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ALB gyvastingumo atrofija
Viktoras Baltutis

Viktoras Baltutis

Prieš trejetą metų 
atšventėme 50 metų 
Australijos Lietuvių 
Bendruomenės su
kaktį Šventėme ją su 
pakilia nuotaika ir 
pasididžiavimu, kad 
visokiausios pranašys
tės, jog mes “ištirpsi
me" Australijos jūroje 
per porą dešimtme
čių, nepasitvirtino.

Pažvelgus į tuo
metinio lietuviško 
gyvenimo apraiškas

pastebėsime, kad daug kas pasikeitė: pažiūros 
j Bendruomenės veiklą, lietuviško sąmonin
gumo svarbą, patriotizmo supratimą, lietuvių 
kalbos reikalingumą, minėjimą ir parengimų 
apimtis ir reikšmę ir Lt Sunyko lietuviški 
chorai, teatrai, sporto klubai ir kitos 
organizacijos. Visa tai gyvenimo išeivijoje 
išdava ar laisvę atgavusios mūsų Tautos įtaka 
Visas jėgąs pašventę mūsų Tau tos ir Valstybės 
atstatymii o išteklius Tėvynėje vargstantiems 
giminaičiams, pamiršome savo “kiemą” - 
lietuviškąjį gyvenimą išeivijoje, kurio baigmė 
neišvengiamai artėja, nepaisant “šviežio” 
kraujo transfuzijos (naujųjų lietuvių imigra
cijos) ir tautinės kuitūres tš laisvus Tėvynes 
tekėjimo į pasaulyje išsibarsčiusius lietuvių 
židinius. Pamirštas savas “kiemas” rieda 

pakalnėn, kur jau laukia ALB gyvastingumo 
pilnutinė atrofija. Liks tik keletas klubų ir 
pastatai išlaikomi Amžinybėn iškeliavusių 
tautiečių palikimų.

Žvelgiant į mūsų ALB veiklą, galima 
pastebėti atrofijos ženklus. Kada jie prasidėjo, 
kas juos skatino ir ar stengėmės jiems 
priešintis? Labai svarbi yra mūsų Al Ji Krašto 
valdybos veikla ir iš jos kylanti koordinuojanti 
- skatinanti veikti iniciatyva. ALB Krašto 
valdybos pagrindiniai renginiai, paimkime 
1970 metus, būvu: bendraraščiai Apylinkių ir 
Seniūnijų valdyboms, nurodant paminėti 
vieną ar kitą mūsų Tautos patriarchą, veikėją 
ar istorinį įvykį. Be to, ALB Krašto valdyba 
savo iniciatyva suruošdavo studijų dienas, 
ALB veikėjų konferencijas, lietuvių teatrų 
festivalius, iškviesdavo JAV Kanadoje ir kitose 
išeivijos bendruomenėse veikiančius meno 
vienetus ar pavienius asmenis. Visa tai įnešė 
į Australijos be tuvių kultūrinį ir visuomenini 
gyvenimą gyvybės ir tenkino lietuvių tautinį 
ir kultūrinį troškulį Šiems visiems suminė
tiems darbams atlikti buvo kviečiamos pajėgos 
iš apylinkių irseniūnijų, ALB Krašto valdybai 
vadovaujant Pirmiausia tenka pasakyti, kad 
gęstanti .ALB Krašto valdybos koordinavimo 
ir veiklos iniciatyva pasidėjo prie Australijos 
lietuvių veiklos atrofijos.

Atsisakyta r-sSSti Studijų dienas, kurios 
buvo labai efektyvios ir įnešdavo į mūsų veiklą 
kontroversijos ir diskusijų, kurių dėka plėto-

Adelaidės lietuvių savaitgalio mokyklos mokiniai atlieka Motinos dienos minėjimo
programą

josi lietuviškas gyvenimas. Studijų dienos 
vykdavo Velykų metu dvi dienas. Referatus 
įvairiomis temomis paruošdavo lietuviai aka
demikai, profesijų ir meno aukštumas pasiekę 
žmonės. Daugiausia iš jaunesnės kartos. 
Studijų dienas organizuodavo A1B Krašto 
valdyba su vielos apylinkės valdybos pagalba

.Australijos lietuvių veikėjų konferencija 
būdavo šaukiama Melbourne, nes šio mįcslo 
geografinė padėtis buvo visiems Australijoje 
gyvenantiems lietuviams patogiausia Konfe- 

rencijon buvo kviečiami visi ALB Tarybos 
nariaų apylinkių vaidybos, seniūnai ir lietuviš
kų organizacijų atstovai. Tai buvo labai darbin
gas ir visapusiškai našus visų Australijos 
lietuvių veikėjų susitikimas. Čia buvo įmano
ma pašvaistyti ir gvildenti problemas ir klausi
mus, sūriems neužteko laiko per AIBTary- 
bos suvažiavimus. Jie, kaip ir Al B Tarybos 
suvažiavimai, vykdavo Kas antri metai Išrin
kus naują ALB Krašto valdybą, buvo gera

Nukelta į 2 psL

Lietuvos įvykių apžvalga

Danius 
Kairaitis

NATO sesija Vilniuje

Gegužės 27-31 dienomis Vilniuje 
vykstančioje NATO Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje dalyvauja daugiau 
kaip 200 parlamentarų iš 19 valstybių ir 
daugiau kaip 70 parlamentarų iš 16 
asocijuotųjų valstybių. Iš visoju yra 17, 
tai Albanija, /Austrija, Bulgarija, Kroatija, 
Estija, Suomija, Buvusi Jugoslavijos 
Respublika Makedonija, Gruzija, 
Latvija. Lietuva, Moldova, Rumunija, 
Rusija, Slovėnija, Slovakija, Šveicarija, 
Ukraina, tačiau Rusija nedalyvauja. 
Lietuvą atstovauja penki Seimo nariai, 
vadovaujami Algirdo Griciaus.

Asamblėjos metu vyks Politikos, 
Gynybos ir saugumo, Ekonomikos ir 
saugumo. Civilinio saugumo bei Mokslo 
ir technologijos komitetų posėdžiai.

Sesija vyks Rotušėje ir Šiuolaikiniame 
meno centre (ŠMC). Suremontuotame 
ŠMC įrengtos dvi 600 ir 80 vietų posėdžių 
salės, darbo kabinetai NATO PA 
vadovams ir sekretoriatui, spaudos 
centras. Kelios posėdžių salės įrengtos ir 
greta esančioje Vilniaus Rotušėje.

Posėdžių salėse sumontuota 
šiuolaikiška balsavimo aparatūra, 
įrengtos vertėjų kabinos. Oficialios 
NATO PA kalbos yra anglų ir prancūzų, 

tačiau posėdžiai iš viso bus verčiami į 
šešias kalbas.

Lietuva NATO PA sesijos surengimui 
skyrė 7-8 mln. litų, tačiau dalis šių lėšų 
buvo investuota į pastatų remontą bei 
balsavimo įrangos, kuri vėliau bus 
perkelta į Seimą, pirkimą.

Knyga apie karo metų padėtį...
Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras yra išleidęs 
Arvydo Anušausko knygą “Lietuvos 
laikinoji vyriausybė: posėdžių protoko
lai”. Knygoje talpinamos 65 neseniai 
Martyno Mažvydo rankraštyne atrastos 
pirmosiosiomis karo dienomis susiforma
vusios laikinosios vyriausybės dokumentų 
kopijos.

Šio leidinio pristatymo proga 
Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, drauge su Vilniaus ir Vytauto 
Didžiojo universitetais, surengė diskusiją 
“1941 metų birželio sukilimas po 60 
metų: reminiscensijos ir vertinimai”. 
Diskusijose dalyvavę istorikai teigė, kad 
birželio 24 dieną, dar vokiečiams 
nepasirodžius, sudaryta vyriausybė 
paskelbusi atstatanti Lietuvos nepriklau
somybę, buvo pasišovusi “drauge su 
hitlerine Vokietija kurti naują Europą”. 
Daugiausia ginčų sukėlė 1941 metų 
rugpjūčio 1 dieną priimti “žydų padėties 
nuostatai”, kuriuose vyriausybės aktas 
grindžiamas teiginiu, kad “žydai 
šimtmečius išnaudojo lietuvių tautą 
ekonomiškai, smukdė ją morališkai, o 
pastaraisiais metais, prisidengę bolševiz

mo skraiste, plačiausiai išvystė veiklą 
prieš Lietuvos nepriklausomybę.”

Laikinai ėjęs vyriausybės vadovo 
pareigas Juozas Ambrazevičius-Brazaitis 
savo 1985 metais Amerikoje išleistoje 
knygoje “Vienų vieni” teigė, kad tokių 
nutarimų nebuvę, kad žydus liečiantys 
dokumentai yra “netikri, įtartini, šmeiži
kiškai prasimanyti” ir kad tokių nuostatų 
jis nepasirašęs. Šiuos teiginius atmeta 
Arvydas Anušauskas teigdamas, kad tarp 
aptiktų dokumentų yra ir minėti J. 
Ambrazevičiaus pasirašyti nuostatai, 
kurių kopija yra patalpinta jo paruoštoje 
knygoje.

Byla trėmimų dalyviams
Utenos prokuratūra baigė tirti ir 

perdavė teismui baudžiamąją bylą, 
kurioje buvęs sovietų valstybės saugumo 
darbuotojas Fiodoras Siominas yra 
kaltinamas lietuvių civilių gyventojų 
trėmimu. 85 metų amžiaus F. Siominas 
gyvena Utenoje. Pagal prokuratūros 
pranešimą spaudai, byloje surinkti 
dokumentai patvirtina, kas F. Siominas 
buvo sovietų okupacinės valdžios 
nutarimų tremti lietuvius vykdytojas. Už 
šiuos nusikaltimus Baudžiamasis 
kodeksas numato laisvės atėmimą nuo 5 
iki 20 metų arba iki gyvos galvos.

F. Siominas dėl blogos sveikatos - 
negalės dalyvauti teismo posėdžiuose 
nagrinėjant jam pateiktus kaltinimus. 
Gavęs šią bylą teismas nuspręs kokį 
medicininį stebėjimą skirti F. Siominui. 
Pasveikęs jis galės būti teisiamas.

Pernai Panevėžio apygardos teismas 

baigė nagrinėti Rokiškio gyventojo, 85 
metų Igno Pauliuko, apkaltinto bendra
darbiavimu su represinėmis sovietų 
valdžios struktūromis ir dalyvavimu 
civilių gyventojų deporta-vime, bylą. Nors 
teismas patvirtino prokuratūros pateiktus 
įrodymus, L Pauliukas buvo atleistas nuo 
bausmės dėl senatvės paveiktos 
sveikatos.

JAV prezidento dekretas
Gegužės 19 dieną įsigaliojo JAV 

prezidento dekretas, kuriuo panaikinami 
apribojimai ypač galingų kompiuterių 
eksportui į Lietuvą. Šį dekretą pernai 
sausio mėnesį pasirašė tuometinis JAV 
prezidentas Bill Clinton. Dekretas 
pripažįsta, kad Lietuvoje yra įdiegta 
pažangi eksporto kontrolės sistema ir yra 
sudarytos sąlygos plėtoti aukšto lygio 
informacinei technologijai. Nuo šiol 
Lietuva patenka į aukščiausio 
patikimumo tautų grupuotę ir šis 
pasiekimas padės Lietuvos siekiams 
užimti programavimo ir informacinių 
technologijų plėtros nišą pasaulinėse 
rinkose.

