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Šią savaitę su liūdesiu ir skausmu širdyje prisimename 
Baisųjį Birželį. Mintimis ir maldomis esame su Sibiro 

kankiniais ir visais tremtiniais.
“Mūsų Pastogės” redakcija ir leidėjai

Juozas Ahnis Jūragis
Kokiu baisiu žodžiu prakeikti?

Bučiuoja karšta saulė mūsų veidus, Juos išjuokė prakeikti zombiai,
o prieš akis, žiaurių valdovų pastatyti
laukų panorama žaliuojanti, plati. nužmoginti sargai...
Ir Lietuvą
ir Lietuvą vergijoje O Dieve, Dieve,
daugiau negu prieš pusę šimto metų Dieve mūsų!
bučiavo saulė ta pati... Kodėlei mūsų kančios augą

Kodėl mums tie vargai?
Bučiavo skriaudžiamus, Ar dar ilgai, ar dar ilgai? - -
būdavo tuos, kur skriaudė.
Bučiavo išdraskytas tėviškes, Negrįžo daug, kuriuos sunkiais darbais
šeimas išplėštas iš namą kankino,
Bučiavo nužudytus, lėtai išsekino badu.
bučiavo tuos, kurie nekaltus šaudė - - Negrįžo tie, kuriuos
būdavo ji visus vienodu karštumu... ledinė šiaurė šaldu surakino

ir pavertė ledu...
Žvelgiu į saulės veidą šiltą
ySaulute-modute, padėk mums O Šiaure, Šiaure,

kentėti!/ pladausias šios planetos kapinyne!
Ne išdžiovinsi, saule, niekada Kokiu baisiu žodžiu
tų ašarų, vergijos vieškeliuos išpiltų. tave prakeikti reikia? —

Gyvulių transporto vagonuose 
užkalti žmonės duso.

v---

Yhgoona kaimelis 
2001 gegužio 24

.....

Kalnų Altajus, Ongudajaus raj. Oziernojės gyvenvietė. Senutė Čekanauskienės kapas- 
paminklas, kurį ji savo rankomis pastatė sau r kitiems tremtiniams. Po to netrukus mirė. 
Nuotrauka iš Sydnėjaus lietuvių kkibe veikiančios parodos ‘Tbėmimų prisiminimų vaizdai”.

Lietuvos įvykių apžvalga
daugybės parlamentarų nuomonę, kurios

Anakls 
Relsgys

NATO pariamentinė scsga
Gegužės 27 dieną daugiau kaip 300 

parlamentarų iš 19 NATO valstybių ir 
asocijuotų narių rinkosi j Vilnių NATO 
Ruiamentinės Asamblėjos sesijai

NATO Parlamentinė Asamblėja yra 
atskira nuo NATO institudjoG-pariamentinis 
NATO šalių forumas. Asamblėjos nariai 
nedalyvauja priimant sprendimus, tačiau 
glaudžiai bendradarbiauja su NATO Taryba 
bei NATO generaliniu sekretoriumi Be to, 
jų indėlis svarbus formuojant vyriausybių 
nuomonę - priimant sprendimus.

Asamblėjos generalinis sekretorius Simon 
Lunna pristatė sesijai pagrindines diskusijų 
temas, tarp jų svarbiausią Lietuvai-apie toli
mesnę Aljanso plėtrą. Jau šiandien Lietuvos 
karinės pajėgos dalyvauja NATO taikos palai
kymo operacijose. Priimdama visų NATO 
šalių parlamentarus į Vilnių, Lietuva plačiai 
atvėrė savo vartus ir parodė, kad ji demokra
tiška šalis, pasiryžusi apginti savo šalį, tad ir 
verta NATO narystės. To pareiškė norinčios 
ir visos reikšmingos Lietuvos politinės partijos.

Dauguma NATO Parlamentinės 
Asamblėjos (PA) parlamentarų visada rėmė 
plėtros idėją. Tai svarbu, nes visų NATO šalių 
parlamentai turės vėliau ratifikuoti 
vyriausybių priimtus sprendimus dėl naujų 
narių priėmimo. Tokiu būdu sesija Vilniuje, 
yra patogiausia progą forsuoti vienu metu

šalys turėtų būti priimtos į Aljansą. Fter 2002 
metų NATO viršūnių susitikimą Prahoje bus 
nutarta ar Aljansas plėsis ir jei taip, tai kokios 
šalys bus kviečiamos narėmis.

Kairiosios Lietuvos politinės jėgos 
kritikuoja buvusią konservatorių ir šiandie
ninę vyriausybes, kad šios, ruošdamos Asamb
lėjos sesiją Vilniuje, bereikalingai švaisto 
valstybės biudžeto išteklius. Asamblėjos 
generalinis sekretorius Simon Lunna mano, 
jog šaliai, kuri siekia narystės NATO ir 
Europos Sąjungoje, toks renginys yra labai 
svarbus. Sesijos parlamentarams, kurių 
sprendimas lems kandidačių įvertinimą, yra 
gera proga susipažinti su Lietuva. Nuo jo 
pirmojo karto apsilankymo Lietuvoje 1991 
metais pažangą yra nuostabi, sakė S.Lunna
ir neabejoja, kad kiti sesijos nariai suvoks tą 
patį. Bendras sesijos įspūdis turėtų būti labai 
geras ir pridūrė: “Tikiu, kad ateityje Lietuvos 
žmonės supras, kodėl yra svarbu 
pademonstruoti valstybės galimybes, net jei tai 
ir kainuotų labai daug ” Be abejo, tai įrodo 
valstybės ekonominį pajėgumą, sugebėjimą 
organizuotis, prisitaikyti prie vakarų vertybių. 
To tikisi pamatyti susirinkę parlamentarai.

Darbingi asamblėjos posėdžiai prasidėjo 
pirmadienį, gegužės 28 dieną

Lietuvos parafinų pasisakymai 
Asamblėjoje

Lietuvos Krašto Apsaugos min. Linas 
Linkevičius Gynybos ir Saugumo komiteto 
posėdyje pareiškė, jog geriausias sprendimas 
būtų pakviesti į NATO visas tris Baltijos 
valstybes iš karto, tačiau ir bet kurios jų 

priėmimas į Aljansą taip pat būtų teigiamas 
žingsnis.

“Tai tikrai būtų žingsnis į priekį tiek viso 
regiono, tiek ir visų Baltijos valstybių saugumo 
prasme,” konstatavo Linas Linkevičius.

