybės 
Imigracijos ir etninių reikalų patarėju Taip 
pat buvo patarėju trims Viktorijos valstijos 
ministrams Imigracijos ir Etninių ministrų 
patarėjų komitete. Pasaulio lietuviu skautų 
tautinės stovyklos mecenatas, 1978‘lrT^artu 
su broliu Jonu paaukojo daugiau kaip $ 10,000 
stovyklos išlaidoms. Jam tarpininkaujant, 
Viktorijos valstija paaukojo $ 15,000 šios 

stovyklos labui. PLSS Balys apdovanotas 
ordinu “Už nuopelnus”, 1980 m jis pelnė ir 
Viktorijos valstijos Imigracijos ministro 
apdovanojimą - aukso medalį - už patarėjo 

. darbą Imigracijos srityje.
B.Stankūnavičius dėjo pastangas išlaikyti 

lietuvių radijo programą, kurią darbiečių 
partija buvo pasiryžusi uždaryti. Čia ypač 
aktyvūs taip pat buvo Balio tėvas Stasys 
Stankūnavičius ir p. Viva Alekna.

Balys kartu su kitais bendruomenės 
valdybos nariais ruošė demonstracijas prieš 
SSSR žiaurumus tautai, siuntė protestus, 
dalyvavo posėdžiuose'su JAV bei kitų Šalių 
diplomatais, siekiant Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.
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Saulius 
Varnas

dildančioji koalicija gafi tęsti efektyvų 
darbą

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
susitikęs su socialliberalų partijos ir frakcijos 
Seime vadovybe, pakartojo, kad valdančioji 
koalicija turi tęsti efektyvų ir žmonėms 
naudingą darbą. Susitikime Prezidentūroje 
dalyvavo Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas, jo pavaduotojas Artūras 
Skardžius, socialliberalų frakcijos Seime 
seniūnas Gediminas Jakavonis, kiti 
socialliberalų atstovai. VAdamkaus atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė žurnalistus 
patikino, jog Prezidentas svarbiausiais mūsų 
valstybei darbais laiko pensijų reformos 
vykdymą, mokesčių koncepcijos 
suformavimą, privatizavimo ir žemės 
grąžinimo reikalus. Minėtus klausimus 
svarbiausiais Lietuvai pavadino ir Seimo 
Pirmininkas A.Paulauskas, užtikrinęs, jog 
valdančioji koalicija turi dirbti ir dirbs. ‘‘Mes 
nesvarstėme klausimo dėl koalicijos 
nutraukimo. Visas pokalbis pas Prezidentą vyko 
apie tai, ką koalicija turi daryti", - sakė 
A.Paulauskas. Jis pripažino, jog 
Prezidentūroje buvo aptarta praėjusią savaitę 
viešumon Skilusi istorija apie neva Berlyne 
vykusius socialliberalų ir socialdemokratų

Lietuvos įvykių apžvalga
koalicijos performavimu. Seimo Pirmininkas 
dar kartą konstatavo, kad “Berlyno ažiotažas” 
neturi jokio pagrindo ir buvo visiškas 
nesusipratimas.

Įpusėtos derybos dėl narystės ES
Stojimo konferencijos vyriausiųjų 

derybininkų susitikime, kaip ir tikėtasi, 
preliminariai baigtos derybos sudėtingose 
Laisvo prekių judėjimo ir Įmonių teisės 
srityse. Susitarta ir dėl pirmojo pereinamojo 
laikotarpio vaistų registracijos bylų 
dokumentacijai atnaujinti. Vyriausiasis 
derybininkas dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje Ftetras Auštreviaus pažymėjo, kad 
preliminariai uždarius 15 skyrių derybos yra 
įpusėtos. TL*ip pat buvo pradėtos derybos 
mokesčių ir finansų kontrolės srityse. Jas 
planuojama baigti šių metų antrąjį pusmetį, 
ES pirmininkaujant Belgijai. Birželį 
vyksiančioje Stojimo konferencijoje Lietuva 
planuoja baigti derybas žuvininkystės, I laisvės 
teikti paslaugas ir ypač sudėtingoje aplinkos 
apsaugos srityje. Petras Auštrevičius 
pasidžiaugė, kad Lietuva sėkmingai vejasi 
derybas anksčiau pradėjusias kandidates. Šiuo 
metu Lietuva yra preliminariai uždariusi 15 
skyrių, Kipras - 21, Estija, Slovėnija - 18, 
Vengrija -17, Slovakija -16, Lenkija, Čekija - 
15, Malta, Latvija -13, Bulgarija - 9, Rumunija 
-6.

Itoriamentarai pateikė Prezidentui 
kaičią pilulę

Prieštaringai, kaip karti piliulė arba kaip 
normali įstatymų leidybos procedūra, 
vertinama Seime sekusi serija atmestų 
Prezidento Valdo Adamkaus veto. Seimas 

nepriėmė Prezidento pateiktų pataisų 
Azartinių lošimų ir Azartinių lošimų mokesčių 
įstatymams, Vertybinių popierių viešosios 
apyvartos įstatymo pakeitimams, nesutiko su 
valstybės vadovo siūlymu Gegužės pirmąją 
laikyti tik atmintina diena, o ne švente. Nuo 
nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos 
Parlamento narys, dabartinis Seimo 
vicepirmininkas Česlovas Juršėnas teigia 
nepamenąs, kad per vieną dieną būtų atmesta 
tiek Prezidento vetuotų dokumentų. Anot jo, 
net konservatorių valdymo laikais Seime 
nebuvo vienu ypu atmesta tiek Prezidento 
Algirdo Brazausko veto.

R.Karbauskis atleistas
Praėjusį antradienį valdančiajai koalicijai 

pavyko atleisti Ramūną Karbauskį iš Seimo 
vicepirmininko pareigų L® tokį sprendimą 
slaptai balsuodami pasisakė 72 parlamentarai, 
2 buvo prieš, 1 biuletenis sugadintas. Seimo 
socialdemokratinės koalicijos, Jungtinė 
Naujosios demokratijos ir Valstiečių partijos 
frakcijos, dauguma parlamentarų iš mišrios 
Seimo narių grupės nedalyvavo balsavime dėl 
RKarbauskio atstatydinimo, o konservatorių 
frakcijos nariai balsavo laisvai. Valstiečių 
partijos lyderio atstatydinimą iš parlamento 
vicepirmininko pareigų inicijavo 42 Seimo 
nariai iš valdančiosios koalicijos. Iniciatoriai 
apkaltino RKarbauskį visiškai neatliekant 
jam, kaip Seimo Pirmininko pavaduotojui, 
priskirtų funkcijų - kuruoti Seimo komitetų 
ir komisijų darbą. Tai liudija ir 8 Seimo 
komitetų pirmininkų parašai po siūlymu 
atleisti R Karbauskį iš užimamų pareigų Pats 
R.Karbauskis Seimo tribūnoje atmetė jam 
pateiktus kaltinimus. Jo teigimų pagrindinė 

valdančiosios koalicijos nepasitenkinimo 
priežastis - tai jo balsavimas, kaip liepia sąžinė, 
ir įsipareigojimai rinkėjams.

Seime prisiekė naujas ministras
Seimo plenariniame posėdyje prisiekė 

naujasis sveikatos apsaugos ministras 
Konstantinas Romualdas Dobrovolskis. Eiti 
šias pareigas jis paskirtas gegužės 15 d. 
Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytu 
dekretu. Vyriausiąjį Lietuvos rentgenologą. 
Seimo Pirmininko visuomeninį patarėją 
medicinos klausimais dr. KR Dobrovolskį 
pagal valdančiosios koalicijos sutartį į 
sveikatos apsaugos ministro postą delegavo 
Naujoji sąjunga

Lietuva siūto “LUKoil” trečdalį 
“Mažeikių naftos” akcijų

Lietuvos Vyriausybė sutiktų kad Rusijos 
naftos koncernas valdytų iki trečdalio 
“Mažeikių naftos” bendrovės akcijų. Tai po 
susitikimo su “LUKoil” viceprezidentu 
Jurijumi Storaževu pareiškė ūkio ministras 
Eugenijus Gentvilas. Jis dar kartą patvirtino, 
kad Lietuvos Vyriausybė negali perduoti 
Rusijos bendrovei “Mažeikių naftos” valdymo 
teisių nes to neleidžia 1999 metais su JAV 
bendrove “Williams International” pasirašyta 
investicijų sutartis, pagal kurią valdymo teisės 
buvo perduotos šiai bendrovei. Pasak 
E.Gentvilo, “LUKoil” galėtų tapti “Mažeikių 
naftos” akcininke išleidžiant naują akcijų 
emisiją. Vyriausybei ir “Williams 
International” bendrovei taip pat priklausytų 
po trečdalį “Mažeikių naftos” akcijų. 
E Gentvilo teigimų “LUKoiT įsigijus trečdalį 
akdjų Koncernui tektų dvi valdybos narių
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Vytautas 
Patašius

♦ Nuo susigrūdusių 
ledų išsiliejusi Lenos

Trumpai iš visur

upė padarė daug nuostolių. Ypač 
nukentėjo Lensk miestas. Patvino ir kitos 
Sibiro upės. Panašaus dydžio potvynių 
Sibiras nebuvo matęs per visą šimtą metų.
♦ Gegužės 14 d. palestiniečiai apkaltino 
Izraelį, kad jo kariai nužudė penkis 
policininkus, užpuolę juos miegančius. 
Izraelis pradžioje aiškino, kad tik atsakė į 
šaudymą iš pastato, tačiau gegužės 16 d. 
prisipažino, kad įvykusi klaida. Izraelio 
užsienio reikalų ministras Šimon Peres 
atsiprašė palestiniečių - Izraelio žvalgyba 
buvusi suklaidinta.
♦ Gegužės 15 d. Lenkijos teismas 
pradėjo svarstyti buvusio Lenkijos 
komunistų lyderio generolo Wojciech 
Jaruzielski bylą. Jis yra teisiamas už 
įsakymą šaudyti į streikuojančius lenkus - 
uosto darbininkus savo valdymo laikais.
♦ Dešimtyje Hong Kongo rinkų 
pastebėtos paukščių virusu sergančios 
vištos. Panaši liga siautė Hong Konge 1997 
metais. Thda nuo vištų šiuo virusu užsikrėtė 
daug žmonių, šeši jų mirė. Liga buvo 
sustabdyta sunaikinus visas vištas. Dabar 
vėl naudojamas tas pats kovos būdas. Nuo 
gegužės 16 d. pradėtos naikinti visos vištos 
ir panašūs paukščiai Per trejetą savaičių 
planuojama jų sunaikinti virš milijono, 
sustabdytas naujų vištų įvežimas iš Kinijos.
♦ Taliban vyriausybė Afganistane liūdnai 
pagarsėjo laužydama žmogaus teises bei 
remdama teroristinius sąjūdžius kitose 
šalyse. Visgi vienoje srityje ji sulaukė 
pagyrimo. Per vienerius metus ji beveik 
visiškai sustabdė opiumo aguonų auginimą 
Afganistane. Iki šiol Afganistano aguonos 
parūpindavo tris ketvirčius pasaulio
opiumo ir beveik visą į Europą įvežamą .

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta K IpsL

vietos ir asocijuoto generalinio direktoriaus 
pavaduotojo postas.

Nedarbo lygis Lietuvoje
Nedarbo lygiu Lietuva gerokai lenkia 

Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkį. Lietuvos 
darbo birža šiais metais prognozuoja nežymų 
nedarbo augimą - vidutinis metinis nedarbas 
Lietuvoje turėtų siekti 123 % ( 2000 metais - 
11.5%). Prognozuojama, jog šiemet nedarbas 
ES šalyse sieks 7.7%. Iš ES šalių šiemet tik 
Ispanija prognozuoja didesnį nedarbo lygį nei 
Lietuva -12.8%. Airijoje, kuri pagal dydį ir 
gyventojų skaičių yra panaši į Lietuvą, 
prognozuojamas nedarbo lygis 2001-aisiais 
sieks tik3.8%. Lietuvoje nedarbas pirmiausia 
palietė asmenis be tinkamų įgūdžių ir 
kvalifikacijos - dviejų trečdalių bedarbių 
turima profesinė kvalifikacija yra 
nepakankama, neatitinka darbo rinkos 
poreikių ar yra nekvalifikuota. Ryškėja ypač 
aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa.