LAL ir “Jet Aviation”
“Lietuvos Avialinijos” (LAL) ir 

Olandijos įmonė “Jet Aviation” 
artimiausiu laiku ketina pasirašyti 
protokolą dėl bendros įmonės kūrimo. 
Naujoji bendrovė teiktų lėktuvų 
techninio aptarnavimo paslaugas, 
atitinkančias vakarų standartus. “Jct 
Aviation” į LAL techninio aptarnavimo
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Vytautas 
Patašius

♦ Kurį laiką nurimę
filipinų musulmonai sukilėliai vėl pradėjo 
puldinėti kurortus ir grobti turistus. Gegužės 
23 dieną pagrobti du fUipinai turistai pietinėje 
Filipinų dalyje, kiti du nušauti. Didesnio 
masto užpuolimas įvyko gegužės 27 d. 
Nukentėjo Dos Palmas kurortas Arrecoti 
salelėje prie Palawan salos. Pagrobti trys 
amerikiečiai, trylika filipinų turistų ir keturi 
kurorto sargai motorlaiviu nugabenti į Abu 
Sayyaf vadovaujamos sukilėlių grupės 
kontroliuojamą sritį.
♦ Gegužės 24 d. JAV senatorius James 
Jeffords pareiškė, kad išstoja iš respublikonų

W. Bush administracijos politika. Iki šiol 
demokratai ir respublikonai turėjo po 50 balsų 
JAV senate, nulemdavo pirmininkaujančio 
respublikono balsas. Vermonto senatoriui J. 
Jeffords išstojus iš partijos, senate daugumą 
turės demokratai, išskyrus tuos atvejus, kai 
Jeffords parems respublikonus.
♦ Gegužės 24 d. Izraelio karinis helikopteris 
pašovė į Izraelio teritorinę erdvę įskridusį 
civilinį lėktuvą, kuriuo skrido 21 metų 
amžiaus mokinys lakūnas, pokštui palikęs 
savo instruktorių Beimto aerodrome. Bokštas 
baigėsi lakūno mirtimi, jam nepaklausius, ar 
nemokėjus įvykdyti Izraelio helikopterio 
įsakymo nutūpti
♦ Tebesitęsia susidūrimai tarp palestiniečių 
ir Izraelio ginkluotų pajėgų, nežiūrint 
amerikiečių pastangų sustabdyti incidentus. 
Palestiniečiai atsisako taikytis, kol Izraelis 
plečia kolonijas palestiniečiams pažadėtose 
srityse. Gegužės 24 d. katastrofa per vedybų 
puotą Jeruzalėje, kuriam laikui nustelbė kitus 
incidentus.Vestuvių svečiams šokant salėje 
ketvirtame aukšte, sugriuvo trijų aukštų 
grindys. Žuvo 22 puotos dalyviai sužeista virš

REDAKTORĖS
350. Salė buvo neseniai perstatyta, išimant 4 
stulpus. Suimti salės savininkai ir rangovai bei 
inžinieriai, prižiūrėję statybos darbus.
♦ Gegužės 24 d. Afganistano Taliban 
vyriausybės “Blogio ir gėrio” ministras 

privalo nešioti geltonus lopus ant rūbų, kad 
atskirtų juos nuo musulmonų. Šis potvarkis 
ypač paliečia Hindu ir Sikh religijų asmenis, 
nes Afganistane beveik nėra krikščionių. 
Jungtinės Jautos ir įvairios užsienio valstybės 
protestuoja prieš šį potvarkį, primenantį 
Hitlerio Vokietijos potvarkius žydams, 
lenkams ir Lt
♦ Nepasisekė Indonezijos prezidentui 

kuris jam gresia B parlamento, kai gegužės 
24 d. kariuomenės vadovybė atsisakė paklusti 
įsakymui įvesti ypatingą padėtį krašte. 
Prezidento bandymas pakeisti kariuomenės 
vadovybę nepasisekė, kai jo siūlyti kandidatai 
atsisakė nuo pareigų. Gegužės 25 d. 
viceprezidentė Megawati Sukarnoputri 
atmetė Wahidui ištikimų ministrų siūlymą jai 
dalintis valdžia su prezidentu, paliekant jam 
teisę nustatyti politikos gaires bei skirti 
minis trus.
♦ JAV prezidentas George W. Bush gegužės 
23 d. priėmė Baltuosiuose Rūmuose Tibeto 
religinį lyderį Dalai Lama, nekreipdamas 
dėmesio į Kinijos protestus. Gegužės 23 d. 
sukako lygiai 50 metų nuo Tibeto aneksijos, 
Kinijai nepasisekė sutrukdyti ir Taivano 
prezidento Chen Shui-bian vizito J. A 
Valstijose.
♦ Gegužės 27 d. D. Britaniją sukrėtė rasinės 
riaušės Oldham mieste (netoli Manchester). 
Ultra dešinieji baltieji, daugiausia jaunimas 
kovojo prieš geltonuosius, daugumoje 
Bangladešo kilmės jaunuolius, o abi grupuotės 
kovėsi prieš policiją Plėšiamos krautuvės, 
daužomi automobiliai. Riaušės pasikartojo ir 
kitą dieną

Praėjusiame 
“Mūsų pastogės” 
numeryje pa
skelbę šią nuo
trauką su klausi
mu “Kas čia 
tokie?”, kol kas 
sulaukėme tik 
50% atsakymo į 
jį. Iš Melburno 
paskambinęs 
mūsų skaitytojas 
p. Jonas Tamošiū
nas pasakė, kad 
jaunuolis lietu
viškais tautiniais rūbais yra inžinierius 
Motiejūnas, buvęs melbumiškis, vėliau 
išvykęs į JAV. Tą patį pareiškė ir mūsų 
redakcinės kolegijos narys Antanas 
Laukaitis, priminęs, kad jis apie Joną 
Motiejūną rašė rašė savo skiltyje “Kas- 
kur-kaip” š.m. “Mūsų pastogės” Nr. 17, 
kai Jonas ir Ona Motiejūnai šventė 50- 
ties vedybinio gyvenimo metų sukaktį.

O štai nuotraukoje matomos panelės 
kol kas niekas neatpažino. Laukaičio 
nuomone, jos mergautinė pavardė galėjo 
būti Brunzaitė. Čia matomą nuotrauką 
persispausdinome iš “The Sydney 
Morning Herald”. Parašas skelbia, kad 
joje - naujieji Australijos gyventojai 
sveikina šalies imigracijos ministrą 
(praeitame numeryje jį netyčia 
pavadinome ministru pirmininku) Arthur 
CalwelL Kiekvienam lietuviui aišku, jog 
tai mūsų tautiečiai. Klausimą, kas čia 
tokie, dabar reiktų pakeisti j “KAS JI 
TOKIA?”

Taigi, mielos ponios ir panelės, jei 
atpažinote save, savo seserį, draugę, 
draugės seserį, kaimynę ar šiaip pažįsta
mą (galima pridėti žodį “buvusią”) prašo
me atsiliepti “Mūsų pastogės” adresu.

Taip pat tebelaukiame (dūsaudami) 
atsiliepiant savanorių, kurie galėtų ir 
norėtų įsijungti į Lietuvos įvykių 
apžvalgininkų gretas. Honorarų negalime 
pažadėti, bet turėtumėtę malonią progą 
savo pavardę ir nuotraukėlę matyti pirma
me laikraščio puslapyje.

Šeštajame puslapyje kas savaitę 
matomas Antanas Laukaitis iš jo kuriam 
laikui išnyks, kadangi kaip pats šiandien 
skelbia, išvyksta į Lietuvą.

Nieko nesakiusi nuo sekančio 
numerio buvo bedingstanti ir mieloji 
“Aliutės kampelio” šeimininkė Alena 
Karazijienė. Ji irgi trims mėnesiams 
traukia į Lietuvą. Pabandyta šių eilučių 
autorės sugėdinti, kad jos kampelio 
“adiktams” gali pasireikšti “withdrawal” 
simptomai, Aliutė paprašė perduoti 
visiems skaitytojams kuo geriausius 
linkėjimus, padėkoti, kad niekas nepyko 
ir neužsigavo, ir pažadėjo sugrįžusi savo 
kampelį tęsti temų gal ir Lietuvoje 
pasisėmusi. Pasirodo, žmonės ją kur 
sutikę, tuojau klausia apie savo pavardę 
ir ji turi medžiagos knygose ieškoti ir 
jiems raštelius paskui nešti...

R.B.
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departamentą ketina investuoti apie du 
milijonus litų ir tada LAL galės 
visapusiškai aptarnauti ne tik savo, bet 
ir užsienio šalių lėktuvus.

Artimoje ateityje LAL ketina 
atsikratyti senesnių ir triukšmingų 
Boeing 737-200 lėktuvų, juos pakeičiant 
tylesniais ir naujesniais šio lėktuvo 
modeliais. LAL yra Lietuvos valstybės 
nuosavybė. Bendrovė veikia nuostolingai 
ir ją numatyta privatizuoti sekančiais 
metais.

Mauras Baltijos salių tuoiu  ̂įstaiga
Gegužės 24 dieną Seimas ratifikavo 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriausybių 
sutartį dėl bendros aukštojo mokslo 
erdvės sukūrimo Baltijos šalyse. Ši 
sutartis siekia sudaryti palankias sąlygas 
Baltijos šalių gyventojams laisvai 
pasirinkti bet kurią iš Baltijos šalių 
aukštojo mokslo institucijų. Ratifikavus 
šią sutartį Lietuvos, Latvijos ar Estijos 
studentai galės studijuoti kitų Baltijos 
šalių mokslo institucijose tomis pačiomis 
finansinėmis sąlygomis, kaip ir tos šalies 
studentai bei gauti studijų kreditą- 
paskolą studijoms kitoje Baltijos šalyje.

Tikimasi, kad suaktyvinus Baltijos 
šalių akademinį mobilumą, studentams 
bus sudaryta didesnė studijų pasirinkimo 
galimybė bei sudarytos sąlygos sveikai 
akademinei konkurencijai. Tikimasi, kad 
šie žingsniai paspartins Baltijos šalių 
integraciją j bendrą Baltijos ir šiaurės 
šalių mokslo erdvę.

Premjero ataskaita
Gegužės 24 dieną Lietuvos premjeras 

Rolandas Paksas Seimui pateikė 
Vyriausybės veiklos ataskaitą. Premjeras 
peržvelgė praeito laiko pakaitas ir 
pristatė Vyriausybės ateities prioritetus. 
Čia dalinai pateikiamos jo mintys. 
Praeities ekonominis Lietuvos išsivys
tymas susilaukė premjero kritikos. 
Premjeras teigė, kad per pirmą 
nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį, 
apie 7 milijardai litų paskolų buvo 
išdalinta įvairiems ūkio subjektams su 
pilna valstybės garantija. Didžioji dalis 
paskolų buvo išdalinta be aiškių 
panaudojimo programų, be reikiamos 
valstybės priežiūros ir be šanso, kad 
gavusieji sugebės paskolas grąžinti. 
Daugelis pramonės įmonių bankrutavo, 
paliko didelį bedarbių lygį ir didelę 
valstybės įsipareigotą apie 21 milijardų 
skolą. Ši suma yra lygi pusės metų BVP 
arba maždaug trejų metų valstybės 
biudžetui.

Vyriausybė remia rinkos reformas ir 
nenori grįžti į reguliuojamą ekonomiką. 
Visi Vyriausybės žingsniai daromi tam, 
kad ekonomika kiltų, kad Lietuva 
atsistotų greta civilizuotų, ekonomiškai 
stiprių demokratiškų Vakarų valstybių.

Premjeras pabrėžė Vyriausybės euro- 
integracijos ir NATO prioritetus. Euro
pos Sąjungos įstojimo derybos yra įpusėję 
ir Lietuva sėkmingai vejasi derybas anks
čiau pradėjusias kandidates. R. Paksas pa
minėjo, kad Lietuvoje eurošalininkų yra 
žymiai daugiau nei Latvijoje ar Estijoje.

Jis pažymėjo, kad opiausia eurointe- 
gracijos problema yra Ignalinos Atominė 
jėgainės ateitis, kurios likimas yra rimtų 

ekonominių derybų objektas. 
Ateinančiuose ministrų poodžiuose bus 
sprendžiami esminiai klausimai: ar 
Lietuva liks elektros energiją ekspor
tuojanti valstybė? Ar Lietuva liks 
branduolinės energijos šalimi? Lietuvos 
energetikos ateitis siejama su “Lietuvos 
Energijos” reorganizavimu ir privati
zavimu.

premjeras mano, Kad Lietuvos siekiai 
NATO narystės yra sėkmingi. Tą įrodo 
Vilniuje įvyksianti NATO šalių 
parlamentinės asamblėjos pavasario 
sesija. R. Paksas pabrėžė, kad vienas iš 
pagrindinių Vyriausybės prioritetų yra 
karas su korupcija. Pagrindinės šios 
kovos kryptys yra nacionalinės audito 
sistemos plėtra, politinių partijų 
finansavimo skaidrumo užtikrinimas ir 
turto bei pajamų deklaravimo sistemos 
pertvarkymas.

premjero pranešime išdėstyta 
Vyriausybės veikla susilaukė kritikos iš 

ALB gyvastingumo atrofija
Atteka BĮ psl

proga su jais susipažinti, o taip pat ir Krašto 
valdybos nariams užmegzti ryšius su apylinkių 
valdybomis, seniūnijomis ir lietuviškų organi
zacijų bei meno vienetų vadovais. Suvažiavi
mas baigdavosi kokiu nors parengimu. Toks 
suvažiavimas paskutinį kartą vyko 1993 
metais Melbourne. Kodėl jų atsisakyta? 
Viena man girdėtų priežasčių, tai laiko stoka 
Lietuvoje vykstančios Sporto ir Dainų šventės 
ar kiti parengimai atitraukia išeivių dėmesį ir 
jėgas. Išvykos į Lietuvoje ruošiamus renginius 
vargu ar davė tiek, kiek vietoje, Australijoje, 

Socialdemokratų partijos pirmininko 
Česlovo Juršėno, kurio teigimu daugelis 
Lietuvos gyventojų yra nepatenkinti 
Vyriausybės veikla. Socialdemokratų 
koalicijos frakcijos seniūnas Vytenis 
Andriukaitis premjero pranešime 
nematė jokios strategijos, bet tik nenorą 
kalbėti apie rimtas šalies problemas.