Ministras ypač išryškino Lietuvos politinių 
partijų pasiryžimą jog siekti narystės Aljanse 
reikia. Apgailestavo, kad į Vilnių neatvyko 
kviesti Rusijos atstovai. Jis tikino, jog “Rusija 
negali paneigei politinių, ekonominių pliusų, 
kuriuos mūsų šalis gautų įstojusi į NATO. ” 
Ministras taip pat pabrėžė, jog anksčiau Rusija 
neigiamai vertino Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos stojimą į NATO. Tačiau, po šių 
valstybių priėmimo, į Aljansą Rusija nesiėmė 
jokių kategoriškų veiksmų.

Linas Linkevičius konstatavo, jog karine 
prasme Lietuva jau integruojasi į NATO, 
tačiau mūsų valstybei ir toliau reikia NATO 
palaikymo ir paramos.

“Lis tik Lietuvoje suvokiama, kad karinį 
pajėgumą turime sukurti patys”, sakė 
Linkevičius. “Sprendimas dėl NATO plėtros 
bus politinis, tačiau mes iki tol turime būti 
paruošę savo karinę struktūrą”, pabrėžė 
ministras.

Lietuvos Kariuomenės vadas brig. gen. 
Jonas Kronkaitis Gynybos ir Saugumo 
komiteto posėdyje sakė, jog Lietuvą tapdama 
NATO nare, gali būti naudinga ir pačiam 
Aljansui: “Mes su savimi atsivedame 
profesionaliai paruoštą kariuomenę, kuri įsilies 
į Aljansą ir bus pasiruošusi dalyvauti NATO 
operacijose”.

Pabrėžęs, kad narystė NATO yra viena 
esminių Lietuvos gynybinės strategijos 
veiksnių, kariuomenės vadas pristatė Lietuvos 
kariuomenės struktūrą gynybos strategiją 

personalo ruošimo koncepciją ir ginkluotę.
“Mūsų nepriklausomybės gynyba 

besąlygiška, todėl mes kuriame gynybines 
pajėgas, galinčias apginti valstybės 
nepriklausomybę”, sakė kariuomenės vadas ir 
pabrėžė, kad 1Jetuvos karinės struktūros yra 
pasiruošusios integruotis j NATO sistemą 
“Kai Lietuva taps NATO nare, mes priimsime 
visą su tuo susijusią atsakomybę, Lietuva jau 
dabar demonstruoja pasiruošimą narystei, 
dalyvaudama SFOR, KFOR pajėgose ” sakė 
brg gere Jonas Kronkaitis ir pripažino, jog 
dar daug ką reikia padaryti. Lietuvos tikslas 
- moderni,lengvai ginkluota, mobili 
kariuomenė, pajėgi veikti už Lietuvos ribų.

Lietuvos Europos komiteto generalinis 
direktorius ir vyriausias euroderybminkas 
ftras Auštrevičms kalbėdamas Asamblėjos 
sesijoje reiškė nuomonę, kad net sukūrus 
bendras Europos pajėgas, NATO turi išlikti 
galinga jėga Europoje. “Lietuva remia 
Europos saugumo ir gynybos iniciatyvą kaip 
papildomą regioninę struktūrą, apimančią dalį 
žemyno ir papildančią NATO galias, sakė P 
Auštrevičius. (Čia Auštrevidus kalba apie 
kuriamas vakarų Europos karines pajėgas, 
kurios ateityje turėtų būti iki 60,000 karių. Jos 
neprilygsta NATO pajėgoms ir negąli apginti 
visos Europos, tad ir Lietuvos).

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas mano, kad kuri nors NATO nare 
turės tapti naujosios plėtros varomoji jėga. 
Pirmosios plėtros etapu rūpinosi Vokietiją 
kuriai rūpėjo Lenkijos priėmimas į Aljansą 
VLSackas mano, jog Lietuvos ištikimiausios 
sąjungininkės yra naujai priimtos NATO
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Vytautas 
Patašius

Trumpai iš visur KEDAKTOKĖS SKILTIS

♦ Albanai sukilėliai užpuolė keletą vietovių 
apie 25 km nuo Makedonijos sostinės Skopje. 
Nuogegužės 26 d. jfe pradėjo naudoti artileriją 
prieš Makedonijos karines pajėgas.
♦ Gegužės 29d. australų teismas Melbourne 
baigė svarstyti 87 metų amžiaus Australuos 
piliečio Konrads Kalejs ekstradicijos bylą, 
ir teisinius argumentus, nusprendė, kad K. 

Kalejs turi būti išduotas Latvijos teisingumo 
organams, kur jam iškelta byla dėl tariamų 
karo nusikaltimų ir gerexido. R) trijų valandų 
kalinimo, K. Kalejs paleistas už užstatą, kai 
jis apskundė teismo sprendimą aukštesnei 
instancijai, Australijos Federafiniam teismui.
♦ Gegužės 30 d. Prancūzijos teismas nuteisė 
buvusį Prancūzuos užsienio reikalų ministrą 
Roland Dumas, 78 metų amžiaus, 6 
mėnesiams kalėjimo ir paskyrė $A 250,000 
baudą, už kyšio paėmimą iš naftos bendrovės 
Elf Aquitaine.
♦ Birželio 1 d. Port Moresby viešbutyje 
Papua N. Gvinėjos vyriausybė pasirašė taikos 
sutartį su maištaujančios Bougainville salos 
atstovais. Salai garantuota plati autonomija. 
Sutarties pasirašymą stebėjo Jungtinių Tautų 
atstovas, Bougainville Taikos Priežiūros 
pajėgų viršininkas australas bei tarptautinės 
žiniasklaidos atstovai.
♦ Filipinų kariuomenė kovoja su Abu 
Sayyaf sukilėliais Basilan saloje, norėdama 
išvaduoti 20 saloje pagrobtų įkaitų. Birželio 2 
d. sukilėliai įsiveržė į katalikišką Lamitan 
miestą, įsitvirtino jame, pagrobė 200 įkaitų. 
Jie privertė kariuomenę pasitraukti, 
grasindami išžudyti naujausius įkaitus. Iki šiol 
išlaisvintas tik vienas iš anksčiau pagrobtųjų 
įkaitų. Abu Sayyaf sukilėliai stengiasi išstumti 