‘Trečioji bangą”—Amerikos lietuvių 
bendruomenės ateitis

JAV lietuvių bendruomenės (LB) 
rajoniniuose suvažiavimuose pripažinta, kad 
su mažomis išimtimis LB yra atsinaujinimo 
pakopoje, ir tai siejama su naujausiais 
imigrantais Nereikia būti pranašu sakant, kad 
“trečioji banga” yra Amerikos lietuvių 
bendruomenės ateitis, rašo dienraštis 
“Draugas”. Bendruomenės vadovybė 
rūpinasi, kad naujai iš Lietuvos atvykę žmonės 
hutų įtraukiami į LB veiklą. Didėja jų įtaka 
LB apylinkių ir apygardų valdybose, kyla 
gyvastingumo rodiklis. Lituanistinių mokyklų 
mokinių ir mokytojų gretos pildosi naujais 
veidais ir nauja energija. Lituanistinės 
mokyklos, kaip ir jaunimo organizacijos, 
“Draugo” publikacijoje vadinamos tautinės 
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heroiną. Aguonas auginusiose Afganistano 
srityse šiuo metu siaučia sausra, gyventojai 
miršta iš bado. Gegužės 17 d. JAV 
vyriausybė paskelbė humanitarinės 
paramos programą Afganistanui. Jie yra 
numatę masinį maisto tiekimą tiesiogiai 
badaujančių sričių gyventojams, aplenkiant 
Taliban vyriausybę.
♦ Gegužės 18 d. arabų teroristinės
organizacijos Hamas narys susisprogdino 
prekyvietėje Netanya mieste šiaurės 
Izraelyje. Be savižudžio žuvo 6 žydai, 110 
sužeistų. Hamas susisprogdinusį jaunuolį 
paskelbė didvyriu. Izraelis atsakė į šį teroro 
veiksmą intensyviu palestiniečių miestų 
bombardavimu, pirmą kartą panaudodami 
F16 tipo lengvuosius bombonešius. Viena 
iš pirmųjų bombardavimo aukų buvo 12 
palestiniečių policininkų.
Ne tik užsienio viešoji nuomonė, bet ir 
didieji Izraelio dienraščiai kritikavo 
ministro pirmininko Ariel Šaron įsakytą 
bombardavimą kaip neproporcingą re
akciją į Hamas išpuolį. Arabų kraštai 
paskelbė, kad nutraukia bet kokius 
santykius bei derybas su Izraeliu.
♦ Izraelis paskelbė, kad toliau plės žydų 
kolonijas vakariniame Jordano krante bei 
Gazos ruože. Šiuo metu palestiniečių 
apgyventose srityse yra 145 žydų kolonijos. 
Palestiniečių lyderis Jaser Arafat pareiškė, 
kad padėtis paaštrėjusi iki lemiamų kovų. 
Palestiniečiai kovoją dėl nepriklausomos 
valstybės su sostine Jeruzalėje.
♦ Padėtis yra paaštrėjusi ir Indonezijoje, 
kurios prezidentas Abdurrahman Wahid 
yra gavęs du viešus parlamento papeikimus 
dėl korupcijos. Viceprezidentė Megawati 
Sukarnoputri pareiškė siekianti prezidento 
posto. Jos šalininkai demonstracijomis 
reikalauja A.Wahid atsistatydinimo, o 
Wahid rėmėjai graso pilietiniu karu, jei jų 
lyderis būtų pašalintas.

□

gyvybės pragiedruliais.
Visuotinės lietuvių encikinpcdįjos I tomas

Nors Visuotinės lietuvių enciklopedijos 
pirmą tomą numatoma išleisti tik šių metų 
pabaigoje, knygynuose jau paskelbta jo 
prenumerata Didelės apimties enciklopediją 
rengia Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas. Instituto direktorius Rimantas 
Kareckas informavo pareiškė, kad pirmosios 
Lietuvoje posovietinės universalios 
enciklopedijos rengimas ir leidyba yra visos 
valstybės garbės reikalas. Enciklopedijoje 
pateikiama esminių žinių apie pasaulį, gausu 
informacijos apie Lietuvą ir lietuvius. 
Visuotinę lietuvių enciklopediją sudarys 20 
tomų po maždaug800puslapių. Bus pateikta 
apie 115,000straipsnių, 24000 iliustracijų, 650 
žemėlapių. Numatyta pateikti 25,000 
biografinių straipsnių, iš jų4,000su portretais. 
Straipsnius enciklopedijai rašo 900 autorių 
įvairių sričių specialistų. Lituanistikai skiriama 
20% leidinio apimties, tai prilygsta keturių 
tomų lituanistinei enciklopedijai Daug vie tos 
enciklopedijoje skiriama sovietinės okupacijos 
metais draustai ar ignoruotai lituanistikai: 
Lietuvos valstybingumui, Katalikų bažnyčios 
Lietuvoje, kariuomenės istorijai, pasiprieši
nimui nacistinei ir sovietinei okupacijai, 
lietuvių tautos genocidui, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Lietuvos valstybės istorijai, 
Mažajai Lietuvai, užsienio lietuvių gyvenimui, 
kultūrai, organizacijoms. Enciklopedijoje bus

dalių apie užsienio šalių miestus ir kitas 
vietoves, kuriose gyvena arba gyveno lietuvių. 
Pirmas VLE tomas prenuemratorius turėtų 
pasiekti šių metų pabaigoje. Kiek anksčiau 
Mokslo ircndklopcdijų leidybos institutas yra 
išleidęs Mažosios Lietuvos, Technikos ir 
Muzikos enciklopedijų pirmuosius tomus.

a.a. Jurgis Kubas

Dar praėjusiame “Mūsų pastogės” 
numeryje šis maloniai besišypsantis 
veidas žvelgė į skaitytojus iš pirmo 
puslapio, o šiandien jį tenka dėti į juodus 
rėmelius. 'i >q

Tą dieną, kai praėjusį laikraščio 
numerį su paskutine jo rašyta “Lietuvos 
įvykių apžvalga” nugabenome į 
spaustuvę, staiga mus paliko Jurgis 
Rūbas. Jis išėjo staiga, tačiau ramiai, kaip 
ir gyveno. Netikėtai likusi našle p. Irena 
Rubienė šių eilučių autorei sakė, kad 
velionis ramiai užmigo ir daugiau 
neatsikėlė.

Didžiulė netektis šeimai, artimie
siems, Melburno ir visos Australijos 
lietuviams. Skaudus nuostolis “Mūsų 
pastogės” redakcijai ir skaitytojams.

Redakcija tikisi netrukus sulaukti 
išsamaus a.a. Jurgio gyvenimo aprašymo, 
nekrologo, kur bus prisimintas 
dainininkas, visuomenės veikėjas.

Čia laikau savo pareiga skaitytojams 
pasakyti, kad jis buvo dosnus apžvalgi-
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Fbldoro festivafis “Skamba skamba 
kankfiaF

Vilniuje gegužės 21 dieną prasidės vienas 
seniausių Lietuvoje tarptautini folkloro 
festivalis “Skamba skamba kankliai”. Šiais 
metais jis vyksta jaū 29 kartą. Festivalis 
prasidės folkloro grupės “Kūlgrinda” ugnies 
apeigomis ant Gedmino kalno. Gegužės 21- 
27 d.d. truksiančioje programoje - gausu 
lietuviškų bei užsienio folkloro ansamblių 
pasirodymų. Neįprastą vietą - Bernardinų 
bažnyčią - atlikti darbo dainoms pasirinko 
“Jorės” ir “Ūlos” ansambliai. “Vilnelės” 
kūrybinis vakaras vyks Vilniaus įgulos 
karininkų ramovėje. Čia trečiadienį veiks ir 
“blusų turgus-senturgįs”, o vakare kareiviai 
vaišins kareiviška koše. Tris vakarus Lietuvos 
technikos bibliotekos kiemelyje vyks jaunimo 
“naktišokiai”. įdomus žada būti ir Kauno 
“Keisto folkloro” grupės pasirodymas 
penktadienį Vilniaus dailės akademijoje.

Tarp festivalio svečių - Flamanduos, 
Baltarusijos, Estijos bei Norvegijos tautinių 
šokių atlikėjai, autonominės Rusijos 
Federacijos respubUkosllrvos bei Indonezijos 
kolektyvai. “Skamba skamba kankliai” 
išsaugojo ir savo tradicinius akcentus. Tai 
tautodailininkės Birutės Janavičienės juostų 
vijimo pamokos, folkloro ansamblių koncertai 
Vilniaus Senamiesčio kiemuose, svečių ir visų 
festivalio dalyvių baigiamieji koncertai 
Sereikiškių parke. □

Kretingoje rengiamasi šv. Antano 
atlaidams

Kretingos broliai pranciškonai pranešė, 
birželio 8,9 ir 10 dienomis Kretingoje vėlbus 
surengta šv. Antano ir Kretingos miesto 
šventė - šv. Antano atlaidai

Kretingos nuiziejuje bus atidaryta rajono

ninkas. Tikras džentelmenas, puikiai 
supratęs laikraščio reikmes ir jas, o ne 
asmeniškas ambicijas kėlęs į pirmą vietą.

Su juo niekad neteko aiškintis pakeltu 
tonu, susilaukti grasinimų ar kaltinimų, 
į pastabas, kad jo apžvalgos kartais per 
ilgps, atsakydavo: “Tai sutrumpinkite, kas 
nereikalinga išmeskite.”

Deja, neteko su velioniu susidurti 
kitose gyvenimo srityse, tačiau tikiu, kad 
jis visur buvo toks pats nesmulkmeniškas 
ir korektiškas kaip redakcijos reikaluose.

Niekuomet neatsisakęs Lietuvos 
įvykius apžvelgti be eilės, netgi kai turėjo 
svečių iš Lietuvos, visgi paskiausiame 
elektrononiu paštu atsiųstame laiškelyje 
paprašė palikti kiek didesnius tarpus tarp 
apžvalgų rašymo.

Šviesaus atminimo Jurgiui Rubui 
apleidus šią ašarų pakalnę, o vienam 
apžvalgininkui viešint Lietuvoje, “Mūsų 
pastogė” šiuo metu beturi tris nuolatinius 
apžvalgininkus. Žinoma, kas trečią 
savaitę užpildyti beveik visą laikraščio 
puslapį daug sunkiau negu kas penktą. 
Gal ir visai neįmanoma.

Nuoširdžiai tikiu, kad tarp Australijos 
lietuvių yra žmonių, kuriems bendruo
menės laikraštis svarbus, kurie pritaria 
dabartiniam jo formatui, o taip pat ir seka 
įvykius Lietuvoje.

Visos redakcinės kolegijos vardu 
kreipiuosi į juos su prašymu atsiliepti ir 
pasiūlyti savo kandidatūrą į Apžvalgų 
autorius.

Visi, išskyrus vieną, mūsų 
apžvalgininkai savo rašinius atsiunčia 
elektroniniu paštu o rašydami naudojasi 
išsamiomis Lietuvių grįžimo į Tėvynė 
informacijos centro kasdien siunčiamomis 
apžvalgomis.

Būsimą apžvalgininką/ę irgi jomis 
aprūpintume. R.B.

giminės koplyčioje senosiose kapinėse, šv. 
Mišios bažnyčioje, kraštiečių susitikimas su 
rajono vadovais rajono savivaldybėje. 
Vienuolyno kiemelyje koncertuos Kretingos 
jaunimo muzikos grupės.

Antrąją atlaidų dieną, šeštadienį, rytą 
rengiamas brolių pranciškonų ir jaunimo žygis 
į turgų, šv. Mišios bažnyčioje, šventės 
atidarymas Rotušės aikštėje. Ten vyks mugė, 
o Lunde Klaipėdos universiteto mokomojo 
dramos teatro aktoriai parodys spektaklį 
“Brolio triušio išdaigos”. Čia koncertuos ir 
moksleiviai, o Pranciškonų gimnazijos 
stadione vyks šokių ir kapelų pasirodymai, 
parodijos teatro programa.

Vakare šv. Mišias iš Pranciškonų 
gimnazijos stadiono tiesiogiai transliuos

giedos Rosita Čivilytė bei jungtinis Kretingos 
bažnyčios ir Meno mokyklos choras. Naktį 
rengiamas džiazo ir “blues” koncertas. Jame 
dalyvaus grupė iš Latvijos “Driving South”.

Trečiąją dieną, sekmadienį, iki pietų 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mišios, o popietę 
Pranciškonų gimnazijos stadione koncertuos 
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
‘Trimitas”. Tądien bus pristatytas ir Dainos 
Bilcvičiūtės projektas su vaikais ir muzikantais 
“Sustok!”, nukreiptas prieš narkotikus. 
Projekte dalyvaus apie 400 atlikėjų, tarp jų 
Rosita Čivilytė, Česlovas Gabalis, “Doudy 
Jazz Band”, Vilniaus vaikų ir jaunimo džiazo 
studija, šokio - judesio teatras, miuziklo 
studija, “Diksifendas”, Šiaulių popehoras“Ro 
ko ko”, Panevėžio “Gospel” sekstetas, 
pranciškonų ir jaunimo grupė “Čia ir dabar”, 
brolių pranciškonų grupė, “Tabasco”, 
“Ąžuoliukas” ir dar karkas. q

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę infomaaįos centro 
platinama medžiagą.
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AUJIRAUJOJ LIETUVIU BENDRUOMENĖJ VALDYBA (B1OCRAFIJOJ)
Eglė Taurinskaitė-Stankūnavičienė 

Sekretorė
Bronius Zumeris 

Iždininkas

Eglė Taurinskaitė 
gimė Kaune. Vėliau 
su tėvais persikėlė 
gyventi į Klaipėdą, 
kur ir pabaigė 
vidurinę bendro 
lavinimo mokyklą, o 
taip pat septynmetę 
muzikos mokyklą, 
fortepiono klasę.