Po poros dienų, 26 gegužės, 
Socialdemokratai pasiūlė Lietuvos 
Prezidentui Valdui Adamkui arba 
paveikti valdančiąją koaliciją, kad jos 
veikla taptų efektyvi, arba tartis su 
parlamentinėm partijom dėl parlamento 
daugumos pakeitimo, sudarant naują 
plataus pasitikėjimo Vyriausybę.

Lietuvos socialdemokratų partija 
Prezidentui primena, kad 2000 metų 
rinkimuose LSDP koalicija susilaukė 
didžiausio rinkėjų pasitikėjimo. □

Rengiant Šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro 
platinama medžiaga.

rengiami suvažiavimai ir studijos.
Lietuviškų teatrų veiklai trūko tęstinumo. 

Išstačius veikalą ar kitą, tekdavo laukti net 
metus ar daugiau iki sekančio spektaklio. Be 
to, režisieriams užkraunamas didžiulis darbas: 
surasti tinkamą veikalą, aktorius ir kartu atlikti 
visą administracinį darbą. Repetuojant tris ar 
daugiau mėnesių - pasirodomą tik du ar tris 
kartus. Australijos lietuvių teatrų veikla pirma
me dešimtmetyje buvo gana pulsyvi ir gaivi 
Veikė teatrai Adelaidėje (vienu metu net du), 
Melbourne, Sydnėjuje, Brisbanėje, Newcastle
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Australuos federacįjos 100 m. šventė Melbourne

Danos Sambūrio nariai dalyvavusieji parade Australijos FederacįjoslOO-mcao garbei Iš 
kairės: Rasa Statkuvienė, Algis Klimas, Raminta Kymantaitė, Birutė Kymantienė, laša 
Mačarjaitytė-Fosleg Eidas Žiogas, James, Gediminas Statkus, Rimantas Sližys, Zita 
Prašmutaitė, Bšutė Prašmutaitė.

Adelaidės lietuviai švenčia Motinos dieną

Sekmadienį gegužės 6 d. Melbourne vyko 
Australijos Federacijos 100-jų metinių 
atminimo eisena. Parade dalyvavo 7,000 
žmonių, kurie dainuodami, šokdami žygiavo 
ar važiavo istorijos temomis dekoruotuose 
sunkvežimiuose. Eisenoje dalyvavo ir dalis 
lietuvių Dainos Sambūrio dainininkų. Jie 
praėjo 1.6 km. su daina apie Australijos ateitį. 
Paradas vyko garsiojoje Swanston gatvėje, kur 
susirinko 300,000 žiūrovų, labai daug 
televizijos žurnalistų.

Oras buvo pasakiškas, nuotaika - 
patriotiška. Buvo daug Australijos vėliavų ir 
istorinių prisiminimų. Maloniai pasivaikš

čiojome tik mūsų balso stygos pavargo nes 
turėjome dainuoti nenustodami ištisas 45 
minutes.

Šeštadienį, gegužės 13 d. Federacijos 
jubiliejaus šventė buvo tęsiama. Tą dieną 
“Gintaro” tautinių šokių grupė dalyvavo Fle- 
mingtono hipodrome vykusiame “Multicul
tural Parade”. Jie ėjo su kitom vienuolika 
tautų ir buvo filmuojami televizijos stočių. 
Federacijos parade matėme dar vieną 
lietuvaitę -1 Jsa Mačiulaitytė - Foster su savo 
šokių partneriu James. Jie abu yra dalyvavę 
lietuvių koncertuose su “ballroom” šokiais, 
kuriuos atliko ir parado metu

Rasa Statkuvienė

ALB Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkė Jūratė 
Grigonytė ir vicepirmininkė Lucija Vaičiulevičius Motinos 
dienos nuotraukų parodėlės metu

Gegužės antrąjį sekmadienį, gėlėse
paskendęs Adelaidės miestas šventė Motinos 
dieną ir. kaip visuomet, šį gražų pasaulyje 
pasklidusį paprotį palaikė ir kiekviena 
lietuviška šeima. Kad nė vic na lietuvė motina 
nebūtų pamiršta, Adelaidės Apylinkės Valdy
ba, pagalbon pasikvietusi 1 jetuvių savaitgalio 
mokyklą, suruošė jaukų Motinos dienos 
minėjimą.

Tą sekmadienį Lietuvių namai buvo pilni 
pietaujančių, tačiau nuo įprastų, nuolatinių 
lankytojų jie skyrėsi tuo, kad visuomenę 
atstovavo nuo vyriausio amžiaus žmonių iki 
ant rankų nešiojamų vaikučių. Šio krašto 
papročiu, kiekviena mama, močiutė ar 
prosenelė buvo papuošta balta chrizantema 
ir, kad diena būtų įdomesnė, Apylinkės v-ba 
suruošė staigmeną - motinų ir močiučių su 
šeimomis ir be jų nuotraukų parodėlę. Įdomi 
ir graži idėja, tik gaila, kad nedaug kas 

pasinaudojo kvietimu 
joje dalyvauti ir, atrodo, 
kad ne vienas to 
gailėjosi. Tačiau ateis 
kiti metai...

Reikia tikėtis, kad ši 
idėja prigis ir kitais 
metais išvysime šimtus 
nuotraukų, primenan
čių kas mus augino, kas 
auklėjo ir rūpinosi mūsų 
ateitimi. Parodys mūsų 
vaikams ir vaikaičiams 
jų šeimos pradžią ir kad 
visi kažkada turėjome 
mylimą MAMĄ

Pasibaigus pietums, 
kai kurie išskubėjo 
namo, tačiau daug kas 
pasiliko pasidžiaugti 
Motinos dienos minėji- 

mo programa, kurią atliko Adelaidės
savaitgalio mokyklos mokiniai. Mažiau jų 
negu ankstyvesniais metais, bet kaip malonu 
buvo žiūrėti į įvairaus amžiaus vaikučius su 
šypsenomis veideliuose. trypiančius, šokančius 
lietuviškus tautinius šokius. Gera buvo stebėti 
jų pastangas skaitant eilėraščius bei savo 
kūrybos sveikinimus mamytėms, nors ištarti 
ir nelengva. Tačiau kai mokyklos vedėjos 
Rūtos Sankauskienės vadovaujamas mažytis 
mokyklos chorelis uždainavo “Dainelę 
mamytėms”, tai net svetimo akcento 
nesigirdėjo, - tikri lietuviukai!

Gera buvo išgirsti nemažą pažangą 
padariusius jaunuosius instrumentalistus: 
saksofonu grojantį Maksą Sankauską ir flygel- 
hom Andrių Laurinatį, kuriems, kaip ir 
choreliui akompanavo tėtė, muzikos 
mokytojas Algis Laurinaitis. Gražiaipasirodė

Nukelta į 7 psL

“Šiupinio” dainininkai (iš kairės): Kęstutis Protas, Ričardas Bukevičius, Joe 
Blansjaag Irena Risovienė, Darius Gakas.

Visos nuotraukos-Danguolės Šepokienės

Gražią sekmadienio popietę, gegužės 20 
d. Lietuvių k-bo, Bankstown, svetainė 
prisipildė iki maksimumo nusiteikusių švedų. 
Prie skoningai papuoštų apskritų stalų, 
užsikąsdami česnaku paskanintos duonos, 
svečiai lūkuriavo programos. K-bo direktoriai, 
apsrengę juodais švarkais, baltom krūtinėlėm, 
su prisegtom “kregždutėmis”, aptarnavo 
svečius “Šiupinio” kokteiliu ir kitais gėrimais.

K-bo direktorė, režisierė Ramona ir 
“Šiupinio” bendrarežisicrius Gintaras pristatė 
popietės programą. Programos pradžioje, 
prigesus šviesoms, kaip vakaro siluetai, šokėjų 
poros sukosi valso garsuose. Pranešėja Rasa 
nustebino klausytojus sakydama, kad 
jauniausias scenos aktorius Elvis pristatys 
segmentą “Žodžių žaidimas”. Salė pritilo. 
Elviukas prabilo tokia taisyklinga lietuvių 
kabos tarsena, kad po kiekvieno sakinio salėje 
pasipylė aplodismentai. Kai Rasa pranešė, 
kad amžiumi vyriausias artistas Viktoras (I) 
pagros lūpine armonikėle liaudies dainas,

salėje stojo tyla. Bet kai Viktoras papūtė 
liaudies dainų pynę, visa salė siūbavo, dainavo 
kartu. Viešnia Irena sodriu, techniškai 
Slavintu balsu padainavo keletą dainų. Viena 
jų - “Oi, berneli” - jumoristinė. Darius, 
pritardamas sau gitara, padainavo skautišką 
dainą “Panemunės stovykla” ir “Kaip aš 
norėčiau”. Joe, pamėgdžiodamas garsųjį 
Sachmo, padainavo “What a Wonderful 
World”, “Moon River” ir kitas populiarias 
1950 metų nostalgijos dainas. Ramutis jam 
akompanavo. Joe balsas skambus, puikiai 
valdomas, svečiai nesigailėjo jam šiltų 
aplodismentų. Ramutis apsirengęs šiai progai 
pritaikyta “attire” pagrojo Gershwin o ‘The 
Man I love” ir kitų kompozitorių populiarius 
kūrinius. Klausytojai ilgai jam plojo. 
Deklamatoriai: Viktoras (II) - “Ncapdai- 
nuotos kojos” (Babicko) ir Juozas, savo 
eilėraštį “Prekyvietės trioeletai” pristatė 
nuotaikingai, jumoro fone. Tango “Jealousy” 
Venta, Michael ir varžovas Gintaras su Wnta Protaitė

Maloniai nuotaikinga popietė

Viršuje (iš kairės)
loterijos laimėjusi Dalia Šumskienė ir “Šiupinio” režisierius 
nepakartojamas šokėjas Gintaras Radznanas.

puokšte rožių, 
šoko svajingai, ro
mantiškai. Choro
“Daina” vete- 88 metų jaunumo 
ranai Kęstas su solistas Viktoras 
Ričardu har- skeiTS-
moningai duetu sudainavo “Užstalės dainą”. 
Dalyvių rankose pakilo alaus bokalai ir dainos 
žodžiai “alaus, alaus”...

Vakaronės žvaigždė Gintaras solo pašoko 
profesionaliai paruoštą komišką šokių pynę 
“Pasauliošokių apžvalga”. Nuostabiai greitai 
keitėsi ritmas ir šokyje matėme įvairių kultūrų 
išraišką. Atidirbti šokėjo judesiai sužavėjo ne 
vieną žiūrovą. Bravo Gintaras, linkime jam 
ūgos, ilgos sceninės ateities.

Reikia tik sveikinti Lietuvių klubo 
direktorius už suruoštą tokią šaunią, 
nuotaikingą vakaronę. Tarp dalyvių matėsi tik 
linksmi veidai, pakili nuotaika. Dvi valandos 
prabėgo nejučiomis.

Laukiame daugiau!
M. R.
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’’Sužaliavo” elektroninis “LNK infomedis”
Netoli Vilniaus esančiame Europos 

parke neseniai atidengta didžiausia 
pasaulyje skulptūra iš televizorių pavadinta 
“LNK infomedis”. Daugiau nei 3,000 senų 
televizorių (“Šilelis”, “Tauras”, 
“Gorizont”, “Rubin”, “Bcriozka”, “Temp”, 
“Vesna” ir kt.) pradėjo naują gyvenimą.

Iš šių televizorių Europos parko 
direktorius skulptorius Gintaras Karosas, 
idėjos autorius dizaineris Gintaras Vosylius 
sudėstė keliaaukštį medžio formos 
labirintą. Skulptūrą statė ir polietilenine 
plėvele aptempė 9 darbininkai.

Prieš dvejus metus LNK (Televizijos 
stotis Laisvas nepriklausomas kanalas- 
Red.) paskelbė akciją “Atiduok Europai 
seną televizorių”. Nesitikėta tokio 
antplūdžio: žmonės vežė po kelis ar net 
keliasdešimt televizorių. Pavyzdžiui, vienas 
žmogus iš Panevėžio atvežė net 60 
televizorių, kiti atgabendavo dar daugiau, 
matyt, jie surinkdavo sugedusius 
televizorius iš kaimynų ar net viso miesto.

“Manėme, kad skulptūra bus statoma 
iš dviejų šimtų senų televizorių ir bus 
panaši į didelį ekraną “LNK infokubą”. 
Šios idėjos nepavyko įgyvendinti, reikėjo 
didžiulių metalinių konstrukcijų, maždaug 
40 tonų metalo. Projekto sąmata viršijo 500 
000 litų. Kai televizorių susikaupė 
tūkstančiai, nusprendėme pakeisti 
skulptūros koncepciją”, - teigė Europos 
parko direktorius.