krikščionis iš pietinių Filipinų salų ir ten įkurti 
musulmonišką valstybę.
♦ Birželio 1 d. Hamas organizacijos 
palestinietis susisprogdino žydų jaunuolių 
minioje prie įėjimo į naktinį klubą Ibi Aviv 
pajūryje. Žuvo 20 asmenų, įskaitant savižudį, 
sužeista daugiau nei šimtas jaunuolių. Izraelis 
reikalauja, kad Jasser Arafat suimtų 
ekstremistų palestiniečių organizacijų narius. 
Vokietijos užsienio reikalų ministras J. 
Fischer, sprogimo metu buvęs Ibi Avive, 
pagrasino nutraukti Vokietijos finansinę 
paramą palestiniečiams.
♦ Birželio 1 d. Nepalo sosto įpėdinis princas 
Dipendra nušovė savo tėvą karalių Birendra, 
motiną karalienę Aisbwarya bei savo brolį, 
seserį ir daug kitų artimų giminaičių, save irgi 
mirtinai sužeisdamas. Tragedijos priežastis 
buvęs jo motinos užsispyrimas neleisti jam 
vesti jo pasirinktą merginą Devyani Rana dėl 
šios indų kilmės iš motinos pusės. Be sąmonės 
rastas princas Dipendra ligoninėje paskelbtas 
karaliumi, tačiau jis mirė biržebo4 d Naujuoju 
karaliumi paskelbtas jo dėdė princas 
Gyanendra, žudynių metu nebuvęs Kathman
du. Nepalo vyriausybė pradėjo aiškinti 
žudynes kaip “atsitiktinai iššovusį ginklą”.
♦ Birželio 1 d., sulaukęs 86 metų amžiaus, 
mirė dviejų Oskarų laureatas filmų artistas 
Anthony Quinn. Jis vaidino daugiau kaip 100 
filmų, bet labiausiai atsimenamas kaip 
“Graikas Zorba”. Jis giriamas ir kaip gabus 
tapytojas bei skulptorius.
♦ Sergei Kovaliov, Žmogaus teisių grupės

Rusijoje įsigali “kontroliuojama demokratija”. 
Rusijos Mokslų Akademija įsakė visiems 
mokslo darbuotojams pranešti apie kontaktus 
su užsieniečiais, iš jųgautą paramą ar jų vizitus 
laboratorijose. Už paprastą mokslinį 
bendradarbiavimą keliamos “šnipinėjimo
bylos”.

“Jis buvo naivus žmogus ir tikėjo, ką 
rašo laikraščiai” - šie žodžiai priskiriami 
garsiam ir Lietuvoje labai populiariam 
čekų satyrikui Jaroslavui Hašekui. Frazė 
smagi, tačiau jos mintis nebūtinai 
teisinga.

Labiausiai žinomas Hašeko kūrinys - 
“Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai”. Jo 
motyvais Šiaulių dramos teatre neseniai 
pastatytas spektaklis “Juozapas Šveikas”.

Spektaklio recenzijoje (“Lietuvos 
ryte” š.m. Nr. 124) pacituota ištrauka iš 
šio čekų klasiko romano, nuteikia į 
eilinius ir neeilinius rūpesčius pažvelgti 
filosofiškai: “O geros, nekaltos Šveiko 
akys tebespinduliavo švelnią šilumą, kuri ... 
rodė jo dvasią esant visiškai ramią, kad 
viskas gerai, nieko neįvyko, o jeigu ir 
įvyko, tai taipjau reikia, nes juk kas nors 
pasaulyje juk atsitinka”.

Ta spinduliuojanti švelni šauniojo 
kareivio ramybė buvo nemaža parama 
lietuviams, kurie sovietiniais metais su 
Hašeko knyga nesiskyrė nuo paauglystės 
iki senatvės. Matyt, ji reikalinga ir 
šiandien - Lietuvoje neseniai išleistas 
naujas “Šauniojo kareivio Šveiko 
nuotykių “ vertimas į lietuvių kalbą.

Bet kuo čia dėti mes? - gali paklausti 
nekantresnis skaitytojas.

Ogi tuo, kad bent jau redakcijos 
kasdieniniame darbe stengiamės išlaikyti 
ramią dvasią. Nors ir laikomės, bent jau 
šių eilučių autore laikosi, principo, kad 
“jokių naujienų, tai geros naujienos”, 
visokie įvykiai ir mūsų neaplenkia.

Vien peržvelgę šį “Mūsų pastogės” 
numerį, kurį dabar dabar laikote rankose, 
pastebėsite, kad - deja, deja - nebeliko 
“Aliutės kampelio”; kaip ir jo autorė 
Alena Karazijienė į Lietuvą iškeliavo kas 
savaitę pusę puslapio užpildydavęs 
Antanas Laukaitis? Tai ritinėjome

praeita
me nu
meryje, 
bet no
risi ir 
vėl pa
dejuoti. 
Trio la- 
b i a u , 
kad dar 
neatsi
liepė nė vienas savanoris, galintis ir 
norintis įsijungti į “Lietuvos įvykių 
apžvalgos” rašytojų gretas.

Prie to pridursiu ir dar vieną naujieną: 
nuo sekančio numerio “Mūsų pastogę” 
laikinai tvarkyti sutiko Dita Svaldenytė 
(ją ir matote nuotraukoje viršuje).

Mūsų redakcijoje Dita ne naujokė: 
yra dirbusi ekspeditore, dabar nuolat 
talkina techniškuose-kompiuterinio 
maketavimo reikaluose.

Dita gimė, augo ir mokslus baigė 
Kaune. į Sydnėjų su mama Dana 
(žinoma kulinare ir “Dainos” choriste) 
ir broliu Audriumi (buvusiu žymiu 
Australijos krepšininku) atvyko daugiau 
nei prieš dvidešimt metų.

Kelerius metus pagyvenusi JAV, 
apkeliavusi pasaulį Dita ir vėl apsistojo 
Sydnėjuje. Baigus kompiuterių kursus, 
jau senokai padeda šių eilučių autorei, 
kaip ir daugelis šiais laikais, yra 
“panirusi” į internetą.

O aš mieli skaitytojai, su jumis dar 
neatsisveikinu. Kitą numerį leidžiant 
pasilieku “konsultante”, o vėliau 
nepalankiai besiklostančių šeimyninių 
aplinkybių verčiama turiu išvykti.

Kad ir kas benutiktų, pati stengsiuosi 
laikytis ir visiems linkiu švelniai 
spinduliuojančios ramybės ir prašau 
“Mūsų Pastoge” • TIKĖTI. rjj.

Lietuvos įvykių apžvalga
Attrite išlpsL
nares: Lenkija, Vengrija, Čekija, šiaurės 
Europos šalys ir stipriausia bei įtakingiausia 
valstybė -JAV. Nėra abejonės, kad Amerikos 
pritarimas būtų pati stipriausia ir 
sėkmingiausia jėga.