Kadangi tėvai buvo meninkai, visada traukė 
dailė, bet vienintelis langas į pasaulį 
tuometinėje Lietuvoje buvo knygos užsienio 
kalba, tai baigusi mokyklą 1982 metais įstojo 
į Vilniaus universitetą, Filologijos fakultetą. 

Dar studijų laikais įsitraukė į Lietuvos 
Sąjūdžio veiklą, dalyvavo ruošiant protesto 
akciją Ribentroppo-Molotovo paktui 
paminėti “Baltijos kelias”, toliau dirbo 
rinkimų štabe. Paskelbus nepriklausomybę, 
buvo pakviesta dirbti į pirmąją atkurtosios 
Lietuvos ambasadą Maskvoje, kur, be 
tiesioginių Charge d’affairs asistentės 
pareigų, taip pat buvo atsakinga už ryšius

su kitomis užsienio ambasadomis. 1990 
metų pabaigoje buvo pakviesta dirbti 
Lietuvos Respublikos Atkuriamajame 
Seime, kur dirbo abiejų sovietų karinių 
perversmų metu (1991 sausio ir rugpjūčio 
mėnesiais). 1992 metais laimėjo konkursą 
tobulintis Vidurio Europos universitete, 
Prahoje, kur studijavo tarptautinių 
santykių kursą. Tais pačiais metais pradėjo 
dirbti Europos Sąjungos ekonominės 
pagalbos Lietuvai programoje 
konsultante, kur įgavo marketingo ir 
reklamos specializaciją, tobulinosi 
Londone. Nuo 1997 metų dirbo projektų 
direktore tarptautinėse reklamos 
agentūrose, tokiose kaip Saatchi & 
Saatchi, Bates ir FCB. Tiro metu teko 
daug keliauti, bendradarbiauti su 
didelėmis tarptautinėmis kompanijomis.

Nuo 2000 lapkričio Eglė su šeima 
gyvena Melbourne. Laisvalaikiu mėgsta 
keliauti, pažinti Australijos gamtą, domisi 
istorija, politika, menu. n

Melisa Savickaitė
AIJS Pirmininkė

Melisa gimė ir 
užaugo Melbourne. Ji 
studijavo Melbourne 
Universitete; baigusi 
gavo Bachelor of 
Education - Visual 
Arts laipsnį. Dabar 
dirba pedagogikos ir 
fotografijos srityse.

Nuo pat mažens
dalyvavo lietuvių veikloje. Daug metų šoko 
su “Malūnėliu” ir “Gintaru”, baigė 
lituanistinę mokyklą ir metus praleido 
Vasario'16-osios gimnazijoje, Vokietijoje 
(1989). Vėliau dirbo su ateitininkais ir 
skautais. Dalyvavo VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Australijoje 1987-88

metais. Buvo atstovė VII PUK Pietų 
Amerikoje ir neperseniausiai atstovavo 
Australijai X-tame PLJK. Didžiausias jos 
darbas lietuviškoje veikloje iki šiol tas, kad 
rengiant X-PLJ Kongresą ji buvo 
reklamos skyriaus direktorė. Šis darbas 
suteikė jai progą susipažinti su visais 
Kongreso dalyviais per e-paštą, per 
reklamavimo ir informacijos kelionę į JAV 
bei Kanadą ir galų gale pačiame Kongrese.

Melisai labai svarbu išlaikyti tamprius 
ryšius su lietuvišku jaunimu Australijoje 
ir visame pasaulyje. Ji turi daug ilgamečių 
draugų užjūriuose, kuriuos aplanko kai 
pasitaiko proga pakeliauti

□

Balys Stankūnavičius 
Vicepirmininkas

Atkrito iš IpsL
1991 metais Balys 

paskiriamas Lietuvos 
Respublikos prekybos 
atstovu Australijoje. 
1991 - 1992 metais 
lankėsi Lietuvoje, 
pristatydamas labdarą 
- Melboumo lietuvių 
bendruomenės paau
kotus medikamentus.

1991 metais, Melboumo apylinkės

Pagalbos Lietuvai fondą “Lithuanian Relief 
Fund”. Baliui prašant, vienas žymiausių ir 
nusipelniusių australų Sir Edvard Dunlop tapo 
šio Fondo patronu. Fondo veikla buvo labai 
sėkminga. Melboumo Apylinkės pirmininko 
ir viso komiteto atkaklaus ir nuoširdaus darbo 
dėka surinkta daug pinigų, į Lietuvos ligonines 
nukeliavo daug reikalingos medicininės 
aparatūros ir vaistų.

1991 metais, lankydamasis Lietuvoje šalpos 
reikalais rugsėjo mėnesį Balys netikėtai pateko 
į dramatiškus Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo įvykius, Maskvos “putschą”. Tomis 
dienomis jis dirbo ir gyveno Seimo rūmuose, 
padėjo palaikyti ryšius su laisvojo pasaulio 
šalimis, ypač Australija, Anglija, Kanada, ne 
kartą kalbėjo reportažuose per Australijos 
ABC radiją.

1992 metais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kvietimu grįžo į Lietuvą. Padėjo 
įsteigti “Lietuvos avialinijas”, reformavo jas į 
nacionalinę oro liniją, vadovavo deryboms 
pasirašant sutartis dėl tiesioginių skrydžių į 
Londoną, Kopenhagą, Varšuvą, Amsterdamą 
ir kitus Vakarų Europos miestus, tarpininkavo

Lietuvai įstojant į IATA (Tarptautinė oro 
transporto asociacija).

Neapleido ir žurnalisto įgūdžių-sukūrė 
tarptautinio lietuviško žurnalo “Lithuania in 
the World” idėją ir konsultavo jį kuriant ir 
platinant

1992-1993 metais nemokamai dirbo 
Seimo Užsienio reikalų komitete patarėju 
diplomatinio protokolo klausimais.

Būdamas Australijos Rotary narys, 
atgaivino Rotary khibų veiklą Lietuvoje. Per 
savo ryšius su Rotary International 
organizavo pašalpą Lietuvos vaikų 
ligoninėms ir labdarą žmonėms, šiuo metu 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikia apie 
20 klubų. 1999 B.Stankūnavičiui suteiktas 
Vilniaus Rotary klubo Garbės nario vardas.

Paskutiniuoju metu, gyvendamas 
Lietuvoje, buvo paskirtas ir dirbo Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros generaliniu 
direktoriumi Per palyginus neilgą darbo 
laikotarpį reformavo LEPA darbą pagal 
vakarietišką praktiką, subūrė komandą ir 
išleido leidinį “Advantage Lithuania”. 
Šeimos aplinkybių verčiamas, atsistatydino 
ir grįžo j Australiją

Balys nepamiršo ir savo gimtinės - 
Žeimių, Jonavos rajone. Čia sovietų 
genocidą patyrusiųjų aimmitrui, savo, tėvo 
ir brolio lėšomis pastatė paminklą 
politiniams kaliniams ir Sibiro aukoms. 
Paminklo pašventinime dalyvavo šimtai 
šeimų iš Jonavos, garbės sargyboje budėjo 
Lietuvos kariuomenės kuopa.

□

ją ALB 
Vtildybą

I ni 
Krašto 
išrinktas Bronius 
Zumeris iždininku. 
Bronius gimė Mel
bourne 1970 m. 
1988 metais baigė 
Whitefriars 
gimnaziją 1994 m. 
baigė Deakin Uni

versitetą, gaudamas Arts su Honours 
diplomą. 1996 m. įstojo į Melboumo 
Universitetą toliau studijuoti humani
tarinius mokslus. 1998 m. įsigijo Masters 
of Arts diplomą Šiuo metu studijuoja 
Monash Universitete teisę ir dirba 
Commonwealth Banke.

Neatsiliko ir lietuviškame gyvenime. 
Lankė lituanistinius kursus University 
High School ir juos baigė aukštu pažymiu. 
Priklausė LSS Džiugo tunto skautų 
organizacijai, šoko “Malūnėlio” ir 
“Gintaro” tautinių šokių grupėse. Iš 
jaunystės pradėjo rašyti j “Ateities 
Žingsnius”. Gerai kalba lietuviškai. □

Birutė Prašmutaitė 
Pirmininkė

Gimiau ir gyvenu 
Melboumo mieste, 
Australijoje. Dviem 
atskiromkadendjom 
buvau Australijos 
Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos 
pirmininke. Buvau 
atstove III Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo

Kongrese (PLJK) 1975/76 metais 
Amerikoje ir Kanadoje 1983 metais. 
Ruošiant VI PLJK Australijoje 1989 
metais, buvau Kongreso ruošos komiteto 
vice pirmininke ir Stovyklos programos 
komisijos pirmininke.

Mano bendruomeninė veikla nesustojo 
su veikla Jaunimo Sąjungoje, esu aktyvi 
ALB narė. Buvau ALB Krašto Valdybos 
nare dviem kadencijom ir ne kartą ALB 
Krašto Tarybos nare. Dalyvavau kaip 
atstovė PLB Seime Čikagoje 1983 metais. 
Dabar 2001-2002 metų kadencijai ir vėl 
patekau į ALB Krašto Valdybą (Mel
bourne), eidama pirmininkės ir kultūros 
reikalų vadovės pareigas.

Muzika yra mano “pirmoji meilė”. Jau 
22 metus esu Melboumo choro “Dainos 
Sambūris” dirigentė. Giedu Melboumo 
parapijos chore.

Lietuviškame skautiškame gyvenime 
esu pasiekusi skautininkės laipsnį ir nuo 
1994 metų einu Melboumo Skautininkų 
Ramovės pirmininkės pareigas. Keturis 
kartus aplankiau savo tėvų gimines 
Lietuvoje (1983,1989,1992 ir 1994 metais).

Baigiau Latrobe universitetą tiksliųjų 
mokslų bakalauro laipsniu psichologijoj ir 
matematikoj. Beveik 20 metų dirbau 
administracinį darbą įvairiose Viktorijos 
valstijos įstaigose, ilgiausiai - kadrų 
(Personnel/HR) specialybėje. Nuo 1999 
metų galo dirbu Victoria universiteto 
administracijoj.

Mėgstu jūrą, muziką, skaityti, 
fotografuoti

□

AK JAU 
SUMOKĖJAI 

MUSŲ PASTOGĖS 
PKENUMEKATĄ?

JUNIOR SPORT 
By Jerry Belkus

Basketball
Kovas Under 10
Kovas has once again registered an 

Under 10 team in the Bankstown 
Basketball Competition. New recruits 
Lukas Labutis, Jarrod Sepokas and 
Dominic Gakas have joined the 
“experienced” Giorgia Gakas , Leah 
Sepokas and Andrius Belkus to form this 
team. Their first game was against Padstow 
Panthers and after a nervous start Kovas 
dashed away to handy 12-2 lead with 
Lukas doing a great job in defence. Andrius 
scored plenty of baskets and six year old 
Dominic, playing his first game of 
basketball, scored a two pointer, as Kovas 
ran out comfortable winners 26-6. Scorers: 
A Belkus 20, G Gakas 4, D Gakas 2. This 
was a promising start for such a young and 
inexperienced side.

Kovas Under 14
Ten players have registered for this 

team - six boys and four girls. Coach 
Michael Sepokas was “shocked”that he had 
so many talented players to choose from 
and the difficult decision was to decide who 
to leave on the bench. This team consists 
of Michael Lennox, Lydia and Alexander 
Karp, Yasmina Gakas, Melissa Belkus, 
Daniel Sepokas, Darius Popenhagen, 
Jonathan Lee, Nicole Šliogeris and Mantas 
Zegeris. Also playing against Padstow 
Panthers, Kovas quickly jumped to an early 
lead and were never headed. Jonathan has 
shown a big improvement, courtesy of 
being part of the Bankstown Under 14 
representative team. Daniel played well, 
consistently probing for weaknesses in the 
defence of their opponents. Lydia and 
Melissa had good defensive games whilst 
Mantas took most of the defensive and 
offensive rebounds. Alexander’s ball 
handling skills have improved whilst 
Yasmina scored a couple of “tough” 
buckets under the basket. Darius has 
improved his shooting game and was 
rewarded with baskets as he fearlessly 
drove towards the basket. Michael, with 
limited court time, played well The feature 
of the first half was the better than expected 
team play with guards looking for free 
players. In the second half the intensity 
dropped off with some players attempting 
“silly shots” whilst some of their team 
mates were in better shooting positions. 
Overall a very good first up performance 
and Michael Sepokas expects this team to 
perform quite well in this competition - 
time will only tell

Kovas 52 - 9 (27 - 7). Scorers: A Karp 
12, D Sepokas 10, M Lennox 10, J Lee 8, 
D Popenhagen 6, Y Gakas 4, M Zegeris 2

Any junior players interested in playing 
basketball for Kovas should contact the 
teams’ manager, Laura Belkus, on 9753 
0796. Training times will be advised as they 
become available.