“LNK infomedžio” statyba truko 

beveik dvejus metus. Milžiniškas meno 
kūrinys užima vieno hektaro plotą, o 
bendras televizorių svoris - per 150 tonų.

Skulptūros idėja - parodyti sovietinės 
ideologijos, daugiau nei pusę amžiaus 
diegtos per televizorius, beprasmybę. 
“LNK infomedis” ne auga, bet driekiasi, 
ir tik žvelgiant iš viršaus matomos aiškios 
medžio formos.

Skulptūrai kurti sunaudota daugiau 
kaip 500 litrų dažų, 6000 kv. m polietileno 
ir 700 kv. m bituminės dangos.

Dažnai susirengusieji vežti seną televi
zorių į Europos parką pasitikslindavo, ar 
per LNK transliuotas reklaminis klipas 
nėra pokštas. “Paskambino viena 
moteriškė ir klausia: “Ar sapnavau, ar iš 
tiesų galima atvežti televizorių”, - 
prisimena skulptorius.

Prasidėjus akcijai, kai kurie žmonės 
pasigesdavo savo senų ir niekam netinkan
čių televizorių. Vienas žmogus vakare prie 
namo pasidėjo televizorių, ketindamas ryte 
jį vežti į Europos parką Tačiau sugedęs 
televizorius kažkur dingo. Matyt, atvežė kas 
nors kitas.

Kai kurie žmonės klausė, ar į Europos 
parką negalima atvežti šaldytuvų, skalbimo 
mašinų bei kitų buitinių prietaisų”, - 
prisiminė G.Karosas, čia pat pridurdamas, 
kad jis interesantams pranešdavęs, jog iš 
tokių prietaisų skulptūros neketinama 
statyti. Tačiaušic nenurimdavę irsiūlydavę 
kurti naujus skulptūrų projektus.

Gintaras Karosas. Infomedis. 2000.

Atvežusieji seną televizorių galėjo 
dalyvauti LNK loterijoje ir išlošti 
naujitelaitį televizorių “Tauras”.

Skulptūros, pasak Europos parko 
direktoriaus, nenugriaus nei stiprūs vėjai, 
nei medžius raunantys galingi škvalai. 
“Medžio formą imituojanti konstrukcija - 
iš geros kokybės medienos, be to, ją 
pardavęs stalius patikino, jog šie mediniai 
kuolai nesupus dvidešimt metų”.

Tiesa, įgyvendinant “LNK infomedžio” 
projektą, pasigirdo gamtosaugininkų 
nuogąstavimų, kad televizoriai skleidžia 
kenksmingas aplinkai medžiagas.

“Pasikonsultavęs su specialistais 
išsiaiškinau, kad televizoriai negali užteršti 
aplinkos, jei skulptūra keliais centimetrais 
bus pakylėta virš žemės. “LNK infomedis” 

buvo pastatytas laikantis šių reikalavimų”, 
- tikino skulptorius.

“Nesu girdėjęs, kad kur nors pasaulyje 
būtų įgyvendintas toks grandiozinis 
projektas iš televizorių, manau, visai realu, 
kad ši skulptūra bus įtraukta į Gineso 
rekordų knygą”, - sakė G.Karosas. Jau 
aišku, kad Lietuvos rekordų knygoje 
atsirado dar vienas naujas Lietuvos 
rekordas. Tai didžiausia skulptūra iš 
televizorių. Beje, “LNK infomedis” 
aplenkė kitą Europos parko skulptūrą - 
Magdalenos Abakanwicz landšaftą, 
kuriame eksponuojami neregėto dydžio 
akmeniniai kiaušiniai.

Pagal “Lietuvos rytą”

NAUJIEJI LIETUVIAI

Kyšių variacija
Iš pradžių imigrantams reikia įvairios 

pagalbos: kad kas parvežtų iš oro uosto, 
suteiktų informaciją apie gyvenamąjį būstą 
darbus irvisuotneninio transporto galimybes. 
Vėliau poreikiai auga: kaip įsigyti kredito 
korteles, atsidaryti sąskaitas banke ir t.t.

Pačių imigrantų susikurtos socialinės 
organizacijos - Šeimos klubas, “Krantas”, 
krepšinio komandos treniruotės, menininkų 
ir muzikų draugijos ar ansambliai, savaitgalių 
šokiai suteikia emocinę paramą ir padeda 
atnaujinti jų identitetą. Šis simbolinis 
imigrantų dalijimasis etniškumu vyksta 
asmeniniame-psichologiniame ir socialiniame 
lygmenyse (Rubin 1994).

Naujieji lietuviai imigrantai taip pat 
praktikuoja ir tarpgene nacinius ryšius. Tie, 
kurie pirmieji iš šeimos atvyksta j Čikagą 
užmezga ir išvysto pagalbos ryšius ir tinklą 
pratiesdami lengvesnį kelią vėliau atvykstan
čioms giminėms. Pirmųjų atvykusiųjų sėkmin

gas įsikūrimas skatina ir išjudina kitus šeimos 
ar giminės narius pasirinkti imigraciją Dainos 
atvejis yra giminystės ryšių įtakos imigracijai 
pavyzdys:

“Mano vyro sesuo atvažiavo į Čikagą 
užsidirbti. Namo sugrįžo po kelių mėnesių 
labai sublogusį net pamažėjusi, bet su 
pinigais... AS į Cikagų važiavau visai 
nemokėdama anglų kalbos. Bet visi man 
norėjo padėti. Mano vyro sesuo paraSė 
laiškų žmogui, kurį pažinojo Čikagoje ir 
kuris jai padėjo, kad mane paimtų iš oro 
uosto ir parūpintų, nors trumpam, kur 
gyventi. Aš ir apsistojau jo surastame bute, 
per jį susiradau darbų ”. (Dainą 45 metų.)

Transatlantiniai tarpgeneraciniai ryšiai 
taip pat praktikuojami tarp naujųjų imigrantų 
ir ankstesnių lietuvių imigrantų giminaičių. 
Viena moteris papasakojo, kaip jos pusseserė, 
DP, jai padėjo: “(Ji) pasirūpino mano 
sūnumi, užregistravo jį mokykloje ir priėmė 
gyventi pusei melų... Tik jos dėka aS turiu 
savo darbų... Ji labai man padėjo... Jai esu 
dėkinga”. (Angelė,53 metų.)

Lietuvių bendruomenės pagalba naujie
siems imigrantams paremta ne vien giminys
tės ryšiais. Yra daug pavienių dipuku ar net 
grtnorių. kurie padeda naujai atvykstantiems 
lietuviams. Tokia pagalbos forma panaši į 
I jctuvos kaimų bendruomenėje praktikuotą 
kaimynystės pagalbą Saulė pasakojo:

“Kai aS po SeSių gyvenimo mėnesių 
Čikagoje pradėjau verkti, nes mes 
neturėjome su Seimą kur gyventi ir pinigų, 
Onutė priėmė mus gyventi savo basemente 
(pusrūsyje). Mes jai mokėjom tik $100 per 
mėnesį. Ji nuostabi moteris ir padeda 
visiems, ką iStinka bėda. Mes pas ją 
gyvenom metus, kol vėl galėjome atsistoti 
ant savo kojų." (Saulė, 50 metų.)

Ne visi, net ir giminės, nori padėti bėdos 
ištiktiems naujiesiems imigrantams, kaip 
Onutė padėjo Saulei. Kai kurie dypukai 
nurodo pora priežasčių. Vieną naujuosius 
ateivius jie laiko tėvynės išdavikais, palikusiais 
nepriklausomą I Jctuvą dėl geresnio duonas 
kąsnio. Kita - giminės jaučiasi apsunkinti 
nelegalių imigrantų prašymų ir bandymų 
apeiti įstatymus:

“Jie visada prašo pinigų arba surasti 

jiems darbo vietą. Jie bando įsigyti žalių 
kortą nelegaliu būdu ir pažeidžia šito krašto 
įstatymus. AS niekaip nesuprantu, kodėl jie 
tai daro. Jie nori mumis pasinaudoti bet 
mes nesame pripratę taip gyventi Norėtume 
jen s padėtį bet tik Inrplii btdu." (Asta, 
DP duktė, 45 metų.)

Kitas išryškėjęs įdomus ryšių 
išsivystymo bruožas - lietuvių etninė 
bendruomenė yra labiau linkusi priimti 
tuos imigrantus, kurie su bendruomene 
užmezga ryšius tik išvystę horizontaliuosius 
ryšius už lietuvių bendruomenės ribų ir 
amerikietiškoje visuomenėje sėkmingai 
įsikūrę. Tokie naujieji lietuviai yra labiau 
vertinami nei tie, kurie nuolat dirba vietos 
bendruomenėje ir neturi kontaktų už jos 
ribų.

Žinoma, tai nėra vienareikšmiškas 
fenomenas; išsilavinimas, moralinės ir 
kultūrinės vertybės, asmenybės sandara 
taip pat turi įtaką teigiamiems ryšiams 
bendruomenės viduje užmegztu

(bus daugiau)

Pagal “Metmenis” (JAV)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

“Ponas Dulke, mums pavyko, 
Suimt tikrų kaltininkų!
Jūs galit eiti j namus - 
Prisikentėjot, čia pas mus. 
Mes gi prašom atleidimo 
Už nelemtų suėmimų!”

Laisvėn tik išleistų Pijų 
Sutiko Moterų draugija; 
Veiklios, geraširdės ponios, 
Dulkei pranešė maloniai: 
“O dabar nuvešim Jus, 
j Lietuviškus namus!”

Visi nariai, iki vieno, 
Susirinko Klubo kieme, 
Su draugyste omenyje, 
Išklausyti mielo Pijaus, 
Apie jo audringų kelių, 
Čia - australiškoj žemelėj.

( LlT-MGANtoN Club

Pusę popietės kalbėjęs, 
Pijus minių sužavėjo - 
Visiems vienbalsiai balsavus, 
Klubo nario teises gavo; 
Gavo dar Garbės mandatų, 
Būt rinkimuos kandidatu!
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Stasio Montvido eflės ir piešai
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Pravardžių evoliucija
Kai kurių pravardžių, padarytų iš pavardžių, raidą reikia 

ti truputį paaiškinti.
Zadrka (žmogus, pavarde Buzas, pats pasakė, kad su tokia 

p pavarde jį vertėjo pakrikštyti Zadrka. Zacirka ir liko);
I Kindziulis (storas, mažas pokštininkas, lietuviškų anekdotų 
s veikėjas, pavarde Andziulis); Pizdabutkis (bobišius, pvz.
I Butkus); Dūda (pavarde Vasiliauskas; tuo metu buvo 
p populiari dainelė “Vasiliausko dūda”).

Kartais viena pravardė išrieda iš kitos, pvz. Druskinis pravardžiuojamas Sūrimu, o jo 
c duktė - Cukrinukė. Bažnyčios varpininko pravardė Zvanas, bet jo sūnus - Varpelis. Trys 
l broliai ftrpai pravardžiuojami: Vyskupas, Klebonukas ir Kunigas. Storos moters pravardė 
I Karvė, o jos sūnus - 'lėliukas. Darbštuolės Bicinauskaitės pravardė Bitė, bet jos vaikai - 
T Danas ir Bitinukas.

Nauji žmonės, įsikūrę kaime per vedybas, tuoj gauna pravardes. Gali būti tiesiog 
v vadinami Marti, Preikšas (vedęs našlę), Žentas, Žentelis; bet žentai dažniausiai gauna 
jį pravardę pagal uošvį: Jonžentis, Nikžentis ir Mikžentis, Šimkažentis, Bružentis (Bružo 
ž žentas), Šikžcntis (Šidagio žentas), Vamažentis, Vflkažentis (uošvių pravardės Varna, 
1 Vilkas), Vincažcntis, Rimžentis, Liubžentis.

Vedę ir atėję gyventi pas našlę, vadinami žmonos vardu: Uršulinis, Rozaliukas, Agotėlis, 
K bbomkėnas.

Tradicija vadinti žmoną pagal vyrą yra tokia stipri, kad išimtis niekur nedaroma: Užkurio 
i žmona vadinama Užkurienė, nors visą amžių gyveno tame kaime, Monikėno (Monikos 
y tyro) žmona vadinama Monikėnienė, o Nikžcnčio (Mikalojaus žento) žmona - Nikžentienė. 
f Niekas ir negalvoja, kad jinai - Mikalojaus duktė. Net ir jų vaikas tampa Nikžcntaitis. Tos 
f pravardės, matyt, gana senos, nes kai kurios jau ir pavardėmis virtusios.