Lietuvos Užsienio reikalų ministras 
Antenas Valionis kalbėdamas NATO PA 
Politikos komiteto posėdyje džiaugėsi 
parlamentarų pareiškimais, kad Vilnius 
puikus miestas, turime ypatingą gamtos ir 
istorijos paveldą, tačiau nesutiko su etikete 
“ypatingas atvejis” kada kalbama apie NATO 
plėtrą, kad Baltijos šalių priėmimas į NATO 
pakenks Rusijos demokratijos plėtrai. 
Demokratinis procesas, vykstantis vienoje 
šalyje, negali pakenkti demokratiniam 
procesui kitur. Al Valionis mano, kad Lietuva 
tapusi NATO nare bus aktyviausia atviro ir 
turiningo dialogo tarp Rusijos ir Aljanso 
rėmėja.

“Nesirengiame būti NATO išlaikytiniais, o 
ketiname aktyviai dalyvauti visose jo gynybinėse 
struktūrose”, pabrėžė Užsienio Reikalų 
ministras Antanas Valionis.

Lietuvos delegacijos NATO 
Parlamentinėje Asamblėjoje narė Rasa 
Juknevičienė pasiūlė papildyti parengtą sesijos 
rezoliucijos projektą nauja pastraipa, jog nė 
viena šalis negali turėti veto tetsėsdėlNATO 
plėtros. Pataisą parėmė JAV delegacijos 
vadovas senatorius Gordon Snith, delegacijos 
nariai senatoriai George Voinovich ir Atstovų 
Rūmų narys John Shimkus, o taip pat Estijos 
ir Latvijos delegacijų vadovai. Rezoliucija 
buvo svarstyta ir priimta 19 NATO valstybių 
parlamentarų gegužės 31 dieną.

JAV parlamentaras John Shimkus 
pranešė, jog jis siekia, kad JAV Kongreso

Atstovų rūmuose būtų priimta rezoliucija, 
raginanti priimti Baltuos valstybes į NATO. 
Šiuo metu rezoliuciją parėmė 29 Atstovų 
rūmų nariai ir ji perduota Užsienio reikalų 
komitetui.

Prezidentes priima NATO 
parlamentarus

Gegužės 29-tos rytą, Prezidentas Valdas 
Adamkus pusryčiavo su Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Norvegijos, Italijos ir Portugalijos 
delegacijų vadovais, o sekantį rytą pusryčiavo 
su kitų šalių delegacijų vadovais.

Gegužės 29 vakare, NATO Parlamentinės 
Asamblėjos proga, Prezidentas surengė 
oficialų priėmimą į kurį buvo pakviesta apie 
600svečių. Tarp jų Parlamentinės Asamblėjos 
nariai, užsienio valstybių diplomatai, karo 
atašė, Lietuvos Vyriausybės atstovai

Sveikinimo kalboje Prezidentas Valdas 
Adamkus iškėlė NATO Parlamentinės 
Asamblėjos bendradarbiavimo ir NATO 
narystės svarbą Lietuvai. Išreiškė 
nuogąstavimą, kad NATO plėtra nebūtų 
sustabdyta. “Jeieuroatlantinių struktūrųplėtra 
bus sustabdyta, pralaimėsime visi”, sakė 
Prezidentas.

Dviems JAV Kongreso nariams 
Prezidentas įteikė ordinus už nuopelnus 
remiant Lietuvos pastangas integruotis į 
transatlantines struktūras ir skatinant 
Amerikos Kongreso narius palaikyti Lietuvos 
siekį tapti NATO nare. Lietuvių kilmės 
Atstovų Rūmų narys John Shimkus 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-čiojo laipsnio ordinu, o JAV 
delegacijos vadovas senatorius GordonSmith

Gedimino 2-ro laipsnio ordinu.
NATO parlamentarai lanko Lietuvos 

įrangas
Gynybos ir Saugumo komitetas aplankė 

kariuomenės mokomąjį pulką Rukloje ir 
Regioninį oro erdvės stebėjimo centrą 
Karmėlavoje. Ekonomikos ir Saugumo bei 
Mokslo ir Technologijos komitetai aplankė 
Ignalinos atominę elektrinę. Šiltai 
parlamentarai buvo priimti Kaune, o 
lankantis Rumšiškės liaudies muziejuje jų 
laukė gidai Aiškino svečiams, kaip prieš 
daugelį metų čia gyveno žmonės. Tautiniais 
rūbais pasipuošę muzikantai grojo lietuviškas 
melodijas, skaptavo medžio drožinius, suko 
puodus. Lietuviškas alus gaivino svečius.

Į Vinių atskrido NATO vadovas
Gegužės 30 dienos vakare iš Budapešto, 

kur vyko NATO šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikimas, į Vilnių atskrido NATO 
Generalinis sekretorius George Robertson. 
Kartu su juo, Belgijos karinių oro pajėgų 
lėktuvu grįžo ir Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis. Aukštą svečią

Artūras Paulauskas ir vyriausias Lietuvos 
derybininkas su NATO Giedrius čekuoKs. 
Kiek vėliau George Robertson dalyvavo 
Prezidento Valdo Adamkaus suruoštoje 
sutiktuvių vakarienėje “Stiklių Bočiuose”.

Gegužės 31 d. Generalinis Sekretorius 
George Robertson dalyvavo NATO 
Parlamentinės Asamblėjos sesijos 
plenariniame posėdyje. Kalbėdamas apie 
naujų narių priėmimo vertinimą, G. 
Robertson aiškino, kad bus vertinamas ne 
vien jų karinis potendal ss, bet ir nemažai 
demokratiją bei ekonomikos augimą 
užtikrinančių kriterijų.

“Mes aiškiai esame pasakę, kadNATOyra 

ne vien tik gynybinis aljansas, bet ir saugumo 
aljansas, besiremiantis bendrosiomis 
vertybėmis”, sakė G. Robertson Jis aiškino, 
jog vertinant šalis kandidates, bus 
atsižvelgiama į demokratijos situaciją tose 
valstybėse: ar yra teisės viršenybė, kaip 
elgiamasi su tautinėmis mažumomis, ar 
pasiekti ekonominiai kriterijai, kaip 
bendraujama su kaimynais.