MVP
Congratulations to Alexander Karp for 

being selected as the Most Valuable Player 
in his St Patrick School’s basketball team 
A feat made even more remarkable becau
se during the season he broke his arm and 
didn’t play in all of the games. Well done 
Alex!

Chibs and Individuals
If you are aware of any junior sport 

achievements or results (all sports) please 
feel free to forward them to the 
undersigned by Email to 
jbelkus(n bigpond.com. or tty post to 44 
Corinda St, St Johns Park 2176.

Jeny Brikus
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LIETUVA

LIKIMAI
Su ponu 

Harold Willson ir 
jo žmona Louis 
susitikome 
viešbutyje „Grybo 
namai” Vilniuje. 
Jis norėjo interviu

Žilvinas Bcliauskas Nijolės
Sadūnaitės, o 

manęs paprašė būti vertėju. Iš 
susirašinėjimo žinojau, kad Haroldas 
rašo knygą “Lietuva - nesunaikinama 
siela” (“Lithuania - the Undestructable 
Soul”) ir kad siekia susitikimo su Nijole, 
nes jį sužavėjo kai kurios jos mintys 
knygoje “Radiance in the GULAG” 
(“Šviesa GULAGE”).

Užsimezgus pokalbiui sužinome, kad 
Haroldo močiutė išvyko iš Alytaus dar 
prieš Pirmą Pasaulinį, o jis pats yra iš 
Pietų Bostono. Haroldas buvo ir aktorius, 
ir rašytojas, bet visą gyvenimą kaip galėjo 
taip sekė įvykius Lietuvoje, domėjosi jos 
istorija. Dabar jo paskutinis gyvenimo 
projektas yra ši knyga apie Lietuvą. Aš 
tylomis pagalvojau, - kodėl „paskutinis”? 
Na, gal žmogus ruošiasi pailsėti. Bet apie 
tai vėliau.

Knygos autoriui ypatingą įspūdį darė 
Nijolės Sadūnaitės kalba teisme, kurioje 
ji išreiškė krikščionišką meilę teisėjams 
ir sakė, kad norėtų būti stipriau nubausta, 
nes tai reikštų, kad ji daugiau pasitarnavo 
Tėvynei. Savo drąsia laikysena ji privertė 
sovietinės sistemos parankinius nejaukiai 

gūžčiotis ir slėpti žvilgsnį tarsi jie patys 
būtų teisiami. Jautėsi, kad Harold yra 
daug skaitęs ir apie partizaninį judėjimą, 
ir apie tremtinių kančias, ir apie vėlesnius 
disidentų persekiojimus. Tačiau dabar 
jam pasirodė, kad žmonės čia labai gražūs 
ir linksmi, kad net sutikti elgetos ypatingi 
- radosi tokių, kurie rinko pinigus 
mokslui. Jie abu su žmona stebėjosi, kaip 
galima po tiek Golgotos metų šitaip 
linksmai, lyg niekur nieko jaustis. Bent 
tokie buvo jų įspūdžiai iš vaizdų gatvėse, 
kavinėse, aikštėse.

Nesiimsiu pertiekti visų pateiktų 
atsakymų ir interpretacijų. Apie tai, 
tikėkimės, bus galima paskaityti knygoje. 
Harold jau rytojaus rytą ruošėsi leistis į 
kelionę aplink Lietuvą, aplankyti 
paminklą Ramanauskui Alytuje, susitikti 
su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, 
pasidairyti Šiluvoje, pajūryje, apklausti 
dar daugelį žmonių. Visa tai turi papildyti 
jo žinias apie Lietuvą, kurios iš M. 
Gimbutienės raštų siekia pagonybės 
laikus, o iš kitų studijų - viduramžius, 
carizmo priespaudą ir sovietinę 
okupaciją. Besiklausant Harold’o, gali 
atkusti dabartinės žiniasklaidos 
prislopintas pasididžiavimo savo kilme 
jausmas, nes jis vardino ilgą savo sudarytą 
sąrašą, liudijantį heroizmo apraiškas 
mūsų istorijoje, pradedant Pilėnais ir 
baigiant paskutinėmis disidentų bylomis. 
Jis prašė Nijolės ir pokalbyje dalyvavusios 
Jadvygos Bieliauskienės, jeigu jos turi, 
pateikti viską, kas galėtų dar papildyti jo

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro elektroniniu paštu atsiųstoje 
nuotraukoje (iš kairės): Harold Wilson, Nijolė Sadūnaitė, Louis Wilson, Jadvyga 
Bieliauskienė.

ilgą sąrašą. Prieš išvykdamas iš Lietuvos 
Harold vėl bus tame pačiame viešbutyje, 
o be to dar galima su juo palaikyti ryšį 
elektroniniu paštu. Abi pašnekovės jau 
pasiraitojo rankoves ir ruošiasi užversti 
svečią dokumentų ir istorijų šūsnimis.

Prisipažinsiu, pokalbio metu slapta 
kirbėjo mintis, kad visas užmanymas gal 
kiek sentimentalokas ir vargu ar šiais 
laikais kam rūpi tokios liaupsės „į vienus 
vartus”. Tačiau susitikimo pabaiga savaip 
sustatė viską į vietas, kai Harold pilnai 
paaiškino savo darbo aplinkybes. Jam 70 
metų ir jis serga vėžiu. Praeitų metų 
gruodžio mėnesį daktarai tikėjosi 
operacijos būdu pašalinti iš kepenų 
mirtinąjį auglį. Tačiau, atvėrę pilvo 
ertmę, jie pamatė, kad vėžys jau apėmęs 

visus organus, ir nebėra ką operuoti. 
Teko, viską palikus kaip buvus, Harold’ą 
užsiūti. Dabar nežinia, kas jį daugiau 
palaiko - hemoterapija, švitinimas 
radiacija, jo dzūkiška dvasia ar degimas 
noru užbaigti, dabar jau aišku, kodėl 
paskutinį, savo gyvenimo projektą. Jis 
pats pasisakė tikįs, kad daug reikšmės 
turi ta lietuviškoje dvasioje randama 
‘undetructability’ (Nesunaikinamumas? 
Red.), su kuria jis dabar taip tampriai 
bendrauja.

Nijolė su Jadvyga pažadėjo daug savo 
ir savo draugų maldų.

Žilvinas BeEauskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 

centro direktorius

NAUJIEJI LIETUVIAI

Nauji socialiniai ryšiai
Dažnai imigrantams apsisprendžiant, ar 

pasilikti ilgesniam laikui Jungtinėse Valstijose, 
ar sugrįžti atgal į tėvynę, pagalba pradiniu 
laikotarpiu yra lemiamas faktorius. Tie, kurie 
negauna pagalbos ir palaikymo, dažnai 
išgyvena sunkias ekonomines, psichologines 
ir sodalizadjos krizes (Menjivar 1997) ir yra 
priversti sugrįžti tėvynėn

Lietuvių vietos bendruomenė kaip 
priimančioji aplinka nebuvo pasiruošusi 
priimti tiek daugnaujų imigrantų iš Lietuvos. 
Naujieji lietuviai imigrantai įsidarbina 
bendruomenėje kaip namų valytojai, auklės, 
senelių prižiūrėtojai lietuvių šeimose, taip pat 
padavėjai, virėjai - lietuvių baruose ar 
restoranuose. Yra pasiūlymų ir kitose lietuvių 
struktūrose-Lietuvių radijo, TV ir laikraščių, 
žurnalų redakcijose. lietuviškos įstaigos - 
Seklyčia ir BALFas - naujiems ateiviams 
suteikia informaciją apie butų nuomą, darbų 
galimybę ir dažnai aprūpina būtiniausiais

Pijušo Dulkelės nuotykiai

namų apyvokos daiktais. Dainos patirtis 
"'iliustruoja, kaip lietuvių bendruomenė 

Marquette Parke įvairiais būdais padeda 
naujiems imigrantams:

Iš pradžių pradėjau valyti namus keliose 
vietose, bet man reikėjo kažkur apsigyventi ir 
susirasti pastovų darbą. Tas pats vyras (kurį 
mano vyro sesuo rekomendavo) patarė kreiptis 
į “Seklyčią" (Lietuvių socialinis skyrius 
Marquette Parke) ir pasiprašyti, kad surastų man 
darbą. “Seklyčios” darbuotojos po 25 savaitės 
surado man darbą pas šv. Kazimiero seseris 
virtuvėje. Vienuolėspasidarė kaip mano šeimos 
narės. Jos surado... man gyvenamąją vietą... 
padėjo įsigyti baldus. ..gavau šaldytuvą už ačiū 
garažų išpardavime, tik padėkos kortelę 
nusiunčiau Aš nemokėjau anglų nė žodžio, tai 
jos man padėjo susitvarkyti su ID. Socialiniu 
draudimu ir gauti kitus dokumentus. Padėjo ir 
kiti lietuviai- davė stalą kėdę. Mano šeima atvyko 
į visiškai apstatytą butą net ir užuolaidas 
turėjome... Man visi žmonės buvo labai geri... 
(Daina, 45 metų.)

F Ankstesnių kartų etniniai lietuviai ieško 
' samdytis sau namų darbininkų, kurie kalba 
[ lietuviškai. Kaip Tomas, 35 metų vyras sakė:

suėįimuosesuZarybuAnisaretmniaislietuviaiž
Dauguma naujųjų lietuvių imigrantų nėra 

patenkinti gaunama iš dypukų pagalba, 
palaikymu ar darbais. Naujai atvykusieji yra 
labai skirtingi nuoetrmrių- Amerikos lietuvių, 
tačiau randa daug ką bendra su rusais, 
ukrainiečiais, lenkais ar žydais iš buvusio 
sovietinio bloko. Kaip naujieji imigrantai 
aiškina, jie gauna daugiau pagalbos iš kitų 
etninių grupių, nes dypukai “neturipaskolų ar 
kredito unijų bei asociacijų. Tie mums padeda 
susirasti darbus, bet nepalaiko mūsų biznio... 
Jei tau ko reikią pasiprašyk žydą ir tau padės... 
Jie turi pinigų” Arba, “aš verčiau dirbsiu lenkui 
- jis daugiau moka” (Gimtadienio pobūvio 
užrašai)

Moterys taip pat ieškosi darbo 
ukrainiečių, lenkų ir rusų agentūrose.

Panašiai išgyventa praeitis “Tarybų 
Sąjungos stovykloje” ir panaši dabartinė 
imigranto patirtis Čikagoje yra veiksniai 
lemiantys imigrantų socialinių ryšių linkio 
išvystumą.
--- 71

v (bus daugiau)
Pagal “Metmenis” (JAV)

“Mes visi norime gauti auklę ar namų 
šeimininkę, kuri kalba lietuviškai Tokį žmogų 
turint, mūsų vaikai išmoksta gerai lietuviškai 
kalbėti ir tėvukai gauna draugą su kuriuo gali 
gjmtąja kalba senatvėje pasišnekėti ” (Tomas, Į 
35 metų. DP sūnus.) (

Tos, kurios atvyksta iškviestos, yra tarsi 
sugautos. Kaip Ina aiškino, ji dirbo ištisas 
dienas ir naktis prižiūrėdama savo tetą, 
sergančią senatvine skleroze, už darbą be 
poilsio dienų gaudavo $60 per savaitę ir buvo 
įtikinėjama, kad ji gavusi gęrą atlyginimą. O 
Jurgita pasakojo, kad jos giminės irgi mokėjo 
jai $60 per savaitę už atliekamus namų ūkio 
darbus, įtikinėdami, kad “aš negausiu geresnio 
darbo už jų pasiūlytą ir grasindami, kad num 
reikėsią dantų šepetėliu amerikonų tualetus 
valyti... Dabar prižiūriu amerikietę senutę ir 
gaunu keturis kartus daugiau nei pas savo 
gimines. Jei nori uždirbti, bėk nuo lietuvių. ” 
(Jurgita, 40 metų.)

F Informaciją imigrantai susirenka labai 
įvairiai: per socialines įstaigas “Seklyčią” ar 
BALF’ą, “Draugo” laikraščio skelbimus, 
lietuvių bažnyčiose sekmadieniais susitikdami 

Lyįeni su kitais, ir kituose socialiniuose

Teismo kol dar neturėjęs, 
Dulkė pasiprašęs ponų, 
Savo noru dirbt išėjo. 
O gamtoje kaip malonu - 
Oras kvepia toks švelnutis 
Ir miela rudens saulutė!