Bene įdomiausia yra Skaistučio Šlapelio vardo evoliucija. lxnkų valdomame Vilniuje 
Ii lietuvių gimnazijoje jį vadino Mokšiddu (lenkiškai mokry - šlapias). Kai jis karo metu 
a atsidūrė universitete Vokietijoje, lietuviai studentai jo pavardę suvokietino (feucht - 
c drėgnas), o vardą sulotynino, ir pasidarė Immaculatus Feuchtele.

Ii RtDnKCIlOf PIKTO ))
Kiaulė kiaulei nelygu

Gerinamieji, daugeliui patinka “Aliutės 
karkampelis”. Ji rašo įdomiai ir niekad nieko 
neineįĖgauna. Be abejo, ji yra ne tik lietuvių, 
betbet ir kitų kalbųžinovė.

j. Neperseniai tilpo jos straipsnis “Ar 
aul aikštaitis susikalbės su žemaičiu?” Man kilo 
mil mintis: ar Aliutė, bent iš dalies susikalbėtų su 
sensenolht iš pagonių laikų? Neturiu galvoje E- 
mamail Internet, CD ar kitų mandrybių. Dėl jų 
menes patys kartais nesusikalbame su anūkais. 
BetBet kasdieniniame gyvenime yra žodžių, kurie 
nesnesikeičia. Gal vienas iš jų - tai “kiaulė”. Ji 
jaujau minima Biblijoje, kai kiaulės, apsėstos 
pikpiktų dvasių, Kristaus parodymu nušoko nuo 
uoluokis ir paskendo jūroje. Jei tikėti reinkama- 
djadja, gal amžiams slenkant, kai kurios grįžo 
atgialgal ir įsikūnijo į Stalinus, hitlerius, leninus ir 
kitikitus, panašius įjuos.

Taigi, ar žodis “kiaulė” tais laikais buvo 
taik taikomas nemandagiam ir nešvariam žmogui? 
Jau Jaunystėje teko girdėti apie sunkiai sugyvena
mą mą žmoną sakant: “Tai velnias, ne boba!” 
Paglbgonių laikais velnias nebuvo žinomas, bet 
nesnesugyvenamų žmonų vyrai turėjo. Kaip gi 
taditada jos buvo vadinamos?

Žodis “kiaulė” ne visada buvo įžeidžiantis, 
ypaypač paskutinio karo gale, kai subombar- 
due duotuose miestuose nebuvo nei dešrų, nei 
laši lašinių. Pavadinti ką nors asilu, beždžione - 
tai t tai taip, galėjo užsigauti, bet kiaule...

Esu kupiškėnas. Ar Aliutė suprastų šį 
kup kupškėrišką posakį “Šoko, šoko, starta, starta 
-rx-nepasoko,kurgvana”? (“Sako,sako,stena, 
sterstena - nepasako, kur gyvena”).

Tiko girdėti, kad vienu metu kupiškėnų 
tarr tarmę buvo svarstoma padaryti valstybine, bet 
lainlaimėjo suvalkiečiai Gaila. O gal ir gerai..

Kolphinksnapo ranka. Malonu pastebėti, 
kadkad skaitant spaudą pradedame sukultūrėti: 
nėraėra jau tiek pagieža persunktų priekaištų 
viervienų kitiems. Pritaikoma tarpusavio sugyve- 
nimmro formulė: aš sutinku, ką jūs sakote ar 
raš< rašote,bet tas irtas-manatrodokitaip. Me
ka kainos atviros durys tolimesniam pokalbiui 
Ki Kitu atveju prasideda purvų drabstymosi 
ko konkursas. Olimpiada gi pasibaigė.

Su pagarba
A.Malinauskas

North ftrth, WA

Ištinka “Avietė”

Miela p. Redaktore, su didžiausiu 
susidomėjimu skaitau Alės Liubinienės 
prisiminimus iš vaikystės Lietuvoj “Avietė ir 
likęs gyvenimas”. Tai nepaprastai įdomiai ir 
labai paprastai atpasakoti įvairūs įvykiai, kai 
kurie baisūs ir tragiški, kiti pilni nuotykių, 
nuoširdumo.

Kai tik perskaičiau, kad galima užsisakyti 
šią knygą anglų kalba ir dar taip nebrangiai, 
tučtuojau užsisakiau vieną egzempliorių. Iš 
anksto džiaugiuosi, kad galėsiu ją skaityti su 
mažesniais anūkais, o didesni galės ir patys 
pasiskaityti

Ačiū “Mūsų Pastogei” ir A. Liubinieneį 
kad man davė progą susipažinti su šiais 
prisiminimais.

Jolanta Janavičienė
North Manly, NSW

Dar apie obelis ir obuolius

Gerbiama Redakcija, jokiu būdu nesu 
pasiruošusi kritikuoti š.m. MP Nr. 21 
išspausdinto straipsnio, tik norėčiau 
papildyti Danutės Smilgienės pateiktą 
lietuviškąją patarlę “Obuolys nuo obels 
netoli terieda”.

Panaudoję šia senąją išmintį 
Lietuvoje, buvom patikslinti, kad “jei 
obels medis auga ant šlaito, atsitinka ir 
kitaip!”

Su pagarba
V. Repševičienė 

Perth, W.A.

f
DAUG

SUŽINOSI

SKAITYDAMAS

“MŪSŲ PASTOGĘ”

- ---J

ĮijŽ REDBKOlJOf PI1ŽTO
Mes ne

Gerbiama Redakcija, mano pažįstami 
Vilniuje gauna iš Australijos laikraštį “Mūsų 
pastogė”. Mūsų šeimos draugauja ir todėl 
dalijamės šiuo laikraščiu. Ir štai radome, ... 
rašinį kuris gana atvirai išreiškė nuomonę, 
visai neatitinkančią tikrovės.

Straipsnio autorių noriu paklausti, gal 
notėtų atvažiuoti pas mane dabar ir įsitikinti, 
kuo dabar gyvena tauta, kokios nuotaikos 
Seime ir Vyriausybėje ir kaip tai atsiliepia 
visuomenei Aš Jus nuvesiu ne į geriausią 
restoraną, o parodysiu neišvaiz-džiausią 
miesto dalį (įvaizdis Lietuvoje kuriamas 
geras), pervesiu per Lietuvos kaimus, kur 
pamatysite tikrąjį tautos veidą. Tada gal 
nevadinsite savo brolių tinginiais.

Yra saujelė žmonių, kurie per 10 
Nepriklausomybės metų susikrovė turtus, pav. 
Viktoras Uspaskichas, jis į Lietuvą atvyko 
1985 m, dirbo suvirintojų, o dabar jo turtas 
siekia 60 milijonų litų. Sėdi Seime finansų ir 
biudžeto komiteto pirmininku ir priiminėja 
įstatymus, kurie naudingi jo užnugario 
asmenims.

Ar teko Jums pabuvoti Lietuvos kaime? 
Seni žmonės kenčia, nes nėra kam jais 
pasirūpinti, nėra jokios organizacijos, 
teikiančios pagalbą. Be to jie dar turi bijoti ir 
žmogžudžių kurie pastaruoju metu įprato 
žudyti vienišus senukus.

Privatizavus telekomą, pastarasis pabandė 
miestelių paštuose panaikinti telegrafą ir 
telefonus. Pasipriešinus, telefonas buvo 
paliktas, o telegrafo nebėra (ir miestuose 
nebėra). Kaimuose ir miesteliuose telegrafas 
buvo pagrindinė priemonė susisiekti su 
artimaisiais nelaimės atveju. Odabar,numirė 
žmogelis- telegramos nepasiųsi, o ir telefonus 
ne visi turi ir kaime, ir mieste, ką jau kalbėti 
apie kompiuterius...

Dabar apie Jūsų aprašytą “dejavimą ir 
savo gyvenimo menkinimą.”

Jeigu žmogus nuo gimimo iki mirties 
gyvena skurde, nepritekliuose, visa tai lyg 
įauga į jo kraują, tampa jo gyvenimo 
kasdienybė. Taigi suprantama, jis save vertina 
taip kaip yra - teisingai Ir jis meluoti sau 
negali, jo liežuvis neapsiverčia pasakyti 
priešingai O be to lietuviai neįpratę rodyti 
dantis kiekvienam sutiktajam ir tuo pačiu 
metu laikyti špygą kišenėje.

Jūs gyvenate gerai - taip ir sakote, mes 
gyvename blogai - taip ir sakome. Gal čia 
kaltas tas lietuviškas atvirumas?

Jau seniai yra atgyventas dalykas darbo 
metu gerti. Jei gersi darbe, būsi tuoj pat 
paprašytas palikti jį Už mažiausią pražangą 
yra išvaromas iš darbo, o ką jau kalbėti apie 
gėrimą.

Sutinku su Jumis, jog gaminama 
“samanė”. Ne paslaptis, jog Utenos rajone 
Labanore legalizuota jos gamyba ir prekyba

Gerti atvežtą kontrabandinį etilo spiritą 
yra mirtis, o “Samanė” yra ruginė ir sveika 
Už nelegalų “samanės” varymą yra griežtai 
baudžiama, o už nelegalią spirito kontra
bandą, įvežamą cisternomis, niekas nebau
džia. Kodėl? Todėl, kad dideli pinigai gali 
didelius darbus dirbti (“Lietuvos rytas”, 2001. 
Nr. 30-31).

Š. m vasario 22d. Seime pradėtas svarstyti 
įstatymas leidžiantis prekiauti alkoholiniais 
gėrimais visą parą ir prekiauti susiėjimo 
vietose, prekybos automatuose irki..

Taigi Jūs matote, kokia mūsų Vyriausybė 
ir Seimas. Pasakyčiau, tyčiojasi iš tautos 
nuosmukio, norėdama ją dar ir degtinėje 
prigirdyti. Juk tokią avių bandą valdyti- 
lengviau. Visai kaip sovietmečiu.

Nesakau, kad nėra geriančių tautoje, bet 
svarstyti tokį įstatymą, kada visame pasaulyje 
kovojama prieš alkoholį ir narkotikus, tai 
nusikaltimas prieš tautą irdarne laikas priimti 
tokį įstatymą, kada tauta ekonominėje 
duobėje. Visgi šis įstatymas priimtas ir degtine

tinginiai
prekiaujama visą parą.

Savo straipsnyje Jūs rašote: “Lietuvos ūkio 
ir kiti gaminiai yra kokybiški ir nemenkesni 
už importuotus”. Tai kas gi pagamino tuos 
kokybiškus gaminius, jei kaip Jūs rašote, mes 
esame tinginiai?

Jeigu Jūs atsimenate, pirmaisiais 
Nepriklausomybės metais Lietuva pirmavo 
tarp Išbalti jo šalių visais aspektais, o dabar ji 
liko paskutinėje vietoje. Todėl, kad nebuvo 
nė vienos vyriausybės, kuri rūpintųsi Lietuvos 
ateitimi, tauta, o visi tik puolė prie lovio ir 
stengėsi pastverti didesnį kąsnį

Taip ir atsirado nustekentų žmonių klasė. 
Pvz., jauna šeima, auginanti du vaikus per 
mėnesį gauna 860 litų (be mokesčių). Ar Jūsų 
nuomone tokia šeima gali normaliai gyventi? 
(juk laukia mokesčiai už elektrą, apšildymą, 
vandenį vaikų darželį ir t.t).

Pienas iš ūkininkų superkamas mokant po 
50 centų už 1 litrą, o benzinas kainuoja penkis 
kartus daugiau A-95 benzino 1 litro kaina 2,50 
-2,70 lt

Vyrai, dirbdami privačioje parduotuvėje 
“Senukai” po 12 vai j parą gauna 360 litų per 
mėnesį Ar Jūsų manymu tai mūsų “dejonės” 
skurdas ar betvarkė valstybėje?

Seime priimtas nutarimas numatantis 
atlyginimus Seimo darbininkams: kiemsargiai 
ir rūbininkai gautų 636 Lt, vairuotojas 1612 
Lt, kiti darbininkai 864 Lt, per mėnesį Tito 
tarpu visoje Lietuvoje panašiems asmenims 
ir ne tik jiems, galioja numatytas mokesčių 
minimumas, Ly. 430 Lt Per mėnesį. Šis 
nutarimas buvo sugražintas tobulintų tik 
neaišku, kaip “patobulino”.

Artūro Paulausko Seimo valdybos 
sprendimu kai kuriems tarnautojams 
ketinama mokėti personalinius priedus, 
Scimūnai ir visi kiti prisišlieję prie valdžios 
lovio, prie atlyginimų gauna įvairius priedus 
kanceliarijos išlaidoms, telefonuį automobilio 
išlaikymui irki, apmokami papildomi darbaį 
darbeliai, išmokamos kompensacijos ir 
išeinantiems ir atleistiems.

Išeidamas iš darbo Turto fondo 
direktorius pats sau išsimokėjo 125 tūkst litų 
kompensaciją. Rokiškio rajono ligoninės 
vyriausias gydytojas Algirdas Indrišiūnas 
išeidamas iš darbo gavo 93 tūkst. litų 
kompensaciją (“Lietuvos rytas”,2001.02.28).