George Robertson konstatavo: “Mes 
turime vertinti visų lygmenų standartus. ” Jis 
taip pat įspėjo, jog NATO narystė nėra 
dovana, o sunki našta, nes reikia nemažai 
investuoti ne tik į gynybą, bet ir į demokratines 
situacijas, tad sprendimas dėl plėtros bus 
priimtas atidžios analizės pagrindu

NATO I^rtamentinės Asamblėjos 
sėstos pabaiga

Penkias dienas trukusi NATO 
Parlamentinės Asamblėjos sesija, vykusi 
Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, baigėsi 
gegužės 31 dieną Galima drąsiai tvirtinti, kad 
organizaciniu požiūriu, svečiai parlamentarai 
buvo patenkint, negailėjo šeimininkams 
pagyrimų ir išsivežė iš Vilniaus ir Lietuvos 
gerus įspūdžius. Lietuva sau sukaupė daug 
kreditų, o geri žodžiai bus nuvežti į NATO 
šalių parlamentarus. Tačiau, kaip aiškino 
NATO gere direktorius, tai dar ne laidas 
Aljanso narystei

Lietuvos žurnalistai printygtinai klausinėjo 
ir norėjo išgirsti iš George Robertson lūpų, 
kada Lietuva bus pakviesta į NATO. Deja, to 
jie neišgirdo. Dabar tikimasi, kad JAV

bus apie NATO plėtrą daugiau pasakyta.

□

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro 
platinama medžiaga.
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BENDRUOMENĖJ BARUOSEIš skiautelių - džiaugsmas ir nauda

Prieš šv. Velykas našlaičiai aplankė Kryžių kalną ir pastatė savo kryžių, melsdami 
Dievo pagalbos savo šeimoms.

Susan Dryža dovanotos skiautelių 
antklodės loteriją, kurios tikslas buvo paremti 
Lietuvos našlaičius, laimėjo Jūratė Ivinskienė.

Susan Dryža kartu su talkininkėmis iš 
loterijos surinko 2,000 litų, kurie buvo 
perduoti Lietuvos Katalikų Moterų Sąjungos 
“Trumpalaikės vaikų globos namams”

Dėkojame visiems bilietų pirkėjams ir 
asmenims padėjusioms sudaryti apskritą 
sumą. Nuoširdi padėka tenka p. Bronei 
Sidarienei, p. Vytautui Vaitkui, p. Jonui 
Zinkui ir p. p. Žaliams už suteiktą pagalbą.

Neseniai mano vardu gauta padėka ir iš 
Lietuvos. Lietuvos katalikių moterų sąjungos 
pirmininkė G.LhHokienė rašo:

“... globojamų vaikučių vardu nuoširdžiai 
dėkoju už auką mūsų gjobos namams....

Mūsų vaikų globos namų tikslas yra 
priglausti vaiką. Padėti jam ir pasirūpinti jo 
ateitimi Dauguma mūsų vaikų turi tėvelius, 
todėl mes dirbame su biologine šeima: 
aiškinamės šeimos irimo priežastis,

stengiamės padėti vaikučių tėvams, ieškome 
senelių, dėdžių, tetų ir kitų giminių, kurie 
galėtų priimti vaikelį į savo šeimą, fter metus 
šeimose įkurdiname per 100 vaikų....

Tačiau Lietuvos valstybė iki šiol neremia 
lėšomis laikinos vaikų globos. Jeigu vaikelį 
paimi globoti iki 18 metų amžiaus - gauni už 
jį kas mėnesį po 500 litų, tačiau jeigu paimi 
globoti laikinai, negauni nieko, todėl Jūsų 
parama mums nepaprastai reikalinga ir svarbi

Š. m birželio 1 d. atidarome dar vieną 
įstaigą “Thnnpalaikės vaikų globos namus” - 
krizių viešbutį, teikiantį pagalbą į bėdą 
patekusiems vaikučiams.

Maloniai kviečiame Jus aplankyti mūsų 
globos namus Vilniuje, adresu Žirmūnų g. 
1213 ir Daukšos g 3.

...Tegul Dievas laimina Jūsų sumanymus 
ir gerus darbus.”

Viename voke su padėkos žodžiais 
atkeliavo ir viršuje matoma nuotrauka.

Juiųa Lašaitienė

ALB Krašto Vridyba 
ALC Federal Executive

PO Box 128 North Meboume VIC 3051AUSTRALIA 
albval@austl>jisreau 

http://www.austlb.asn.au
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Žinutė
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugija ruošiasi savo 

metinei medicinos popietei, kuri vyks š. m Uepos 22 dieną.
Jaunasis mūsų daktaras Antanas Šarkauskas jos metu rengiasi pakalbėti 

apie mūsų atminčiai gręsiančią Alzheimer’s Ugą ir kiek teisinga dieta gah padėti 
nuo jos apsisaugoti, o Isolda Poželaitė-Davis AM. su viltimi žvelgs į ateitį, 
pasakodama apie jaunuosius Lietuvos moksleivius. p g

Pavasaris Lietuvoje
Elena Jonaitienė

Australiją 
pasiekė nese
niai Čikagoje 
anglų kalba 
išleista knyga 
apie tarpuka
rio gyvenimą 
tik ką nepri
klausomybę 
paskelbusioje 
Lietuvoje. 
Knygos auto- 

SeptynMdametė Hypatia rė - Hypatia
, Yčas, o pava

dinimas —Springtime in Lithuania, Youthful 
Memories 1920-1940. Tai nemažos apimties

tą laikotarpį, kurį mėgstame palyginti su 
pavasariu tiek jaunos valstybės, tiek ir mūsų 
kartos, kuriai priklauso ir autorė, gyvenime. 
Knygai įžangą parašė Anicetas Simutis, 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėms Tautoms. 
Darbas skirtas autores tėvų, Martyno Yčo ir 
Hipatijos Šliūpaitės-Yčienės, atminčiai

Knyga susideda iš įvado ir trijų dalių, 
padalintų į trumpus pasakojimus. Įvade

Ne eiliniai tai žmonės, o ano meto pagarsėję 
lietuviai šviesuoliai, nepriklausomybės 
darbuotojai, visuomenės veikėjai Dar caro

Yčas buvo Kauno gubernijos atstovu Rusijos 
dūmoj. Prasidėjus karui jis rūpinosi 
nukentėjusių lietuvių šelpimu ir švietimu.

paskelbus nepriklausomybę, pasižymėjo kaip 
plačiai Lietuvą atstovavęs tarptautinėje 
plotmėje diplomatas, finansų ministras, 
sėkmingas pramonininkas, bankininkas, 
Lietuvos evangelikų veikėjas.

nepriklausomybės kovotojo aušrininko dr. 
Jono Šliūpo duktė. Dar spaudos draudimo 
laikais nuo rusų žandarų persekiojimo į 
Ameriką pabėgęs J .Šliūpas, vedė nuolatinę 
kovą prieš Lietuvos pavergėjus bei lietuvių 
nutautintojus. Po nepriklausomybės 
paskelbimo, su visa šeima grįžo į Lietuvą, buvo 
garsus savo moksline, visuomenine, ne retai 
kontroversine veikla, Lietuvos uiversiteto 
apdovanotas garbės daktaro laipsniais trijose 
mokslų srityse.