Darbo normą kai atbūni, 
Apetitas kaip pas šunį.
Pijaus lėkštėje šiandieną - 
Tikrai tvirta vakarienė. 
Staiga šalimais kaimynas 
Dulkės stoiką ‘nukabino’.

Pijus tuoj sugniaužęs saują, 
Vagies nosį apkabino 
Lyg su replėm geležinėm. 
Būdamas gi šalto kraujo, 
Tarė: “Brolau, žinai štai ką? 
Sugrąžink man mano stoiką!”

Vagies nosis ėmė tinti
Lyg agurkas apraugintas.
Dulkei bėda: “Kaip iš viso
Vagį taip nuskriaust išdrįsai?
Nubaustas sėdėk sau vienas 
‘Bunkeryje’ šešias dienas!”

Stasio Montvido piešimi rėdės
Mūsų Pastogė Nr. 21,2001.05.28, psl. 4
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o Gaudiešius pasidaro

Hliuftžs kampelis
Nei vardas, nei pavardė 

nesausas
Kai žmonės nugyvendavo visą amžių tame pačiame 

kaime, jame būdavo daug bendravardžių ir 
bendrapavardžių - tada pravardžių reikėjo, kad žinotum, 
apie ką kalba (arba apkalba). Dabar žmonės keliauja, 
maišosi, rodos, tų pravardžių nė nereiktų. Bet kur tu, 
žmogau, parodysi savo šmaikštumą, sąmojų, jei ne 
pasišaipydamas iš kaimyno? O pavardė dažnai prašyte 
prašosi pravardės. Taip Miežinis pavirsta Ragaišiu, 
Gandriešius.

Baltrušaitis pasidaro Baltasis Triušis, Višpulskis - Vištų Pulkininkas, Katinas - 
Rainis, o Šukys - Skeveldra. Jablonskis - Obuoliukas, o Cvetkovas - Kvietkelis; 
Jarmalienė - Marmalienė, Ašmenaitė - Peilio Ašmenys, Oželis - Kazlikas, Grišius
- Klišius, B arčius - Barščius; Geležinis - Žaliaza, o Gelažiūtė - Geležėlė.

Varaškevičius - Varškė, Velikonis - Velniakojis, Šmigelskis - Šmirgelis, Lopeta 
-Šiūpelė, Šiaudakulienė -Šūdakuliene, o Šlapakauskienė -Šlaputė; Kralikauskas
- Triušis, Čėsna - Česnakas, Stancelis - Štempelis, Virkštytė - Švirkštas, 
Vyšniauskas - Uogienius, Kisielius - Arbata, o Kubilius - Bačkelė.

Gaidamavičius - Petukas (rusiškai petuch - gaidys) arba Gaidelis (tokia ir 
pavardė yra). Broliai Kutkevičiai pavadinti Juodasis Katinas (juodaplaukis) ir 
Baltasis Katinas (šviesiaplaukis), Jonas Rupius - Pupjonis.

Pravardės daromos ir iš vardų. Petras pasidaro Apaštalas, Vytautas - Vitaminas; 
Iliorija pasidaro Gliorija, o Adomas - Ieva; Tadas - Blinda (pagal legendinį 
razbaininką), Ferdinandas - Perdimantas, Karolina - Karabina, Pranas - Tranas.

Marija - Matiukienė (ji buvo tris kartus ištekėjusi, ir žmonėms buvo sunku 
priprasti prie naujų pavardžių, tai tik prie vardo pridėjo -ienė).

Raimis pirmiausia gavo pravardę Rainis, o iš Rainio - Katinėlis.
Jei tėvas buvo užkurys (atėjęs gyventi į žmonos ūkį), tai sūnus dažnai gaudavo 

pravardę pagal motinos vardą: Elžbietos sūnus - Alžiukas, Karolinos sūnus - 
Karosiukas, Apolionijos (Palios) - Palyčiokas, Paliokas; Mekas, Ievos sūnus - 
levmekis. Bet dažnai pagal motinos vardą ar pravardę būdavo vadinami ir 
pavainikiai.

(ii REDAKCIJOJ PRJTO
Ne $50, o $50,000

Gerbiama Redakcija, “Mūsų Pastogės” 
š. m Nr.19 klaidingai paskelbta viena aukų 
Australijos Lietuvių Fondui Parašyta, kad 
K.Butkus aukojo $50. Tiro tarpu trečia 
speciali K. Butkaus (NSW) auka turi būti: 
$50,000. Prašome, jei galima, klaidą 
ištaisyti sekančiame laikraščio numeryje. 
Labai ačiū.

Audrius Balbata, iždininkas
NUO REDAKCIJOS: klaida atsirado 

dėl redakcijos kaltės. Apgailestaujame.

Kur čia klaidininias?
Sydnėjaus velykinių rekolekcijų 

pirmosios dienos metu svečias kunigas iš 
sakyklos pasakė, kad čia daugumoje mato 
tik žilagalvius, vyresnio amžiaus žmones. 
“O kur gi jaunimas, kodėl neatsivcdėte 
vaikų ir anūkų?” - paklausė jis. Taigi, jei 
Jeronimas Belkus ir skautų tėvai, tą vakarą 
svečią vaišinę vakariene, atstovavo tą 
jaunimą, kurio kunigas nematė bažnyčioj, 
tai tada atsiprašau.

Gi sekmadienį ir bažnyčioj, ir vėliau 
kunigo atsisveikinimo pietuose Lietuvių 
Klube, jaunimo atstovus galima buvo 
suskaičiuoti gal tik ant vienos rankos pirštų. 
Apie tai mes su kun. E.Arnašium ir 
kalbėjom. Taigi, tikrai įdomu, kas 
prasilenkia su faktais ir kas ką klaidina?

Antanas Laukaitis

Pareiškimas
“Piktos burnos” skleidžia gandus, kad 

aš uždarbiauju organizuodamas labdaros 
siuntas į Lietuvą. Tai yra netiesa. Tokios 
kalbos yra mano vardo šmeižimas. Kiti 
juokingi kaltinimai, kad aš nekalbu su 
paprastais žmonėmis telefonu... Gal turite 
daugiau kaltinimų man? Nebijokite 
asmeniškai man juos perduoti. Aš 
neraguotas. Žiūrėjau į veidrodį ir tų ragų 
nemačiau.

Su pagarba

A.V. Kramilhis OAM, JP

Atsakymas į atsakymą
Gerb. Redaktore, perskaičiau š.m MPNr. 

18 Apylinkės pirmininko S.Šuto straipsnį 
“Atsakymas Juozui Gailiui” apie mano 
aprašymą, tūpusį š.m AfPNr. 14. Kadangi po 
straipsniu parašytos aštuonios pavardės, tai 
visiškai nenuostabu, kad autoriai neatsako į 
mano straipsnį, bet tik save kompromituoja 
Rašo apie savo veiklą, painioja lietuviškų 
organizacijų atliktus darbus - gavosi karti 
mišrainė. Vargu, ar skaitytojai supras, kas čia 
pasidarė. TUo tarpu mano aprašyme nėra 
minimos organizacijos bei pavienių asmenų 
pavardės.

Pirm S.Šutas po gaisro paskelbė vajų 
Geelongo Lietuvių Namų atstatymui, visa 
buvusi valdyba pasižadėjo dirbti, kol namai 
bus atstatyti. S.Šutas tą patį pakartojo per SBS 
radiją. Per tą laikotarpį vien tik Geelonge 
daugiau kaip 20 lietuvių mirė. Pasikeitė 
valdyba, patalpos išnuomotos ilgam laikui 
Aišku, kad yra daug lengviau nuomojamas 
patalpas vadinti Lietuvių Namais.

Pirm S.Šutai, ar tai yra grubūs ir šiurkštūs 
rašiniai, jeigu jų tikslas, kad aukotojai žinotų 
apie pinigų likimą? Aš rašau į “Mūsų 
Pastogės” laikraštį daugiau kaip 40 metų ir 
nepripažįstu cenzūros. Ačiū už suteiktą 
leidimą rašyti.

Kas liečia dabar išgriautą skylę sienoje, 
kai vagys padarė žalą kaimynui ir paliko skylę 
Lietuvių Namų sienoje, savininkas - mano 
pažįstamas australas nori gauti leidimą 
užtaisyti skylę, kad galėtų dirbtuvę išnuomoti. 
Aš kreipiausi į Apylinkės vicepirmininką 
Kajatoną Starinską kuris, pasikalbėjęs su 
pirmininku, davė leidimą prie sienos 
pritvirtinti skardą Dabar pasiskaitykite Jono 
Obeliūno, kuris yra ir p. Šuto valdybos 
kasininkas angliškai parašytą straipsnį....

Pirm S.Šutas plačiai aprašo savo veiklą 
bei kitas organizacijas. Geelongo lietuvių 
Sąjunga - tai savitarpio pagalbos ir labdaros 
organizaciją kuri veikia daugiau kaip 30 metų, 
turi savo įstatus ir jais vadovaujasi, taip kaip 
ir visos lietuvių organizacijos Australijoje. 
Įstatų kopija Krašto Valdybai persiųsta pieš 
30 metų.

(lt REDAKCIJOJ PAJTO )
Nuoširdžiai dėkoju “Mūsų Pastogės” 

redakcijai, atsiuntusiai laikraščio numerius, 
kuriuose išspausdinti straipsniai apie mano 
(šio str. autorės) dėdės p. Antano 
Laukaičio 75-erių metų sukaktį.

Mes, Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio vidurinės mokyklos direktorės 
Angelės Rodžionienės, pav. ugdymui 
Aldonos Švetkauskienės, mokytojų ir 
mokinių vardu sveikiname A. Laukaitį, 
sakydami: “Gerb. p. Antanai, dirbkite ir 
džiaukitės, gyvenkite ilgai ir būkite stiprus 
kaip Lietuvos ąžuolas, likimo vėtrų 
blaškytas, gyvenimo smūgius atlaikęs, giliai 
ir plačiai šaknimis įsitvirtinęs ne tik 
Australijoje, Lietuvoje, bet žinomas ir 
pasaulyje. Dar daug metų norime matyti ir 
girdėti jus savo mokykloje, nes čia jūsų geri 
darbai gyvi ir pagarbiai vertinami”.

ALaukaitis glaudžiai bendrauja su 
žymiu Leipalingio muziejaus vadovu, 
geografu Algirdu Volungevičiumi. Per 
daugelį metų muziejų papildė p. Antano 
dovanoti eksponatai. Jis jau yra 
padovanojęs daugiau kaip 1000įvairiausių 
dalykų: koralus iš Didžiojo Barjerinio rifo, 
Australijos naudingųjų iškasenų rinkinį, 
nacionalinio parko augmenijos ir gyvūnijos, 
aborigenų nuotraukų bei plakatų, 
Australuos pinigų su kengūrų ir kitų gyvūnų 
atvaizdais, Ramiojo vandenyno ir kitų 
pasaulio valstybių, sporto žaidynių 
Sydnėjuje pašo ženklų, knygų, nuotraukų, 
taip pat naudingos medžiagos apie lietuvių 
skautų gyvenimą Australijoje.

Lietuvos vėliavą plevėsavusi per visą 
olimpiados laiką (iškelta 2000.09.10, 
nuleista 2000.10.01) Sydnėjaus olimpiados 
vėliavų aikštelėje Olimpiniame kaimelyje, 
kartu su kitomis 200 olimpinėmis 
vėliavomis, taip pat A.Laukaičio 
padovanota Leipalingio muziejui Ją norėjo 
paimti Kauno ir Vilniaus muziejai, bet 
Antanas paliko čia. Yra ir olimpinė 
Lietuvos vėliavėlė, lietuviški olimpiniai 
marškiniai su anglišku užrašu “Lithuanian 
Olimpic Team”, knyga “Lithuanian 
Olimpic”, Dianos Žiliūtės ir irkluotojos 
Birutės Šakickienės, bronzos medalių 
laimėtojų, uniforma ir marškinėliai, A 
Laukaičio - Lietuvos olimpinio attashe 
2000 m Sydnėjaus olimpiadoje - parkeris 
ir futliaras su olimpiados ženklu, 2000 
Sydnėjaus olimpiados Lietuvos vimpelas, 
Šarūno Marčiulionio mokyklos vimpelas ir 
kt Taip pat jis padovanojo Pasaulio lietuvių 
žaidynių Lietuvoje aukso, sidabro ir 
bronzos medalių kopijas ir daug daug kitų 
vertingų eksponatą

ALaukaitis nuo 1995 m. yra įsteigęs 
pinigines premijas ($50) trims getiausiems 
jo gimtinės, Leipalingio vidurinės 
mokyklos, moksleiviams. Padovanojo 
mokyklai kompiuterį ir 50 sportinių 
marškinėlių. Per mokyklos 50 laidų sąskrydį 
(1996 m.) įteikė 300 dolerių mokyklos

Geelonge dirbau ilgus metus su buvusiais 
ALB pirmininkais a.a. dr. S. Ska pinsku, a.a. 
VStuikevičiumir Oto Schrederiu. Visi laikėsi 
ALB Statuto gairių, dėl to ir buvo darnus 
sugyvenimas bei tvarka Geelonge. Visi statė 
ir remontavo Lietuvių Namus. Ypač gražiai 
jie buvo sutvarkyti ir išgražinti 
pirmininkaujant Oto Schrederiui, kuris 
prisikalbino buvusį statybininką aa. Vincą 
Salaviejų, apie dvejus metus tvarkiusį Lietuvių 
Namus ir atlikinėjusį jų remonto darbus.