Todėl esama tvarka žmonės labai nusivylę, 
prarado bet kokią viltį sulaukti ko nors 
geresnio.

Seimas nori priimti darbo įstatymų 
pataisas. Pasaulio profesinės sąjungos susirū
pinusios dėl Lietuvoje liberalizuojamų darbo 
įstatymų. Šios pataisos pablogins samdomųjų 
asmenų padėtį, todėl Lietuvos profesinės 
sąjungos kreipėsi į tarptautinę laisvųjų 
profesinių sąjungų konfederaciją prašydama 
pagalbos (“Respublika”, 2001. (E. 27).

“Sodrą”, kuri turi pusės milijono biudžeto 
deficitą, Seimas ėmėsi gelbėti iš mažiausiai 
apmokamų žmonių-pensininkų, atimdamas 
teisę į darbą. Jeigu pensininkas dirba, jis 
negauna jam skirtos pensijos (“Lietuvos 
rytas”, 2000.12.20). Todėl daug Lietuvos 
šviesuomenės atsisakė užimamų pareigų, 
pasiėmė pensiją. Profesorius ir dainininkas 
Virgilijus Noreika (Lietuvos muzikos akade
mijos profesorius) susirado darbą Estijoje, ten 
jis reikalingas, o Lietuvoje nereikalingas. 
Artistas Donatas Banionis, poetas Justinas 
Marcinkevičius ir daug kitų pasirinko pensiją.

(Pabaiga kitame numeryje)

NUO REDAKCIJOS: aukščiau 
spausdinamą laišką atsiuntė p. Regina 
Žemaitienė. Jos išsakomas mintis sukėlusio 
straipsnio autoriaus pavardę, dar keletą 
pavardžių ir kai kuriuos aštresnius autorės 
išsireiškimus sąmoningai praleidome, 
nenorėdami pažeisti Australioje veikiančių 
įstatymų.
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Kas - kur - kaip?

Antanas 
Laukaitis

Sudie Australija
Ateinant Lietuvos vasarai, nemažas 

sk< ičius Australijos lietuvių važiuoja 
apl inkyti savo gimtąjį kraštą - Lietuvą. 
Tai r kaip tie šiltųjų kraštų paukščiai- grįžta 
va.1 iroti į savo gimtinę. Nežinau apie kitus 
mi štus, bet iš Sydnėjaus jau sūnų dr. 
Ri' ardą aplankė Juozas Červinas. Kaune 
jis gaivinasi skaniu lietuvišku alučiu ir 
La >vės alėjoje stebi bei gėrisi gražuolėm 
lie uvaitėm. Pusmečiui taip pat į savo 
gir tinę jau išskrido Adolfas Griškauskas. 
Šį rečiadienį Sydnėjų palieka garbės gera 
ko sulas Viktoras Šliteris su žmona Juta. 
Jis Kaune dalyvaus iškilmingame 1941 
metų sukilimo paminėjime, kurio metu 
žuvo jo tėvas. Iš Gold Coast skrenda buvusi 
sydhėjiškė Marija Atkinson, kuri, namuose 
palikusi “žemaitį” vyrą Doną, Suvalkijoje 
aplankys gimines ir draugus Vilniuje. Vyrą 
dr. Vytautą Donielą jau seniau į Lietuvą 
išleidusi, žmona Dalia skrenda aplankyti 
gimines ir dukrą, kuri kartu sugįš į Sydnėjų. 
Draugus, ir ypač drauges, aplankyti 
skrenda ir mūsų Sydnėjaus aludaris Robis 
Liniauskas, kuris palygins Lietuvos 
naujausius alaus gaminius su mūsiškiais, jo 
gaminamais. O aš pats tai pasiilgau sesers, 
giminių, senų ir naujų olimpinių draugų, 
taigi ir vėl bus malonu su visais susitikti. 
Ypač reiks gražiai aplaistyti Gedimino 
ordiną, kurį iš Prezidento gausiu liepos 
mėnesį. Be mūsų, dar truputį vėliau, 
atrodo, skrenda ir mano “bose” - šio 
laikraščio redaktorė Rita Baltušytė,

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-21
Abi moterys iš dėkingumo už jų 

išgelbėjimą iš vokiečių, bučiavo mano tėvui 
rankas. O kai rusų šeima nuėjo miegoti, 
išgirdau tėtį pasakojant mamai

“Aš taip tą vokiečių sargybinį nugirdžiau, 
kad galėjau nepastebėtas prislinkti prie to 
lango, kur jos buvo uždarytos, ir paleisti jas iš 
ten. ‘Greit šokit lauk ir bėkit kaip galit sparčiau 
namo,’ - aš įsakiau. Duok Dieve, kad tai 
daugiau nebepasikartotų,” - jis šnibždėjo jai 
į ausį.

Vasarai bėgant iki mūsų atsirišdavo tolimų 
mūšių garsai. Šen bei ten rusų partizanai 
pradėjo užpuldinėti vokiečių gurguoles. 
Miesto žmonės buvo išsigandę ir prašėsi 
ūkininkų, kad juos priimami, kol frontas 
praeis. Mūsų ūkis buvo pilnas tokių pabėgėlių

Mano mamos mama irgi atsikraustė 
gyventi pas mus. Ji tapo invalide dar per 
Pirmąjį pasaulinį karą. Jos kulnai buvo sutinę, 
pilni atvirų žaizdų, pusė nosies nušalus. 
Nežiūrint ligų, mano tėvai visada klausė jos 
patarimų nes ji buvo mokyta ir mokėjo daug 
kalbų

Šiomis dienomis danguje buvo pilna 
lėktuvų. Kai kada aš mačiau juos šaudant 
vienas į kitą. Rusų lėktuvai išmetinėjo 
partizanų desantus. Kaimo žmonės pasidarė 
neramūs, nežinodami ko tikėtis toliau.

Vieną rytą netoli mūsų ore įvyko lėktuvų 
kautynės. Vienas iš jų buvo pašautas ir 
apsuptas liepsnųlyg meteoras smigo žemyn.

Tą pačią popietę mama, pasišaukusi mane 
į virtuvę, įspaudė į ranką buteliuką su jos 
paslaptingais vaistais ir įsakė:

“Greit nunešk ją Bijui. Gal kaip nors jie 
padės jo sergančiai karvei”.

Mama visada rūpinosi padėti kaimynui. 
Pakeliui aš netyčia atsidūriau prie nukritusio
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lietuvių radijo valandėlės vedėja Rymantė 
Geli (tai kaip bus su visom lietuviškom 
žiniom?). Jonas Kedys turbūt Lietuvoje 
naują knygą išleisti ketina, Henrikas 
Stošius sveikatos pataisyt važiuos, o 
Vaclovas Liūgą su žmona Anja pradžioje 
aplankys jos gimtą Suomiją, vėliau Lietu
voje, Šiauliuose aplankys gimines, o 
pabaigai paragaut skanaus Vengriško vyno 
keliausį Budapeštą. Nežinau, gal ir dar kas 
viešės Lietuvoje, bet visiems linkiu gero 
vėjo ir sėkmingos kelionės. Jei bus laiko, 
tai iš Lietuvos ką nors parašysiu.

Vargšai australai
Neseniai Amerikos Mamuto kalnuose, 

Kalifornijoje, pasibaigė 7-oji Pasaulio 
lietuvių žiemos šventė, kurioje dalyvavo 
apie 300 žmonių, iš jų 67 slidininkai, 
atstovaujantys Ameriką, Kanadą, Argenti
ną ir Lietuvą. Pati gausiausia delegacija (30 
žmonių) buvo iš Lietuvos, kur kiekvienam 
visos kelionės išlaidos kainavo po 5,600 litų 
(2,800 Australijos dolerių). Australijos 
lietuviai šioje šventėje visai nedalyvavo, nes 
jie skundėsi, kad Australijos doleris labai 
nukrito ir todėl važiuoti į šventę neapsimo
kėjo (o gal vargšams reikėjo paprašyti 
paramos iš Lietuvos?

Pačios varžybos praėjo labai gražiai ir 
sėkmingai. Buvo varžomasi vienuolikoje 
amžiaus grupių. Jauniausia dalyvė buvo 11 
mėtų Kr. Prunskaitė, o pats vyriausias - 
buvęs ir pas mus Australijoje, 80 metų 
Vytenis Čiurlionis, abu iš Amerikos. Pats 
stipriausias varžybų dalyvis buvo Amerikos 
lietuvis Linas Vaitkus, 1998 metais Nagano 
olimpiadoj atstovavęs Lietuvai. Galbūt jis 
2002 metais Salt Lake City žiemos 
olimpiadoje ir vėl atstovaus Lietuvai? Iš 
merginų stipriausia taip pat buvo Amerikos 
lietuvaitė Jennifer Virskus, kuri irgi norėjo 
dalyvauti Nagano olinpiadoje, bet tada dar 
buvo per silpna. Šį kartą ji buvo daug geres

lėktuvo. Jo dalys buvo išblaškytos į visas puses, 
o kai kurios dar degė. Kvapas buvo toks 
baisus, kad net susivėmiau. Tokio kvapo aš 
tikrai niekada nebuvau jutus. Radus dar 
rusenančias šilkinio parašiuto medžiagas, aš 
jas pakėliau. Smarvė buvo neišpasakyta, lyg 
būtų svihrsi žmogaus mėsa. Užspaudusi nosį 
pradėjau dairytis aplink. Staiga ant krūmo 
šakų pamačiau gabaliukus mėsos.

“O, ne... Ne... Tai negali būti..”, -rėkdama 
pasileidau bėgti pas Bijų Kai atsiradau pas 
juos, buvau tokia uždusus, kad vos galėjau 
ištarti žodį.

“Kas tau atsitiko? Nuo ko tu bėgi? Sakyk.. 
Eikše į vidų...”, - Bijienė pasitiko mane 
tarpduryje.

“Aš mačiau ranką krūme... Viskas baisiai 
dvokia... O kaip baisu... Gabalai mėsos ir 
kraujo... O, Jėzau Kristau.. Baisų baisų..”, - 
apsipyliau ašaromis.

“Aš maniau, kad mes tą biesą visą 
užkasėme... O dabar, ar atnešei vaistų mano 
karvei? - išgirdau Bijaus balsą iš kito 
kambario.

Sumišus padaviau butelį jo žmonai, 
pastūmiau ją nuo savęs ir pasileidau bėgt 
namo. Bakeliui pamačiau savo draugę Avietę 
ramiai ganantis aukštoje žolėje. Pasukau link 
jos. Pribėgus apsikabinau jos didelį kaklą.

“O, Aviete, kokia tu laimingų kad tu esi 
karvė... Aš irgi norėčiau būti karve... Tada 
mums nieko blogo neatsitiktų.. Mudviem 
nebereikėtų bijoti nei rusų nei nacių, nei 
partizanų. O, Aviete, kokia aš laiminga 
prisiglaudus prie tavęs.”

Netrukus po to ant mano kūno atsirado 
keletas skaudulių. Mama nuvežė mane į 
apskrities ligoninę. Tbn gydytojas apžiūrėjo 
mano pūliuojančias žaizdas, pasikąsė pakaušį 
ir, atsisukęs į mamą, prabilo: 

nė, sakė Lietuvos vadovas Algis Kepežėnas, 
kuris visos šventės parengimu buvo 
patenkintas. Šventę organizavo Kaliforni
jos lietuvių sporto klubas “Banga” ir jai va
dovavo mums gerai žinomas buvęs Mel
bourne “Varpo” krepšininkas Algis Šėkas.

Lietuvos pavyzdys
Po Sydnėjaus olimpiados, kur 

Australijos vyrų krepšinio komanda kovoje 
dėl bronzos medalio pralaimėjo Lietuvos 
krepšininkams, australai pasekė Lietuvos 
jaunosios komandos pavyzdžiu. Šį kartą 
tarp lietuvių nebuvo anksčiau buvusių 
žinomų krepšinio žvaigždžių, daugiau žaidė 
jaunimas, kuris taip gražiai pasirodė ir visus 
sužavėjo. Net ir garsusis ASabonis neseniai 
pareiškė, kad daugiau jau Lietuvą rinkti
nėje neatstovaus. Australai Lietuvos pavyz
džiu ir į savo dabartinę rinktinę jau neįtrau
kė buvusių “žvaigždžių” Andrew Gaze, Luc 
Lengley (profesionalas Amerikoje), Mark 
Bradtke, Andrew Vlahov ir Shane Heal 
Jie neseniai žaidė Rytų Azijos varžybose ir 
labai gerai pasirodė, dideliais rezultatais 
laimėdami prieš Kiniją, Taivaną, Pietų 
Korėją ir kitas valstybes. Atrodo Lietuvos 
receptas padėjo ir Australijoje.