Supažindinusi skaitytojus su savo šeima, 
tolimesniame pasakojime autore į tėvus, 
senelius ir kitus gimines žiūri ne karpį garsius 
Lietuvos veikėjus, betkaipį privačius žmones 
su savo asmeniškais polinkiais ir pomėgiais, 
tarpusavio santykiais, kasdieniniais rūpesčiais 
ir malonumais. Jei jų šeimos gyvenimo sąlygos 
dažnai atrodo išimtinės, ne kasdien 
sutinkamos, tai, dėka autores atidumui ir 
pasakorės talentui, gyvu margumu iškyla ir 
bendroji laikotarpio aplinka, įvykiai, žmonės

Pirmoje knygos dalyje skaitome apie 
pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio 
ankstyvuosius metus: steigimosi sunkumus, 
nepriklausomybės kovas, Vilniaus netektį, 
kūrimąsi Kaune, bendrą lėšų, patalpų ir 
spedafctųstygį Thi daugiau autorės tėvų, ypač 
motinos pasakojimai, nes pati autore, ginusi 
1920 metais, dar nedaug tegalėjo prisiminti 
Kaunas dar buvo skurdus provincijos miestas, 
mediniais šaligatviais, iš po kurių praeivių 
kojas taškydavo purvas. Pagrindinėse gatvėse 
žvangėjo arklio traukiamas tramvajus - 
garsieji Kauno “konkė”. Visko stigo. Ir vis 
dėlto, gabių ir sumanių patriotų pastangomis 
per trumpą laikąjis išaugo į kultūrinį, politinį 
ir socialinį krašto centrą, gražią, nors ir laikiną 
sostinę. Įvesta kanalizacija, apšviestos ir 
praplatintos gatvės, suremontuoti ir išpuošti 
pastatai, įsteigti parkai •

Jauna Yčų šeima į Kauną atsikėlė 1920- 
ais metais. Dukterei Hipatijai tebuvo šeši 
mėnesiai sūnui Martynui - pustrečių metų. 
Dar po dvejų metų gimė dvynukės dukterys 
Evelina ir Violeta. Yčai apsigyveno erdviame, 
patogiame name Laisvės Alėjoj. Ankstyvuose 
Hipatijos atsiminimuose iškyla jauki tų namų 
aplinka, glaudi mylinčios šeimos nuotaika, 
žaidimai auklės, tarnaitės, o taip pat gausūs 
svečiai, pobūviai vaišės. Nepamirštami 
pasivažinėjimai arkliais ir karieta, arba žiemą 
rogėmis per užšalusį Nemuną linksmai 
skambant rogių varpeliams.

Hipatijai sulaukus penkerių metų, šeima 
persikėlė į kitą namą, taip pat Laisvės Alėjoj, 
bet dar erdvesnį ir puošnesnį Šeimai tai buvo 
laimingos dienos, kurias autorė piešia su 
mylinčiu kruopštumu: ir didžiulį salioną su 
lubas remiančiom kolonom, tviskančiais 
sietynais, kur dažnai susirinkdavo gausūs 
svečiai, to meto Kauno šviesuomenė, ir 
jaukius privataus vaikų gyvenimo kampelius, 
žaidynes su broliuku, tėvelio skaitomas 
pasakas, žaislus, pirmuosius knygoj 
perskaitytus žodžius, draugystę su seneliu, 
dėdžių pamokymus. Yčų vaikai iki pat 
penktosios gimnazijos klasės nėjo į mokyklą, 
bet buvo mokomi į namus ateinančių 
mokytojų, šeimoj pastoviai gyvenančių 
svetimų kalbų guvernančių ir aukštai 
moksluose Skilusių šeimos narių.

Ypač gyvai ir vaizdingai aprašytos kelionės 
į Palangą, kur šeima praleisdavo vasaras, 
apsilankymus Yčų tėviškėje Biržuose, o taip 
pat iškylos Kauno apylinkėse. Vis autorei 
proga atkurti praeito laiko nuotaikas bei 
vaizdus ir juos praturtinti įdomiom istorinėm 
apybraižom. Iškelti sutiktų žmonių būdingi 
bruožai padaro juos gyvus, skaitytojui kone 
pažįstamus.

Du įvykiai pakeitė Yčų šeimos gyvenimą 
besibaigiant pirmajam nepriklausomybės 
dešimtmečiui: M Yčas pirko 300 akrų ūkį 
užmiestyje ir 1928 metais mirė vaikų, ypač 

autorės, numylėta močiutė Liudvika 
Malinauskaitė-Šliūpienė.

Antroji knygos dalis piešia šeimos 
gyvenimą iš Laisvės Alėjos persikėlus į 
Tirkėliškių ūkį užmiestyje. Augantiems 
vaikams atsiveria naujos dėmesio ir 
užsiėmimų sritys. Ryškiau matosi metų laikų 
pasikeitimai ir nuo jų priklausantys darbai bei 
papročiai, išmokstama stebėti gamtą ir ja 
rūpintis, ieškoma vietovių praeities žymių.

Tačiau kasdieninės privalomos pamokos 
vyksta kaip ir anksčiau: kartu gyvenanti škote 
guvernantė moko angių kabos, atvažiuojantys 
mokytojai dėsto kitus dalykus. Vaikai ruošiasi 
stojamiesiems egzaminams į penktą 
gimnazijos klasę. Atėjus laikui Martynukas, 
o po dvejerių metų ir Hipatija tuos egzaminus 
išlaiko be vargo ir pagaliau atsiranda tarp 
vienaamžių “Aušros” gimnazijoje.

Ir gimnazijos metų aprašyme autorė 
nesigaili gražių, spalvingų detalių. Buvę 
aušriokai skaitydami lengvai atpažins klases, 
uniformą, mokytojus, prisimins draugus. 
Gyvendama tolokai nuo kitų, Hipatija negali 
glaudžiau įsitraukti į draugių nuotykius po 
pamokų. Į gimnaziją ir iš jos ji vežiojama 
fajetonu ir arkliais. Bet už tat atėjus

ir atostogaujančių draugių ir pažįstamų.
Senas Tirkėliškių dvaras, buvusio 

savininko apleistas, per karą išgriautais 
pastatais, reikalavo daug atstatymo ir 
pataisymo. Atsikėlę Yčai tikėjos jį paversti į 
dirbantį ir pelną nešantį ūkį, bet nei vienas, 
nei kitas nebuvę ūkininkais, to pasiekti 
nepajėgė. Bandė įvairias naujoves, keitė 
ūkvaizdžius, samdė daug darbininkų, laikė 
apie keturiasdešimt darbo arklių, bet ūkis 
pelno taip ir nepradėjo nešti. Nežiūrint to,

šviesūs ir malonūs: šeimos narių glaudus 
bendravimas, rytmetiniai dukters ir tėvo 
pasivaikščiojimai, tolimesnės ekskursijos

Nukelta į 5 psL
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MUMf BRANGIOJ DATOJ

Liūdesio ir skausmo diena
Danutė Brazytė - Bindokienė knygoje 

“Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje” 
(Čikaga, 1989) rašo: Nuo 1940 metų 
birželio mėnesio vidurio lietuvių tautos 
gyvenime atsirado Liūdesio šventė, 
Liūdesio ir skausmo diena. SSSR, 
okupavusi Lietuvą 1940 m birželio 15 d., 
paskubomis panaikino laisvos Lietuvos 
gyvenimo ženklus: išmesti iš mokyklų 
kryžiai, uždraustas tikybos dėstymas, 
uždrausta daug laikraščių, Vytis pakeistas 
kūju ir pjautuvu ir 1.1.”