Lietuvių Namai sudegė S.Šuto 
vadovavimo metu, juos išnuomavus 
komerciniam naudojimui Prieš sudegant 
Lietuvių Namams, pirm S.Šutas įteisino 
“Lithuanian Geelong Community INC” 
angių kalboje. Dar ir šiandien įregistruotų 
įstatų kopijas neteko matyti

“Obuolys nuo obels netoli terieda”
reikalams. Suorganizavo iš Australijos 14
materialinės pagalbos siuntinių našlaičiams 
ir neturtingiems mokiniams.

Visų Antano Laukaičio gerų darbų 
mūsų mokyklai net neįmanoma 
suskaičiuoti. Už juos visus dėkingi esame 
ir mokytojai, ir mokiniai

A Laukaitis yra kilęs iš garbingos ir 
gabios Giniūnų kaimo, Prienų rajono, 
Laukaičių giminės. Jo tėvas, Antanas 
Laukaitis, 1919 m. Leipalingyje įsteigė 
vaistinę, suorganizavo valsčiaus 
savivaldybę, vedė susirinkimus, organizavo 
partizanus.

Australiečio Antano dėdė (tėvo brolis) 
prelatas Juozas Laukaitis, baigęs Petrapilio 
Dvasinę akademiją, buvo A. Baranausko 
asmeninis sekretorius Seinų vyskupijoje. 
Seinų dvasinėje seminarijoje dėstė gamtos 
mokslus, pamokslų teoriją lietuvių kalbą 
ir literatūrą, buvo laikraščio “Šaltinis” 
pirmasis redaktorius. Vėliau redagavo ir 
kunigams skirtą “Vadovą’. 1909 m. 
susikvietęs žymiausius lietuvių kalbininkus 
J.Jablonskį, K. Būgą, J.Balčikoni *r 
J.Šlapelį, įtemptai dirbo ir padėjo 
pagrindus bažnytinei lietuviškai 
terminologijai. Jis buvo vienas iš šv. 
Kazimiero draugijos steigėjų, kuri leido 
knygas, laikraščius, žurnalus ir kt

Lenkams pradėjus reakcingą veiklą 
prieš prelatą Juozą Laukaitį, buvo 
perkeltas klebonauti į Leipalingį. Po metų 
išrinktas į Rusijos Dūmą, persikėlė į 
Petrapilį. Čia dirbo Lietuvių pabėgėlių 
draugijos pirmininku. 1917 m vyskupas 
AKarosas pakėlė jį į kanauninkus. 1918 
m, grįžęs į Seinus vėl Kunigų seminarijoje 
dėstė lietuvių kalbą. Buvo pasiųstas į 
Ameriką rinkti aukų “Žiburio” draugijai.

1926 m. įsikūrus Vilkaviškio vyskupijai, 
kare J.Laukaitis buvo pakeltas į prelatus ir 
paskirtas vadovauti kurijai, 1930 m. 
paskirtas Seirijų klebonu. 1936 m. 
išrenkamas į Lietuvos Seimą. Rusų ir 
vokiečių okupacijos metais J.Laukaitis 
gyveno Seirijuose. Gerai mokėdamas 
vokiečių ir rusų kalbas, išgelbėjo nuo 
mirties daug nekaltų žmonių.

1947 m. balandžio 20 d. areštuotas. 
Kankintas Alytaus, Skuodo, Vilniaus, 
Maskvos kalėjimuose, pasmerktas kalėti 15 
metų. Mirė 1952 m Vladimiro kalėjime. 
Nežinoma net kur palaidotas.

Iš šios aukščiau aprašytos Laukaičių 
veiklos matyti kad gerų darbų troškimas, 
pasiaukojimas žmonėms, Tėvynės meilės 
ir gimtosios kalbos puoselėjimas yra 
A Laukaičio paveldėti, su giminės krauju 
perduodami.

Jaunesnės kartos Laukaičių giminės 
atžalos ir dabar uoliai plušame gimtosios 
kalbos ugdymo ir visuomeninės veiklos 
baruose. Pagarbiai

Danutė Smilgienė
(Remtasi Leipalingio muziejaus medžiaga)

Prašiau keletą kartų per susirinkimus, bet 
aiškiną kad buvo keletas pavyzdžių, kada 
įstatai buvo priimti Aš manau, kad yra 
įstatymas narius aprūpinti įstatais. Prieš 
Lietuvių Dienas Geelonge sekretorius p. 
Edward ReiDy pažadėjo atsiųsti Praėjo šventė 
Geelonge ir praėjo Sydnėjuje, o aš vis dar 
laukiu. Galbūt ir jie laukia, kol kojas 
pakratysiu...

Pirm S.Šutas rašo, kad Geelonge turime 
pensininkų klubą. Įdomu, kas yra jo 
pirmininkas ir kasininkas? Gali būti ir 
privatus, nes praturtina lietuviškos 
bendruomenės veiklą

Su žemaitiška šypsena.
Juozas Gafius

NUO REDAKCIJOS: p. Gailiaus 
laiškas spausdinamas sutrumpintas
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Kas - kur- kaip?

Antanas 
Laukaitis

\falio 70-mečhii
Tik neseniai giminės, draugai ir bičiuliai 

Lietuvių Klube, Bankstowne, atšventė 
mums gerai žinomo visuomenininko, 
skauto, spaudos ir pačio Lietuvių Klubo 
darbuotojo Vytenio Šliogerio garbingą 70- 
ties metų jubiliejų. Prie gražiai papuoštų 
stalų matėsi ir nemažas būrys Vytenio 
artimųjų: jo puiki, visuomet besišypsanti 
žmona Laima su mama ir sesute, sūnus 
Paulius su savo drauge (o gal ir busimąja) 
ir jos tėvais iš Adelaidės. Gaila, kad Vytenio 
dukra tuo metu buvo Europoje ir negalėjo 
pasidžiaugti šia gražia tėvo švente. 
Pasistiprinus skaniais valgiais ir numalšinus 
troškulį, iškilmingąją dalį pradėjo pats 
Vytenis. Vaizdingoje ir labai įdomioje kal
boje jis papasakojo apie buvusius jaunatviš
kus nutikimus studijuojant ir leidžiant 
paskutines savo viengungiško gyvenimo 
dienas. Apie tai buvo įdomu prisiminti ir 
daugeliui iš mūsų. Gražų tėvui žodį pasakė 
ir sūnus Paulius, pasidžiaugdamas tokiu 
puikiu savo tėvu ir lietuvišku auklėjimu 
šeimoje. Sveikino Lietuvių Klubo pirminin
kas Kęstas Protas ir geras jaunystės draugas 
Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas 
Patašius. Buvo ir daugiau gražių asmeninių 

sveikinimų, tostų ir labai skambiai Vyteniui 
sugiedotas “Ilgiausių metų...”

Taigi, mielas Vyterti, ir toliau taip gražiai 
tęsk savo kilnų lietuvišką darbą, būk stiprus 
ir gražus pavyzdys mūsų jaunajai kartai.

Lietuviai Rusijos krepšinio sostinėje
Taip yra vadinamas šiaurės Rusijos 

Permės miestas. Balandžio pabaigoj čia 
vyko Šiaurės Europos krepšinio lygos 
finalinės čempionato varžybos. Šios lygos 
nugalėtoju tapo šio miesto “Ural Great” 
krepšinio komanda, finale nugalėjusi 
Kauno “Žalgirį” rezultatu 88:81. Trečiąją 
vietą laimėjo Vilniaus “Rytas”, nugalėjęs 
Maskvos CSKA rezultatu 103:74.

Šiame mieste krepšinis yra pats 
populiariausias sportas, pralenkęs net 
futbolą, kuris visoje Rusijoje yra sportas Nr. 
1. Jau antri metai Permės komandoje 
žaidžia ir trys lietuviai. Tai buvęs Lietuvos 
rinktinės žaidėjas Tomas Pačėsas (mama 
gyvena ir dirba Sydnėjuje. Taigi, vieną dieną 
gal ir sūnus, garsusis krepšininkas, aplankys 
mus), Rytis Vaišvila ir traumą besigydantis 
Virginijus Sirvydis. Komandos antrasis 
treneris yra buvęs žinomas Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos krepšininkas 
Valdemaras Chomičius. Visą varžybų laiką 
Permės miestas, panašiai kaip Lietuvoje, 
gyveno krepšiniu. Stadionas, kuriame telpa 
tik 7000 žiūrovų, visas dienas buvo 
perpildytas. Bilietai kainavo po 600 rublių, 
o juodoj rinkoj dar daugiau, nors vidutinis 
žmonių atlyginimas yra tik 100 dolerių 
mėnesiui

Permės komandos ir “Žalgirio” 
rungtynės, kaip pranešė man iš Lietuvos, 
buvo labai įtemptos ir tik paskutiniame 
ketvirtyje šeimininkai atsigriebė ir išplėšė 
laimėjimą. Labai įdomios buvo ir abiejų 
Lietuvos komandų rungtynės, kur Kauno 
“Žalgiris” atkeršijo Vilniaus “Rytui” už 
pirmuosius tris pralaimėjimus, ir laimėjo 
rezultatu 107:74.

Už pirmąją vietą čempionai “Ural 
Great” gavo 45,000JAV dolerių, už antrąją 
- 25,000 JAV dolerių, už trečiąją - 20,000 

JAV dolerių, o už ketvirtąją -10,000 JAV 
dolerių. Atvykimui į šias varžybas, Rusijos 
komandos savininkas S.Kuščenka, kuris yra 
labai turtingas ir mieste turi savo 
restoranus, kazino ir kt, lietuviams į Vilnių 
buvo pasiuntęs specialų lėktuvą, kuriuo 
skrido ne tik sportininkai, bet ir vadovai, 
šeimos, žurnalistai bei šokėjai Kaip keista, 
kad ir svečiams lėktuve nebuvo jokio 
alkoholio, o arbatą ir net kavą rusišku 
papročiu servavo iš metalinių virdulių. Taip 
visa lietuvių delegacija buvo labai gražiai 
prižiūrėta ir net, kai jų autobusas 
važiuodavo į rungtynes ar kur nors kitur, 
lydėdavo milicijos mašinos.

Gyvenimas lietuviams krepšininkams 
šiame provincijos mieste yra neblogas, ypač 
piniginiu atžvilgiu, nes algos yra išmokamos 
reguliariai ir jos yra gana geros. Ne taip, 
kaip atsitiko Tomui Pačėsai, anksčiau 
žardžiusiam už žydų Izraelio komandą, kai 
pasibaigus sezonui, pinigai jam nebuvo 
išmokėti ir žydai jį apstatė.

Permėje po žiemos, kai būna apie 40 
laipsnių šalčio, atėjus pavasariui ir ištirpus 
sniegui būna daug purvo. Darbo mieste yra 
gana daug, žmonės nesiskundžia savo gana 
nedideliu atlyginimu ir yra patenkinti. 
Treneris V. Chomičius sakė, ne taip kaip 
Lietuvoje: užuot pasidžiaugę, kad kaimynas 
gerai gyvena, pavydi ir stengiasi padaryti 
jamką nors bloga. Mieste dar yra paminklų 
Leninui

Komandos savininkas labai rūpinosi 
žaidėjais, pvz. R.Vaišvila gyvena dviejų 
kambarių bute, o TPačėsas turi net trijų 
kambarių butą. Krepšinio lygis čia yra labai 
aukštas, todėl ir visas miestas labai palaiko 
savo komandą. Kaip pasakojo svečiai ir 
žaidėjai, labai neįprasta buvo gatvėse 
matyti tiek vyrus, tiek moteris, kurie eidami 
gatve laisvai iš didelių butelių gurkšnoja alų.

Bet jie tai daro ir žiemą, kai būna 15 
laipsnių šalčio. O Rusijos merginos yra 
labai gražios ir malonios.