Australiškas vynas į Lietuvą
Geras Australijos vynas labai smarkiai 

veržiasi į plačiąją pasaulio rinką, o už 1951 
metų butelį “Penfolds Grange Hermitage” 
Melbourne vyno varžytinėse buvo 
sumokėta 30,895 JAV doleriai. Jau prieš 
keliolika metų buvo bandyta didesniais 
kiekiais įvežti vyno į Lietuvą. Tačiau tai 
nepavyko. Gi dabar Lietuvos UB 
“Importiniai gėrimai” padarė sutartį su 
“Mildara Blass” ir pradėjo jų gamybos vyną 
vežti j Lietuvą. Nuo 1973 metų šios 
kompanijos vynai gavo 3,000 įvairių 
medalių ir didžiųjų prizų bei penkis kartus 
buvo apdovanoti prestižiškiausių “Jimmy 
Watson Troplig” prizu. 1999 metais

“Karopasekmės... O Dieve, Dieve, net ir 
vaikai turi kentėti, o vaistų neturim... Gal 
‘ichtijolo’ mostelė padės? Tik nepamiršk 
laikyti žaizdas švariai,” - priminė daktaras 
išeinant

Grįžus namo mama, kaip ‘amen’ 
poteriuose, niekad nepamiršo pertvarstyti 
mano skaudulių. Bet jos triūsas ir ta juodų 
smirdanti ‘ichtijolo’ mostelė mažai padėjo, nes 
mano skauduliai vis didėjo, o jų skaičius augo. 
Mano tėvas darėsi vis piktesnis. Žmonės 
kaime pradėjo tarp savęs šnibždėti, kas 
darysis, kai rusai vėl okupuos mūsų tėvynę? 
Baisios žudynės, kankinimai ir trėmimai į 
Sibirą tebeglūdėjo žmonių atmintyje. Aš 
dažnai girdėjau kaimo žmones lyginant rusų 
ir vokiečių žiaurumus, padarytus Lietuvos 
piliečiams jų okupacijų laikotarpyje.

“Nežinau, kurių valdžia yra didesnis 
šėtonas,” - mano senelė piktai pasišaipė iš 
neaiškios padėties.

Aš ilgai mąsčiau apie tą jos pasakymų nes 
mama visada klausydavo jos patarimo. 
Mėginau pati suprasti, ką girdėjau ir kas darėsi 
aplink mane, bet viskas man maišėsi ir atrodė 
beprasmiška. Tada vėl išdrįsau paklausti 
mamos:

“Ką mesdabar darysime? Juk aš jau didelė 
mergaitė, tu gali man teisybę pasakyti.”

“Nutilk, Ale... Aš dabar neturiu laiko...”, 
- ji sušuko ant manęs.

Kai mėginau klausti tėvo, jis taip pat piktai 
užriko:

‘Tau nereika viso to žinoti... Iii dar esi 
vaikas...”

Kurį laiką labai pykau ant savo tėvų kad 
jie laikė mane vaikų nes tai atėmė mano 
pasitikėjimą savimi. Ilgai vaikščiojau 
susiraukus, su niekuo nekalbėdama. Žinojau, 
kad ginčytis su nervingais, rūpesčių slegiamais 
tėvais nebuvo prasmės, jei nenorėjau gauti 
daugiau diržo.

Kažkodėl, nežiūrint beviltiškos padėties, 

Londone jie gavo 6 medalių. Lietuvoje jų 
sausas vynas kainuoja 35 - 75 litus, o 
pigiausias “Chardonnay” kainuoja 25 litus.

Gėjų žaidynės Sydnėjuje
Po taip pasisekusios Sydnėjaus 

olimpiados, 2002 metais čia gali įvykti ir 
pasaulio homoseksualų (gay) sporto 
žaidynės. Sakoma, kad Sydnėjus yra pats 
veikliausias ir energingiausias homosek
sualų miestas pasaulyje. Didžiausi 
konkurentai dėl šios šventės rengimo yra 
Montrealis, Toronto, Dallas, Long Beach 
ir Minneapolis. Jeigu laimės Sydnėjus, tai 
12,000 sporto dalyvių čia varžysis 15 sporto 
šakų. Svečių atvažiuos daugiau kaip30,000, 
jie miestui paliks daugiau kaip 150 mln. 
dolerių. NSW valstija jau paskyrė 75,000 
dolerių paskolą ir leis naudotis visais 
olimpiniais stadionais. Žaidynes čia 
atidarytų vyras ar moteris, homoseksualas 
aborigenas vadovas su aborigenų 
vaivorykštės Slibino ceremonijom. (j

Geri lietuvių draugai Australuos krepšinio 
žvaigždės tėvas ir sūmisLmdsay ir Andrew 
Gaze. Ritos Baltušytės nuotr.

mano tėvai niekada nesiliovė dirbę ūkyje. Po 
vasaros atostogų, artėjant frontui mano 
mokykla irgi užsidarė. Aš visada daugiau 
mėgau ūkio darbus negu mokyklą, tai dabar 
su malonumu sekiojau paskui suaugusius, 
padėdama jiems kur buvo reikalinga

Tėtį ar aš galiu nugrėbstyti tau kviečių 
lauką?” - vieną saulėtą dieną išdrįsau jo 
paklausti

“(jerai.. Neturėsi laiko išdykauti,” - jis 
sutiko.

Greitai aš nubėgau į laukus, parsivedžiau 
arklį ir, pasikinkius jį į grėbyklę, užsikoriau 
ant jos.

“Bėre, važiuojam dirbti,” - šūktelėjau, 
sukdama botagą apie savo galvą Kumelė 
trūktelėjo ir pasileidom ražienų lauko link.

Tą dieną kažkur tolumoje girdėjosi duslūs 
sprogimai ir dundėjimai Nežiūrint tų baisiu 
garsų, aš jau buvau drąsiai begrėbianti antrą 
lauko ratą, kai staiga pasipylė zvimbiančios 
kulkos iš lėktuvo virš mano galvos. Bėrė 
persigandus pasibaidė ir pradėjo lėkti kaip 
pasiutus. Aš mėginau išsilaikyti sėdynėje, bet 
greit iškritau iš jos. Kai atsipeikėjau po senu 
ąžuolų visa drebėjau iš išgąsčio. Lygsurakinla 
sėdėjau ten negalėdama pajudėti. Tada 
mėginau sustabdyti savo dantų kalenimą bet 
jie kaleno ir toliau. Mėginau stotis, bet kojos 
neklausė manęs. Norėjau šaukti, bet nebuvo 
balso. Nežinau kiek ilgai ten išbuvau bejėgė, 
kol pilnai atsigavau nuo to baisaus nuotykio

Po to kas man atsitiko, niekas nėjo 
daugiau dirbti į laukus. Visoje apylinkėje
knibždėjo vokiečių kariomenė. Daugumoje 
jie keliavo iš rytų į vakaras. Kareivių veidai
buvo išvargę, ypač tų, kurie keliavo pėsčiom

(bus daugiau)

/Pageidaųįantys įsigyti Ha spausdinamas 
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I Adelaidės lietuviai švenčia
Atkelta iš 3 psL

! ir programos sujungėjai
| Programos metu Savaitgalio mokyklos 
vedėja pasveikino mokyklą užbaigusį Andrių 
Laurinaitį, kuris atsidėkodamas gražiai 
lietuviškai paskaitė savo rašinėlį apie 

į mokykloje praleistus mokslo metus.
E Minėjimo programa, kurią pravedė jau 
! pernai Lietuvių savaitgalio mokyklą baigusi 
SabaSankauskaitė, prasidėjo lietuvių klebono 

' Juozo Petraičio ir Apylinkės valdybos 
j pirmininkės Jūratės Grigonytės sveikinimais 
i ir padėka motinoms, močiutėms, tetoms ir 
visoms moterims, su dideliu pasišventimu 
auginusioms ir nuklojusioms jaunąją kartą, 

i Programos pabaigoje Apylinkės valdybos 
j pirmininkė apdovanojo vaikučius - 
i programos dalyvius dovanėlėmis ir pakvietė 
j minėjimo dalyvius pasivaišinti kava ir

Atkelta K2 psL
ir kitur. Šiandien liko tik Adelaidės teatras, 
kuris dar įstengia sutelkti aktorius, pastatyti 
scenos veikalą. Jų darbas irgi labai sunkus, 
nes mūsų Bendruomenėje jaunimo kalbančio 
lietuviškai vis mažiau ir mažiau.

Mūsų lietuviškos savaitgalio mokyklos irgi 
varganoje būklėje. Jei dar surandami keli 
entuziastai mokytojai, tai jiems maža darbo - 
nėra mokinių. Tėvai gimę ir subrendę Austra
lijoje, savo atžalų nebesistengia auklėti lietu
viškoje dvasioje. Kaltės nėra kur ieškoti, ji 
glūdi pačiame gyvenime išeivijoje, kur aplinka 
diktuoja gyvenimo sąlygas ir formuoja ateitį.

Graži ir maloni popietė visiems, tad 
belieka tik padėkoti Apylinkės valdybai bei 
Lietuvių savaitgalio mokyklos vedėjai, 
mokytojams ir mokiniams.

Tikrai graži šventė Mamytėms.
i V.

ALB gyvastingumo atrofija
Australijos Lietuvių Dienos ruošiamos kas 

antri metai. Jų rengėjas ALB Krašto valdyba, 
bet dažniausiai būna, kad Krašto valdyba rezi
duoja kitame mieste, tada Lietuvių Dienoms 
ruošti, vietos apylinkės valdybos iniciatyva, 
sudaromas komitetas. Jis veikia savistoviai - 
nepriklausomai. LD ruošime pastebėtas 
rungtyniavimas: parengimų patalpų kokybės 
ir atidarymo prašmatnumo siekimas, dažnai 
atnešantis rengėjams bereikalingus nuosto
lius. LD yra daugiau susibūrimo ir pabendra
vimo pobūdžio; suteikiant progą mūsų 
menininkams ir meniniams vienetams 
pasirodyti, o Bendruomenės nariams susitikti, 
susipažinti ir pasisvečiuoti.

Daug kartų kalbėta ir svarstyta 
menininkų išsikvietimas iš užjūrių. ALB 
Tarybos narių suvažiavimuose sutarta 
iškvietimus daryti tik per ALB Krašto 
valdybą arba su Krašto valdybos 
pritarimu. Šių nutarimų nedaug kas 

paiso, nes ne kartą tenka apylinkės 
valdybai priimti ir suruošti asmeniškai 
pakviesto menininko ar menininkų 
koncertą ar kitokį renginį. Tokie 
neplanuoti iškvietimai apsunkina valdybų 
darbą ir suteikta kultūrinė pramoga vargu 
ar pasiteisina.

Žvelgiant į praeitį ir sėkmingą ALB 
Krašto valdybų darbą, norisi siūlyti 
dabartinei ir sekančioms ALB Krašto 
valdyboms nepavargti ir neatsisakyti virš 
minėtų renginių, kurie yra geriausi vaistai 
prieš ALB gyvastingumo atrofiją. { ALB 
Krašto valdybas ateina jaunesnės kartos, 
jau Australijoje gimę lietuviai, todėl 
neturėtų būti sunku išvystyti gyvesnę 
veiklą: žadinančią ir įkvepiančią 
lietuvišką sąmonę, saugančią nuo 
tautinės mirties.

Viktoras Baltutis

Neužbaigtas Akvilės Zavisaitės sapnas
Gražina Pranauskienė

I Norėtųsi įsivaizduoti Akvilę dėstančią 
! anglų kalbą Nidoje, Anykščiuose, gal net 
Klaipėdoje. Grožėtis jos jaunatviškumu, 
klausytis nostalgiškų istorijų apie praeitį, 

(išgerti su ja kavos iš neįprastos formos 
puoduko. Taip pat pakeliauti pačiais 
neprieinamiausiais Australijos dykumų 
keliais, jausti pastovų norą kurti, keisti, 
svajoti, bėgti ir grįžti į naują aplinką, 
mylėti gyvenimą, gyvulius, atskleisti savo 
didžiąsias paslaptis nesibaigiančių laiškų 
sraute...

Tačiau Akvilei nebėra kur skubėti. 
Laikas jai nebeturi jokios reikšmės. Jau 
dešimt metų ji ilsisi amžinybėje. Giminės, 
artimieji, eiliniai jos gyvenimo praeiviai 
šventai saugo Akvilės atminimą. Juo 
labiau todėl, kad šiai asmenybei buvo 
lemta išsiskirti su žemiškuoju pasauliu 
dar pilnai neatskleidus savojo aš.