Iš tikrųjų, mūsų išeivijos lietuviai šias 
kraupias pirmosios bolševikų okupacijos 
dienas jau seniai minėjo pamaldomis ir 
susikaupimu. Lietuvoje šios baisiosios 
metinės buvo viešai prisimintos 1988-siais 
-naujojo Atgimimo metais. Pavadinome šią 
šventę tautos Geduk) ir Vilties diena. Nuo 
1989 m. ji įteisinta ir visuotinai švenčiama: 
vyksta specialios pamaldos už žuvusius, 
pasipriešinimo kovose galvas dėl Tėvynės 
laisvės paguldžiushis, už svetur išblaškytus 
mūsų tautiečius; rengiami gedulo mitingai, 
minėjimai, miestų gatvėse, prie namų 
iškeliamos gedulo kaspinais perrištos 
Lietuvos Trispalvės - valstybinės vėliavos. 
Žmonių veiduose skausmas, ašaros, 
prisiminus savuosius, žiauriai gyvuliniuose 
vagonuose išvežtus j Sibiro ledynus, ten

NAUJIEJI LIETUVIAI

Ryšių variacija
Amžius, lytis, išsilavinimas, socialinis 

ekonominis vedybinis ir migracijos statusai, 
religija ir anglų kalbos įvaldymas yra sudėtinės 
imigrantų socialinės klasės dalys. Literatūra 
apie migraciją nurodo, kaip šios charak
teristikos daro įtaką adaptacijos procesui. 
Pavyzdžiui, Fbrtes ir Rumbaut (1990,154) 
teigia, kad moterys yra labiau linkę į stresą 
nei vyrai, vieniši žmonės sunkiau adaptuojasi 
nei šeimos.
z~' Dauguma lietuvių imigrantų šiandien 
atvyksta į Čikagą iš miestų, turėdami aukštąjį 
ar aukštesnį išsilavinimą, jie reprezentuoja 
vidurinę ar aukštesniąją vidurirriąją klasę. 
Paprastai jauni ir mokantys anglų kalbą 
imigrantai greičiau susiranda geriau apmo
kamus darbus. Tie lietuviai, kurie lengviau 
įsitvirtina pradiniu laikotarpiu, nes atvyksta 
dirbti kaip profesionalai, kitų lietuvių pagalbos 
neieško. Imigrantų statusas, nepriklausomai 
nuo išsilavinimo, yra kitas svarbus sėkmės 
faktorius. Nelegalūs lietuviai gyvena labiau 
ribotą ir įtemptą gyvenimą, dažniausiai 
dirbdami etninės bendruomenės ribose arba 

pasmerktus nepakeliamoms kančioms, 
žeminimui, niekinimui, patyčioms, marin
tus badu vienuž tai, kad buvo dori žemdir
biai, mokytojai, tarnautojai, moksleiviai, 
studentai, kariškiai ar šauliai, kad savo 
Tėvynę mylėjo.

Masinės lietuvių deportacijos prasidėjo 
1941 m. birželio 14-15 naktį. Tą baisią naktį 
suimta ir išvežta daugiau kaip 34 tūkstan
čiai vyrų, moterų, senelių, vaikų. Daug tarp 
jų buvo ligonių, nemažai mirė ir buvo iš 
vagonų išmėtyta pakelėse į Sibirą.

Deportacijas sustabdė 1941 m. birželio 
22d. kilęs karas: Hitlerio kariaunos įsibrovi
mas į Lietuvą. Ibo laiku krašte būta keršto 
akcijų, taip pat ir sąskaitų suvedinėjimo, 
prasidėjo nuo seno čia gyvenančių žydų 
persekiojimas ir masiniai šaudymai. 
Okupantai vokiečiai siautėdami persekio
jo, kišo į kalėjimus, koncentracijos stovyklas 
ir patriotus lietuvius. Kraujas ir ašaros vėl 
plūdo mūsų kaimuose ir miestuose, vis dau
gėjo nekaltų žmonių kapų. Miškuose už 
laisvę kovėsi partizanai miško broliai. Savo 
kovas jie tęsė ir užėjus antrajai bolševikų 
okupacijai, bet jau prieš Stalino kariauną 
ir jos rėmėjus, kolaborantus lietuvius.

Šitaip Lietuvoje buvo išžudyta didelė 
gyventojų dalis. 1945 m. liepos-rugsėjo 
mėn., 1946 m vasario ir 1947 m. Kepos-

mažai apmokamam neformaliam sektoriuj. 
Jų dienos pažymėtos nežinios ir baimės bet 
kada būti deportuotiems į Lietuvą.

Kūrimosi pradžioje moterys yra labiau 
linkusios įsidarbinti lietuvių bendruomenėje 
kaip vaikų auklės ir senelių prižiūrėtojos ar 
namų šeimininkės. Jas taip pat griežčiau 
kontroliuoja etninės bendruomenės morali
nės normos nei vyrus. Moterys, kurios gebėjo 

\ išvystyti horizontaliuosius (silpnus) ryšius, įgijo 
daugiau laisvės ir galimybių socialiniam 
ekonominiam mobihimri. Mašinos vairavi- 
masyra kitas labai svarbus moterų išsilavinimo 

j ir sėkmės požymis. Iškyla ir paradoksas - 
Į lietuvės moterys pažymi, kad atsidūrusios 

amerikietiškoje kultūroje jaučiasi laimingos, 
jei gali visą laiką būti motina ir namų

Vyrų sėkmės perspektyva kitokia nei Čikagoje natūraliai toliau tai tęsia. Jiems, kaip
moterų. Jie teigia, kad geriau atlyginami 
darbai yra integrali jų vyriškojo identiteto 
dalis, o kartu ir jų vyriškumo 

\ Kęstutis palygino savo gyvenimą 
ankstesniu gyvenimu Lietuvoje.