Ar prisimenat Juozą Vincą?
Vyresnieji mūsų tautiečiai tikrai dar 

nepamiršo garsaus mūsų boksininko, vėliau 
imtynininko, kuris pokarinėje Vokietijoje 
ir kitur Europoje garsino lietuvių vardą. Thi 
buvo labai stiprus vyras, gimęs Šiauliuose. 
Savo sportinę karjerą pradėjo nuo 
sunkumų kilnojimo, vėliau pirmą kartą 
pasirodė ir bokso ringe. Nokautavęs du 
savo varžovus, finale, dar gerai 
nežinodamas bokso taisyklių, jis ėmė 
naudoti uždraustus smūgius ir teisėjai kovą 
nutraukė. Žiūrovai buvo sukėlę tokį 
triukšmą Vinčo naudai, kad kova buvo 
atidėta. 1925 ir 1926 metais jis iškovojo 
Lietuvos čempiono vardą pussunkiame 
svoryje, o 1927-28 metais ir sunkiame 
svoryje. Nugalėjęs Latvijos, Estijos ir Rytų 
Prūsijos čempionus, tapo Pabaltijo 
čempionu. 1928 m. Amsterdamo 
olimpiadoje nugalėjo Prancūzijos ir 
Šveicarijos čempionus, bet pralaimėjo pietų 
afrikiečiui 1929 m. tapo profesionalu ir 
nuvyko į Ameriką. Čia jį prižiūrėjo buvusio 
pasaulio čempiono Jack Sharkey (Juozo 
Žukausko) menedžeris ir turėjo daugybę 
rungtynių, bet susilaužęs smakrą, grįžo į 
Lietuvą. Vėliau Prancūzijoje prisijungė prie 
pasaulyje žinomo imtynininko iš Amerikos 
Karolio Požėlos grupės ir rungėsi Europoje 
bei Anglijoje. Prieš pat karą jis išvyko į 
Ameriką ir ten, o vėliau ir Europoje, 
dalyvaudavo įvairiose profesionalų 
imtynėse. Visur buvo pristatomas kaip 
Lietuvos ir Pabaltijo čempionas. 
Vokietijoje, kur jis pasirodydavo, vietos 
lietuvių buvo labai morališkai remiamas. 
Jis ėmėsi iki 1954 metų, o vėliau apsigyveno 
Amerikoje. _

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęskrys, pradžia MP Ne 1-20
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OKODĖLNEAŠ?

“Ar jūs girdėjote per radiją paskutines 
žinias?” - žengdamas per slenkstį į virtuvę 
susijaudinęs garsiai paklausė dėdė.

“Ne, nieko nežinom,” - sumurmėjo tėtis, 
atsikeldamas nuo suolo.

“Iii tik pagalvok, švogerl Vakar vokiečiai 
gyrėsi kad jie ruošiasi dideliam rusų puolimui 
o šįryt pranešė, kad jie sėkmingai pradėjo 
trauktis iš rytų fronto. Kaip tai gali būti?” - 
tetos Linos vyras pasikrapštė pakaušį.

“Aš daugiau nė vienu nebepasitikiu. Man 
pikta, kad vokiečiai galvoja, jog mes esame 
tokie kvaili kad nežinome kas darosi Negi 
jie nesupranta, kad visiems aišku, jog jie 
pradėjo pralaimėti karą,” -šėlo mama, 
stovėdama šalia krosnies ir skėstelėdama 
rankomis.

Aš, sėdėdama prie krosnies, išsigandus 
klausiaus jų pokalbio.

“Kas darosi tėti?”-įsidrąsinus paklausiau.
“Nustok tu manęs klausinėjus, Ale. 

Geriau eik padėti Stasei kiaules šerti”, - 
užriko tėvas.

Mėginau savo vaikišku protu toje įtampoje 
išsiaiškinti, kas darėsi aplink. Pamažu 
pradėjau susigyventi su savo baime, įgaudama 
daugiau pasitikėjimo, nes tuo metu ne tik 
mano tėvai bet ir visi kiti kaimynai turėjo 
daugiau bėdų ir baimės negu aš.

“Nėra jokio klausimo, kad vokiečiams 
karas nebesiseka,” - girdėjau kalbant žmones.

Dabar eiti į mišką buvo nesaugu Aš 
nebegalėjau pasiguosti nei medžiams, nei

komunistų ir rusų partizanai Vokiečiai ir 
partizanai vis dažniau tenai susikaudavo.

Kiekvieną kartą, kai išgirsdavau šaudant, 
bėgdavau į kiaulių tvartą pasislėpti nuo kulkų.

“Vaikai, kiaulininkų molio sienos yra 
pakankamai storos, kulkos prpjas nepraeis,” 
- mama pakartotinai priminė mums. Kai 
kuriom naktimis mes net ir miegojome 
kiaulidėje.

“Smirdi čia... Aš nenoriu miegoti su 
kiaulėmis...” - girdėjau brolį zirziant vieną 
vakarą.

“Nustok urzgęs... Nori būti peršautas, 
ką?”

“Ne... Ne...”
“Tai turi priprasti prie kiaulių smarvės,” - 

mama subarė jį piktai šokdama prie kupetos 
šiaudų rengti mums guolio. Paklojusi ant 
šiaudų gūnias, liepė mums, vaikams, ten 
sugulti

Tą naktį susišaudymas tarp rusų ir 
vokiečių vyko visą laiką, o kiaulės ir jos 
paršiukų smarvė vis stiprėjo, neleisdama man 
užmigti Mano tėvai irgi negalėjo miegoti 
Girdėjau juos vartantis šiauduose ir 
šnibždantis tarp savęs. Brolis murmėjo 
sapnuodamas, o sesuo verkšleno per miegą. 
Nuvargęs Jonas knarkė, o Stasė kelis kart 
pašoko iš šiaudų guolio ir, piktai kažką 
sušukus, vėl užmigo. Šunys taip pat nenustojo 
urzgęirloję. Buvo labai ilgą naktis ne tik man, 
bet ir visiem kitiem

Atsirado daugiau ir daugiau vokiečių 
kareivių. Jie pradėjo gaudyti jaunus vyrus ir 
merginas miesteliuose, einančius į darbą arba 
skubančius kitais reikalais.

“Aš vakar girdėjau, kad vokiečiai įsiveržė 
į kino salę. Ten jie suareštavo visus jaunus 
žmones ir tuoj pat juoskažkurišvežė,” -Jonas, 
šHurpdamas “konkoįynės” sriubą, dalinosi 
žiniomis su mano tėvais.

“Žinai Jonai toks vokiečių elgesys 

baugina ir mane. Tik prieš keletą dienų man 
miestelyje pasakojo, kad kitoje parapijoje 
laidotuvių metu vokiečiai apsupo kapinėse 
šeimą, laidojusią vaiką. Iš tos šeimos išsirinko 
jiems reikalingus jaunus žmones ir išsivežė. 
Kaip baisu, lyg mes nebeturėtume teisės 
ramiai palaidoti net savo artimųjų. O, Dieve, 
kaip mes pergyvensime šiuos baisius, žiaurius, 
neramius laikus,” - sudejavo mama.

Tėvas, šliurptelėjęs dar pora šaukštų 
sriubos, nusišluostė lūpas ir prabilo.

“Aš suprantu, kad jiems reikalinga darbo 
jėgą kasti apkasus. Bet man darosi šiurpu, kad 
jie prievartauja mūsų jaunimą, varydami juos 
į darbo batalionus, o mes negąlim jiems nei 
‘cypt’ ką nors pasakyti Šitas karas yra 
baisus...”

Vėliau tai pradėjo kartotis ir kaimuose. 
Kiekvieną kartą, kai išgirsdavome vokiečių 
sunkvežimio garsą, Stasė, Manė, Liuba ir 
Jonas bėgdavo pasislėpti

“O kodeine aš? Mama, aš jau esu trylikos 
metų... Aš esu didelė mergaitė...”, - 
susirūpinusi klausinėjau jos.

“Ale, tu dar esi per maža kasti apkasus... 
Vokiečiai nežinotų ką su tavim daryti... Nesuk 
man galvos, niekas tavęs negrobs iš namų...”, 
-ji ramino mane kaip mokėjo.

Bet iš girdėtų pasakojimų mano 
nujautimas buvo kitoks. Vos pajutus motoro 
ūžimą, pasileisdavau bėgt į krūrrus, augusius 
už didžiojo prūdo.

Vieną dieną, kai aš jaučiausi saugiai 
pasislėpusi juodalksnių krūmuose, išginiau 
sunkvežimį sustojant mūsų ūkyje. Vokiečių 
kareivių garsūs riksmai susiliejo su Liubos ir 
Manės šauksmais, o per Babuškos ir 
Dieduškos verksmus pasigirdo ir mano

šiurpas, pradėjau drebėti.
“Kas dabar atsitiko? Ak, ne... Jie pagriebė 

ir mano motiną... Aš niekada jos 
nebematysiu...”, - gąsdinančios mintys 

perbėgo per mano galvą.
Aš mėginau bėgti padėti jai bet kojos 

nejudėjo, lyg būtų pagaliai Šiaip ne taip 
drebėdama atsistojau, bet ir veikėja užkliuvo 
už šaknies ir pargriuvau

Po kurio laiko aš parbėgau namo. 
Sunkvežimis jau buvo išvažiavęs. Kieme 
pamačiau savo mamą guodžiančią Babušką 
irDiedušką.

“O, ačiū tau, Dieve, kad tu neleidai 
vokiečiams pagrobti mano mamos _. Ji tebėra 
saugi.. Ačiū tau, Dievuli užjos apsaugojimą... 
Ačiū...”, - pradėjau žliumbti iš džiaugsmo.

Tėvas, dirbdamas pas kaimynus, pamatė 
vokiečius išvažiuojantis mūsų sodybos. Pilnas 
išgąsčio metė darbą ir bėgp žiūrėti, kas darosi 
namuose. Stasė ir Jonas negrįžo iki sutemos. 
Kurį laiką aš gailiai žiūrėjau į verkiančius bei 
dejuojančius Babušką ir Diedušką, bet niekuo 
negalėjau jiems padėti.

“Vokiečių kareiviai pagriebė mūsų 
dukras... Jų širdys akmeninės... Ką dabar 
darysim su mūsų našlaičiu anūkėliu,” - pilni 
širdgėlos senelių balsai nenustojo virpėję.

“Kur mano mama? Kas jai atsitiko? Aš 
noriu mamos...”, - verkdamas klausinėjo 
mažasis Andriuša.

Aš mėginau jį nuraminti, bet ašaros 
nesustabdomai ritosi jo skruostais.

Ilgokai pasitaręs su mama, tėvas pasikinkė 
arklį į vežimą, o ji įrišo rūkytą kumpį bei pora 
bonkų samagono į skarą ir, įdėjus jam į 
vežimą, peržegnojo. Tą vakarą, nežinodama 
kur tėvelis išvažiavo, buvau labai nerami Nes 
tais laikais vakare buvo pavojingą netiš trobos 
Beiti.

Tą naktį gulėjau kaip zuikis - atvirom 
akim. Paryčiais virtuvėje pasigirdo balsai 
Išlipau iš lovos ir per rakto skylutę duryse 
pamačiau Liubą ir Manę vėl saugias namie.
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Praną Simaitį prisimenant
Š.m. balandžio 28 mirė Pranas 

Šimaitis, mylintis ir mylimas savo dukterų 
Angelos ir Olivijos, anūkų Katrinos ir 
Claire, anūko Joel, žento David, žmonos 
Inos, a.a. brolio Antano žmonos Tanės, 
krikšto sūnaus Petro ir brolio Romo 
Vokietijoj.

23 dienom anksčiau miręs Prano 
brolis Antanas pranašavo, kad jis ir brolis 
Pranas apleis šį pasaulį drauge. Maždaug 
taip ir įvyko.

Prano vaikystė praėjo labai malonioj 
šeimos atmosferoj. Tėvai labai mylėjo 
savo tris sūnus, o broliai tarp savęs gerai 
sugyveno.

Vos 12 metų Pranas važinėjo po kiemą 
tėvo Harley Davidson motociklu. 
Šimaitis vyresnysis priklausė Kauno 
motociklininkų klubui ir mėgo dalyvauti 
motociklų lenktynėse.

Visi broliai aistringai mėgo mašinas, 
patys jas taisė ir tobulino. Pranas daugelį 
metų priklausė Geelongo auto klubui, 
buvo krosams pritaikęs visureigį 
automobilį, su kuriuo daugelį metų 
lenktyniavo, o po to jį padovanojo 
jaunesniam klubo nariui.

1949 metais kartu su sužadėtine Ina 
imigravo į Australiją. Čia jie apsivedė ir 
pirmuosius metus dirbo Vakarų 
Australijos geležinkelio linijos priežiūros 
brigadoj, o po to persikėlė į Geelongą ir 
daugiau kaip 40 metų išdirbo cemento 
fabrike.

Pranas buvo nepaprastai darbštus 
žmogus. Nebūdamas profesionaliu 
statybininku, pats pastatė pirmąjį šeimos 
namą Herne Hill priemiestyje. Dukrom 
ir anūkėm padarė geras, dideles supynęs, 
keturratį vežimėlį pakaklinėms lenkty
nėms, gražų (iš pasakų knygos kopijuotą) 
vaikams namelį ir daug kitų dalykų.