Netikėti gyvenimo posūkiai nubloškia 
dvidešimtmetę Akvilę į Australiją, kur 
išsipildo jos vaikystės svajonė. Mergina 
pradėjo piešti būdama trejų metų ir 
visada norėjo būti dailininke. Visa savo 
siela pasinėrusi į meną, Akvilė su 
pasisekimu baigia Newcastle meno 
koledžo magistratūrą. Greitai pastebėta 
koledžo dėstytojų, ji įvairiais būdais 
skatinama ugdyti meninę gyslelę. 
Atvykusi į Australiją 1983 metais, Akvilė 
pasijunta lyg ką tik ištrūkusi iš narvo, tad 
ir tapyboje jaučiasi nedrąsiai. Tačiau 
neužilgo ji pranoksta aplinkinių 
lūkesčius, na o pasinėrimas į supusią 
aplinką pažadina minties originalumą.

Menininkės gyvenimas neeilinis, ji ir 
pati jaučiasi lyg egzistuojanti kitoje 
erdvėje, amžinoj svajonėj, dažnai ir 
nebandydama aiškintis realybės 
beprasmiškumo. Sielos jautrumas padeda 
Akvilei matyti tai, ko eilinis praeivis 
nepastebi. Savo kūryboje ji stengiasi 
vadovautis Leonardo da Vinci moto: 

“Veidai, kuriuos tapai, turi reikšti tokius 
stiprius jausmus, kad žiūrintys pajustų, 
jog tavo paveikslas gali priversti verkti 
arba juoktis numirėlį”.

Akvilė semiasi įkvėpimo iš paties 
gyvenimo: lankosi (ir dirba šokėja) 
baruose, bendrauja su hipiais, namuose 
yra ištisai apsupta šunų, pažįstamų bei 
atsitiktinių praeivių. Ji mėgsta gamtą, 
keliones, neeilinius įvykius, kurie suteikia 
įkvėpimo naujam sumanymui. Akvilė 
dažnai piešia žmonių portretus. Štai ką 
pati dailininkė rašo apie savo kūrinius:

“Man labiau patinka piešti moterų 
figūras negu vyrų. Kažkodėl man atrodo, 
kad moteriškoje figūroje daugiau jautrumo, 
juslumo ir seksualumo. Man taip pat 
patinka baro atmosfera, muzika, žmonės. 
Dirbdama naktiniame bare, piešdavau ir 
vyrų eskizus, ypač man buvo įdomūs senų 
girtuoklių veidai, labai išraiškingi... ”

Australijoje Akvilę žavi didžiausia 
apsirengimo įvairovė ir tai, kad kiekvie
nas gali turėti savo stilių. Ji ir pati, besi
ruošdama į balių, noriai apsijuosta indiš
ku sijonu ir arbatinio šaukštelio pagalba 
pasidaro šukuoseną! Eksperimentuoda
ma įvairiomis figūromis, Akvilė sumano 
dvylika moterų sujungti su Zodiako 
ženklais. Vėliau, tačiau, šio sumanymo 
atsisako. 1987 metais ji tapo “Kentauro 
Mergelę”, 1988-siais - “Naktinę 
arbatėlę”, o 1989 metais savo sielos 
nerimą išlieja “Svajojančioje Simonoje”.

1990 metais dailininkė sunerimsta dėl 
ateities. Nors mėgsta laiką leisti vienu
moje, vis dažniau prisipažįsta, jos Austra
lijoje be jokių artimųjų darosi nepapras
tai liūdna. Nepagydomos ligos išvarginta, 
ji iš paskutiniųjų kabinasi į gyvenimą.

Gulėdama mirties patale, Akvilė rašo 
savo paskutinį laišką, svajodama mirti 
artimųjų glėbyje. Subtiliausios Akvilės 
Zavišaitės gyvenimo ir dailės akimirkos

yra įamžintos Ritos Baltušytės knygos 
“Akvilė” puslapiuose. Ši 1999 metais 
antruoju leidimu išėjusi knyga tapo 
neužbaigtu motinos ir dukters dialogu. 
Įdomiai apipavidalintas leidinys susideda 
iš paveikslų, Akvilės laiškų artimiesiems 
ir draugams, jos draugų, dėstytojų, kolegų 
atsiminimų apie jaunąją dailininkę.

Staiga nutrūkusi gyvenimo styga 

sutrukdė įgyvendinti daugybę kūrybinių 
sumanymų, neleido atskleisti užslėptų 
troškimų, apraminti audrose besiblaškan
čios sielos.

Nenuplukdys jau, Akvile, tas greitasis 
laivas į išsvajotą Lietuvą, į Nidą, kur 
išsiilgusios žuvėdros širdį veriančiu 
klyksmu kartoja “nesugrįš, nesugrįš”.

Staiga ir visai netikėtai mirus mūsų mielam bičiuliui

a.a. Jurgiui Rubui
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo mylimą žmoną Ireną, jų dukrą 
Laimą, jos vyrą Stevens, taip pat gimines čia ir Lietuvoje

L ir K. Bartaškai
A. ir V Baltrukoniai
R. Čclnienė ir S. Raštutis
E. Daugvūa - K.
B. Kaminskas ir L ViBdšienė
A. Ramoškienė ir V. Sabaliauskas

Brangiam Kanklių Ansamblio dainininkui

Jurgiui Rubui
mirus, žmonai Irenai, dukteriai Laimai bei visiems artimiesiems, gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Melbourne Kanklių Ansamblis

Liūdėdami atsisveikiname su mūsų solistu ir buvusiu choristu

a. a. Jurgiu Rubu,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Irenai, dukrai Laimai ir jos vyrui, broliui 
Lietuvoje, giminėms ir artimiesiems

Melbourne Dainos Sambūris
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Sydnėjaus Lietuvių klube
Paskutinis khibo renginys ŠIUPINYS, 

atrodo, sukėlė nemažą susidomėjimą. Jeigu 
kam daryta nežinomas tas žodis, tai jo prasmė 
yra: košė, verdama iš žirnių, pupų ir bulvių 
arba ruginių miltų, mėsos ir kL, ar mišinys: 
koncertas su mišria programa

Ramona Zakarevičienė ieškojo dalyvių 
kaip tik išmanydama ir, kaip matėsi, surado 
jų nemažai Programą vedė Rasa Blansjaar. 
Ramutis Zakarevičius, tinkamai ‘"pasidabi
nęs”, beveik visą laiką praleido prie rojalio, 
tai akompanuodamas, tai atlikdamas rimtus 
muzikinius kūrinius, arba šiaip sau skambin
damas maloniai džiugino, sudarydamas gprą 
popietės atmosferą Kiti programos atlikėjai 
buvo: Almis Jūragis, Venta Protaitė, Kristina 
Rupšienė, Michael Willis, Elvis Jaraminas. 
Renata Kusperaitė, Irena Risovienė, Viktoras 
Skeivys, Joe Blabsjaar, Viktoras Ratkevičius, 
Ričardas Bukis, ir Ramonos dešinioji ranka 
Gintaras Radzivanas, o klubo direktorius 
programoje atstovavo Darius Gakas ir 
Kęstutis Protas. Garso kokybę prižiūrėjo 
Kęstutis Ankus. Visiems Jiems Klubo 
direktorių ir narių vardu reiškiame nuoširdžią 
padėką už įdėtą darbą ir gražų pasirodymą 
šioje programoje.

Aldona Stasiūnaitienė suorganizavo 
loterijos fantus, ir, kiek teko nugirsti, dalį pati 
padovanojo, o be to su Onute Kapočiene, 
padedamos Danguolės Šapokienės, Irenos 
Kalėdienės ir Petro Armono ne tik salę 
dekoravo, bet ir labai gražiai papuošė stalus. 
Martina Reisgienė su Jadvyga Dambraus

kiene, kad alutis lengviau nubėgtų, ant stalų 
parūpino česnakinės pakeptos duonos. Kaip 
malonu, kada j pagalbą ateina savanoriai. 
Ačiū jiems.

’ Bibliotekos darbuotojos dirba kruopščiai, 
ko pasėkoje ten jau matosi pasikeitimai 
Kelios dėžės knygų iškeliavo į Lietuvą

Iš Jurgio Karpavičiaus gavome labai 
vertingą leidinį “Kas yra kas Lietuvoje 2000", 
kuriame atrasite nemažai Lietuvoje 
pasižymėjusių asmenų

Gavau laišką iš Lietuvos, kur buvęs Mūsų 
Pastogės redaktorius Broniu Žalys norėtų 
gauti keletą kopijų savo anksčiau išleistų 
knygų: Apie žmones, žemį ir vėjus arba Laiko 
pėdomis (didelio formato), Bronius yra 
pasiruošęs net atpirkti. Jeigu kas, turintis šias 
knygas, sutiktų perleisti autoriui, būčiau 
dėkingas. Galėtume susitikti Klube arba 
prašom paskambinti man į namus telefonu 
02 4673255.

Liepos 16 d. Klube yra ruošiamas 
Kermošius, kai kam gal yra negirdėtas ir šis 
žodis, kuris reiškia prekymetį, vykstantį 
atlaidų metu. Organizacijos, norinčios turėti 
savo stalus, prašom iš anksto užsisakyti pas 
mane, o tai pat pavieniai asmenys, norintieji 
“paturgavoti” bus maloniai laukiami.

Sekite spaudą lankykitės Klube, bus kitų 
įdomių popiečių O ponioms, neparagąvu- 
sioms gėrimo “šiupinys”, teks laukti kito 
įdomaus renginio. Gal...?

Vėl atėjo laikas mokėti nario mokestį. 
Taigi, IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

Sydnėjaus lietuvių Klubas. Į “Šiupinį” susirinkusi publika. Danguolės Šepokienės nuotr.

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 vai. po pietų Lietuvių Klubo

• auditorijoje rengiame minėjimą - popietę.
I Programoje: A. Kramiliaus įžangos žodis; kalbės Lietuvoje gyvenantis buvęs I 
I australietis Pranas Nagys; Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonė Lolita I 
| Kalėdienė pasidalins savo įspūdžiais apie dabartinę Lietuvos kariuomenę. Seks |

Lietuvoje sukurtas ir Kariuomenės šventės proga per LTV rodytas 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
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW 2200 

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

www.lithuanianclub.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

TURGŪS
LIEPOS 15 d. 1.00 vai.

k/w/s/i/s
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.

PARODA SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ KLUBE

Nuo birželio 3 d. iki liepos 1 d. 
vakaro, Sydnėjaus lietuvių klubo svetai
nėje šalia baro, klubo darbo valandomis, 
kasdien veiks paroda

“Tbėmimų prisiminimų 
vaizdai”.

Prieš 60 metų prasidėjusias lietuvių
deportacijas į Sovietų Sąjungos platybes matysime nuotraukose, žemėlapiuose, 
spaudos ištraukose ir plakatuose, parodančiuose sunkų, pažemintų tremtinių 
gyvenimą.

Birželio men. 16d (šeštadienį), toje pačioje klubo sve tainėje, didžiajame ekrane, 
matysime video filmą: “Mama, kur tu?” Tai vaizdai iš 1989 metų lietuvių jaunimo 
kelionių į Sibirą ieškoti savų tautiečių. Filmas trunka truputį virš valandos.

Kviečiame visus tautiečius ir mūsų nelietuvius draugus tą parodą aplankyti ir 
prisiminti prieš 60 metų prasidėjusius mūsų krašto gyventojų skaudžius įvykius.

Rengėjai

ledėką už siuntą į Lietuvą
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

aukojusiems rūbus ir žaislus našlaičiams ir 
varge esančioms šeimoms Lietuvoje sušelpti.

Mūsų surinkti ir supakuoti į dėžes rūbai 
Melboumo Lietuvių Moterų Katalikių 
Moterų draugijos dėka išsiųsti į Lietuvą

Rūbus aukojo: D. Ankienė, N. Cheng, I 
Daniškevičienė, E. Giniūnicnė, A ir A 
Jablonskiai, J. Kcdienė, M. Koliavienė, D. 
Rcnigerienė, J. Skuodienė, V Švirinienė ir kt

Visiems nuoširdžiai dėkojame. Ypatinga 
padėka Antanui Kramiliui už dėžių 
pasiuntimą į Mclboumą

Sydnėjaus lietuvių Katalikų Kultūros
Draugija ir

Sydnėjaus Rožančiaus būrelis

Aukos “Mūsų Pastogei” ’

Nuoširdus ačiū visiems aukojams
“Mūsų Pastogės” administracijiacija

F. Borumas ACT $ 45.005.00
S. Eimutis VIC $ 5.005.00
O. Kupricnė
O. Lėvericnė

NSW $ 29.009.00

(a.a. A Lėvcrio 
atminimui) NSW $100.00)0.00

S. Norvilai tis NSW $ 5.00 5.00
Mrs. E. Stasis NSW $ 15.015.00

AR JAU 
SUMOKĖJAI 

MUSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ?

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Rita Baltušytė

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

5. 
n

Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir
leidėjų nuomone

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu - $65. N.Zelandijoje oro paštu S80. 80. 
Užsienyje oro paštu - $110.
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