Išėjęs į pensiją Pranas galėjo daugiau

laiko skirti savo mėgstamam golfo sportui 
ir dirbtuvei, kur ištisom dienom galėjo 
užsiimt miniatiūrinėm konstrukcijom - 
stebuklingai tiksliai pagamintais 
modeliais - mašinų, motociklų ir lėktuvų. 
Prano darbo kambarys yra pilnas šių 
miniatiūrų, trofėjų ir įrėmintų 
apdovanojimo pažymėjimų.

Pranas, kada galėjo, vežė žmoną ir 
krepšinį žaidžiančias dukras į kasmetines 
lietuvių sporto šventes Melbourne, 
Hobarte, Adelaidėj ir Sydnėjuje. Nuvežęs 
dukras į muzikos pamokas arba 
treniruotę, kantriai jų laukdavo.

1999 metais Praną sugriebė rimtos 
ligos. Iš ligoninės buvo perkeltas į 
klinikinį slaugos skyrių, kur buvo mėginta 
įvairiom terapijom sustiprinti jo sveikatą.

Labai staigiai ir be skausmų Pranas 
mirė šeštadienio rytą. Liūdinčiai šeimai 
reiškiu gilią užuojautą, o geram draugui 
linkiu geros kelionės.

Raimundas Dagys

a.a. Vytautai

a ji. Vytautas Kasperaitis
Vytautas gimė Kudirkos Naumiesčio 

parapijoje, ūkininko (keturių brolių ir 
dviejų seserų) šeimoje. Iš šios didelės 
šeimos Lietuvoje dar likę dvi seserys.

1944 metais Vytautas įstojo į generolo 
Plechavičiaus Vietinę Rinktinę, kurią 
vokiečiai klasta nuginklavo ir jos karius 
išvežė priverstiniams darbams į Vokietiją. 
To susilaukė ir velionis Vytautas.

Prasidėjus emigracijai iš Vokietijos, 
Vytautas 1949 gegužės 15 atvyko į 
Australiją. Pirmutiniai du metai - sutartis 
nendrių plantacijoje. Vėliau Mt. įsa 
kasyklose. Persikėlęs pastovesniam 
gyvenimui, 1955 rugsėjo 24 vedė 
Genovaitę Giliūtę. Užaugino didelę 
šeimą: dukras Ritą, Audronę, Ireną ir 
sūnų Edį. Per paskutinius 20 metų 
Kasperaičių šeima tapo mums arčiau 
pažįstama, kai Genutė Kasperaitienė 
perėmė Lietuvių Klubo valgyklos

Ilgamečiui “Mūsų Pastogės” bendradarbiui
a.a. Jurgiui Rubui

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, dukrai Laimai ir artimiesiems.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir

“Mūsų Pastogės” redakcija

’ rum ėatrnnų ■ >t teq
Iš toli atsisveikindami su ilgamečiu bendradarbiu ir bičiuliu

Jurgiu Rubu
Jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir liūdime kartu

Gabrielius ir Dana Žemkalniai

i Kasperaitis
vadovavimą. Čia greitai prabėgo tie 
metai. Paskutiniais metais Vytautas 
neturėjo laimės pasidžiaugti gera 
sveikata. Po ligų pavargusios akys 
amžinai užsimerkė gegužės 1 dieną 
Liverpool ligoninėje. Gegužės 7 d. 
palaidotas iš Rookwoodo krematoriumo. 
Religines apeigas atliko katalikų kunigas 
Fr. John McMillan iš St. Josephs 
ligoninės. Jis suteikė paskutinius 
sakramentus ir mūsų a. a. prelatui Petrui 
Butkui.

Su velioniu Lietuvių Klubo vardu 
atsisveikino Kęstutis Protas, sporto klubo 
“Kovas” vardu - Petras Andriejūnas ir 
zanavykų vardu - Antanas Kranhlius. Po 
atsisveikinimo žodžių buvo palydėtas 
amžinybėn su “Marija, Marija...” ir 
Tautos Himnu. Kunigas McMillan šeimos 
vardu padėkojo taip gausiai 
susirinkusiems į laidotuves ir pakvietė 
gedulingiems pietums į Lietuvių Klubą.

Šeimos pageidavimu, vietoj gėlių 
Kudirkos Naumiesčio Vytauto parapijos 
našlaičiams aukojo: $30 - J.Burokienė; 
po $20 - A ir L. Kramiliai, Grant family, 
B.Sidarienė, J. ir J. Dambrauskai, 
P.Armonas, J.Barila, S. ir A Montvidai; 
po $15 - Černiauskai, M.Koliavienė, 
V.Gaidžionis; po $10 - J. J asiniai t is, 
R.Kalėda, J.Skuodienė, K. ir D. Ankai, 
V.Šneideris, A ir N. Bučinskai; po $5 - 
ASavickienė, ASidaras, V.Liūga. Pinigai 
persiųsti Kudirkos Naumiesčio klebonui 
kan. vicedek. Donatui Jasulaičiui - 
parapijos našlaičiams.

Toli nuo gimtosios Šešupės krantų, 
mielas zanavyke, ilsėkis ramybėje.

A.V. Kramilius

Pranas kroso lenktynėse 1995 metais

Kolegai ir ilgamečiui bendradarbiui
inž. Jurgiui Rubui

netikėtai mirus, visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Algimantas Kabaila, Paulius Kabaila ir jų šeimos

Plainway Funerals
Affordable Rmerals 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

a.a. Jurgiui Rubui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Irenai, dukteriai Laimai ir Lietuvoje 

gyvenantiems artimiesiems reiškia
Janina Malįjauskienė ir Saulius Varnas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

a.a. Jurgiui Rubui
staiga iškeliavus amžinybėn, žmoną Irutę, dukrą Laimutę su vyru 

nuoširdžiai užjaučiame gilioje liūdesio valandoje ir kartu liūdime
Emilįja ir Leonas Šilai,

Aldona Kairienė, Henrikas Lenk

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS 
“MŪSŲ PASTOGĘ”
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Trėmimų prisiminimai Sydnėjuje

Sydnėjaus Lietuvių įdubas

Birželis - gražus pirmasis vasaros 
mėnuo Lietuvoje. Bet per tą menes; 
įvykusių žiaurių prisiminimų įvykiai temdo 
lietuvio sąmonę. Prisimename birželį 1940 
metais, Sovietų Sąjungos okupaciją, o 
sekančiais metais, irgi birželyje, pirmąsias 
masines Lietuvos gyventojų deportacijas į 
neapgyvendintas Sibiro platybes sunkiems 
darbams ir mirčiai.

Prisimindami skaudžias lietuvių tautai 
deportacijas, Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
vadovybei sutikus, Klubo svetainėje prie

baro nuo birželio 3 d. iki liepos 1 d. vyks 
paroda “Trėmimų prisiminimo vaizdai”. 
Tai nuotraukos, spaudos iliustracijos ir 
žemėlapiai iš vietovių, parodančių trėmimų 
gyvenimą ir kančias.

Birželio 16 d. (šeštadienį) 2 vaL p.p. toje 
pačioje svetainėje bus rodomi video vaizdai 
iš 1989 m filmo “Mama, kur tu?” Tais 
metais Lietuvos jaunimas vyko į Sibiro 
platybes ieškoti savų tautiečių. Vaizdai 
paryškinami lietuvių ir rusų kalbomis 
(tikimasi, kad vertėja rusiškus sakinius 
perduos lietuviškai).

Kviečiame visus tautiečius aplankyti 
parodą, pakviesti savo draugus ir 
pažįstamus kitataučius, juos supažindinti su 
mūsų krašto okupacija ir žmonių 
kančiomis.

Mielai kviečiame ir naujai Australijoje 
apsigyvenusius tautiečius, ypač į video 
popietę, kartu prisiminti mūsų kraštui 
istorinius įvykius.

Rengėjai

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

birželio 17 d., sekmadienį, Latvių Namuose, Parnell Street, StratbGeld. Pradžia 
2 vaL p.p.

Lietuvių bendruomenė dalyvauja su mūsų tautine vėliava ir palyda. Lietuvius 
atstovauja “Dainos” choras, vadovaujamas Justino Ankaus.

A.Kramilius
Baitų Komiteto vicepirmininkas

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

šeštadienį, bažefio 16 <1,12 vai šv. Teresės bažnyčioje. Fb pamaldų -suneštiniai užkandžiai 
šv. Teresės salėje. Apylinkės Valdyba ragina visus Hobarto lietuvius dalyvauti.

R/forvydas, pėrmininkas

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

dabartinis mūsų kapelionas kunigas Roger BeDemore SM.
Parapijiečiai kviečiami prisidėti su lėkšte sumuštinių ar kitų gėrybių prie kavos.
Parapijiečiai kviečiami susirinkti į parapijos salę, kur prie arbatėlės visi kartu 

pabendrausime su mūsų kapelionu. Sekite vėlesnius pranešimus.
Parapijos Komitetas

KVIEČIAME PROFESORIAUTI VASAROS AKADEMIJOJE 

„JAUNIMAS - JAUNIMUI”

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
centras drauge Valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centru „Dainava” 
Druskininkuose yra įsteigę visuomeninę 
organizaciją - Akademiją „Jaunimas - 
Jaurriimi”.

Pagrindinis šios Akademijos sumanymas 
toks: Druskininkų miesto vyresniųjų klasių 
moksleiviai vasaros atostogų metu lanko 
Dainavos mokymo centre veikiančią Vasaros 
akademiją Jaunimas - Jaunimui”, kurioje 
turi galimybę artimiau susipažinti su juos 
dominančia mokslo šaka. Akademijos 
dėstytojai - iš Druskininkų kilę Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentai, su Druskininkais 
susigiminiavusių miestų aukštųjų mokyklų 
studentai, užsienio šalių lietuvių kilmės 
studentai

Akademijos tikslas - padėti jauniesiems 
druskininkiečiams susivokti profesijos 
pasirinkimo labirintuose, pagilinti jų žinias 
atitinkamose srityse, supažindinti su 
akademiniu gyvenimu, o svarbiausia - 
sudaryti galimybes tiek dėstytojams, tiek 
studentams megzti interesus atitinkančius 
asmeninius tarptautinius kontaktus, keistis 
informacija apie tarptautines mokymo 
programas, mokymo metodus, mokslo ir 
mokymosi finansavimo šaltinius.

NUMATOMI___________VASAROS
AKADEMIJOS FAKULTETAI:

1. Informologijos - komunikacijos.
2. Ekonomikos.

3. Vadybos ir versto administravimo.
4. Gamtos ir ekologijos.
5. Kultūrinės antropologijos.

6. Sociologijos - psichologijos.
7. Medicinos - rekreacijos.
8. Vaizduojamosios dailės...
9. Kiti.............
Viename fakultete dėstytojais dirba mišri 

tarptautinė atitinkamos specialybės studentų 
grupė, todėl dalis užsiėmimų vyksta angjų 
kalba. Pagal poreikį konsultantais kviečiami 
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai

Todėl kviečiame jaunuosius tautiečius, 
kurie studijuoja kolegijose ar universitetuose 
ir jau spėjo pažinti savo būsimos profesijos 
skonį, susisiekti su mūsų Informacijos centru 
ir vasarą (greičiausiai liepos mėnesį) dalyvauti 
Akademijos darbe, profesoriaujant Druski
ninkų moksleiviams. Tai gera galimybė 
pristatyti savo mokslines žinias, megzti 
pažintis, pakeliauti po Lietuvą, dalyvauti 
kultūrinėje programoje. Iki pasimatymo.

Žilvinas Be&auskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacąos 

centro direktorius

LIETUVIU GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 

INFORMACIJOS CENTRO ADRESAS: 
Gedimino pr. 24 Vilnius 2600 Tel: (370 
2)313 623 Faksas: (370 2) 313 624

EL paštas: info@Igitic.lt

Interneto puslapis: wwwJgjtic.it

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 97081414 Fax: 9796 4962 

www.lithuaniandub.orq.aU

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA
Birželio 11 d. atidaryta nuo 12.00 vai.

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai

TURGUS
LIEPOS 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 ir svečių informacijai.

Ramovėnų popietė
Dėl tam tikrų aplinkybių, praėjusiais metais buvo atšauktas Kariuomenės šventės 

minėjimas. 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 Place, 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

KAS ČTA TOKIE ?

Šią nuotrauką neseniai išspausdino dienraštis SMH. Parašas skelbia, kad joje - naujieji 
Australijos gyventojai sveikina šalies ministrą pirmininką Arthur CalwelL Tačiau 
kiekvienam lietuviui aišku, jog tai mūsų tautiečiai Bet kas jie tokie?

Jei kas atpažinote save, savo draugus ar artimuosius, nedelsdami ATSILIEPKITE 
“Mūsų pastogės” adresu. Redakcija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
TeL: (02)9790 2319, Faksas: (02)9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.comfrnpastoge 
Redaktorė Rita Baltušytė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu - $65. N.Zelandijoje oro paštu $80. 

Užsienyje oro paštu - $110.
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