Tik Amerikoje aš pasijutau vyru esąs, ks 
pradėjau gerai uždirbti. Kas aš buvai 
Lietuvoje? Niekas. Taigi moterys uždirbdavo

patys pabrėžia, bažnyčia yra praktiškai 
vienintelė ar viena iš nedaugelio socialinio 
bendravimo ir emocinio nusiraminimo vieta. 
Daugelis lietuvių interviu metu pažymėjo, kad 
jie “pusiau prarasta karta”, ateinanti iš 
tarybinio auklėjimo mokyklos, bažnyčios 
nelaiko svarbia institucija. Nau jame krašte jie 
nejaučia poreikio lankytis bažnyčioje. Tačiau 

daugiau nei vyrai. Ir jei žmona parnešė' reikia pabrėžti, kad sėkmingai įsikūrę lietuviai 
didesnę algą į namus,ji valdė šeimą, ji irvaikus \per keletą metų su kitais “amerikietiškos”

Pirmfeji lankytojai Sydnėjaus lietuvių klube veikiančioje parodoje “Tkėmimų 
prisiminimų vaizdai” (žiūr. skebimą 8 psL). Ritos Baltušytės nuotr.

gruodžio mėn. tremtin į Sibirą vėl buvo 
išgabenta 120 tūkstančių lietuvių ir kitų 
tautybių žmonių. Be šių trijų organizuoto 
trėmimo bangų, vėliau trėmimai truko dar 
iki pat 1953 metų. O kiek buvo pavieniui 
areštuotų ir nukankintų.'! blydžio randamos 
tokių nelaimingųjų palaidojimo, tiksliau 
užkasimo vietos. Jie perlaidojami kapinėse, 
statomi ir šventinami jų paminklai. Prof. 
Adolfo Damušio duomenimis, Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario (1946 - 1959) 
metais Lietuva iš viso neteko milijono 
šimto dvidešimt dviejų tūkstančių šešių 

auklėjo. O sakykim, jeigu aš norėdavau kada 
balsą pakelti, ji naudodavo savo strategiją: 
nustatydavo vaikus prieš mane ir naktį 
keršydavo. Kas mes, vyrai, buvome Lietuvoje? 
Tbšaa vieta. čia aš žinau savo vertę. Kai daug 
uždirbi, tai ir namie gali garsiau pakalbėti 
(Kęstutis, 55 metų.)

Patinkantys ir gerai apmokami darbai, 
atgauta galia irkontrolė šeimos gyvenime yra 
faktoriai, kurie lemia vyrų pasitenkinimą 
gyvenimu Čikagoje, kur jie Amerikos 
patriarchalinėje visuomenėje randa naują 
erdvę savo vyriškumui tarpti

" Religija kitų etninių grupių imigrantų 
gyvenime vaidina svarbų vaidmenį, bet nėra 
tiek reikšminga daugumai naujai atvykusių 
lietuvių imigrantų. Tie, kurie buvo 

šimtų šešiasdešimt (1,122,660) gyventojų.
Štai kodėl šiais laikais degame žuvusiųjų 

prisiminimui žvakeles, giedame “Marija, 
Marija” giesmę, Tautos himną, prisiekiame 
būti taurūs Tėvynės sūnūs ir dukterys. O 
tremtinių kaulus parsivežame palaidoti į 
šventą Lietuvos žemę.

Minėkime šią dieną mokyklose, įstai
gose, šeimose. Pasimekkime už mirusiuo
sius, kentėjushiosius, kad jie laimintų mūsų 
ryžtą dorai gyventi laisvoje Lietuvoje.

Angelė Vyšniauskaitė 
“Mūsų metai ir šventės”

/ kultūros bruožais, įsigyja ir religingumą - 
pamažu išmoksta lankyti ir bažnyčią.

Šis empirinis patyrimas patvirtina, kad 
socialiniai ryšiai, išvystyti tarp naujųjų lietuvių 
imigrantų yra svarbūs įsikūrimo laikotarpiu: 
susirandant gerus darbus, gyvenamąją vietą 
ir gaunant socialinį palaikymą. Nors vietos 
etninė bendruomenė yra gerai organizuota, 
naujieji lietuviai yra daugiau linkę išvystyti 
horizontaliuosius ryšius su kitų etninių grupių 
nariais, ypač su tais, kurie priklausė buvusiam 
sovietiniam blokui. Yra lietuvių, kurie 
pirmiausia sėkmingai įsikuria platesnėje 
visuomenėje, ir tik vėliau užmezga ryšius su 
vietos lietuvių bendruomene. Vietos lietuvių 
bendruomenė tokius labiau vertina.

Naujieji lietuviai pradeda gyvenimą iš 
naujo, galiausiai jie gauna geresnius darbus, 
perkasi namus, įsigyja kitas materialines 
gėrybes ir ekonomiškai adaptuojasi per 
kelerius metus. Bet emociniam stabilumui 
reikia ilgesnio laiko arba jis gali būti ir visai 
neįsigyjamas. Yra lietuvių, kurie sugrįžta atgal 
į tėvynę nepritapę prie naujų sąlygų, yra tekių, 

l kurie planuoja pasilikti Amerikoje tol, kol 
yra pajėgūs dirbti

(pabaiga)
Pagal “Metmenis” (JAV)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkės galvą suka mintys, 
Kaip išmokt valgius gaminti 
Kaip patapti kulinaru 
(Amatas be galo geras) 
Štai dabar “Ti -Vi” ekrane 
Rodo kaip išvirt “Lnsania”.

Rodė dar apie kompotą, 
Ryt išmokys virt “Risoto”. 
Stalą gėlėmis papuošęs, 
Dulkė smaližiauti ruošės, 
Bet tik kąsnį paragavus, 
Pįjaus pilvas susiūbavo!

Kepęs - klausęs patarėjo, 
Ką kur dėti - kiek mėginti, 
Televizoriaus virėjo— 
Pabandys dabar Dulkelė 
Savo kepsniu pavaišinti, 
Čia priklydusį šunelį.

Mūsų Pastogė Nr. 23,2001.06.11, psl. 4

Net uosle nepalytėjęs
Pįjaus “Lasanios” neėdęs
Savo uodegą prisėdęs
Šuo nuliūdęs kaukt pradėjo.
Dulkę net už širdies ima
Taip skausmingą* jn kaukimas!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai

4



(hž REDAKCIJOJ PAfTO
Mes ne

Tęsinys, pradžia MP Nn22;
Šeimos neturinčios darbo būdavo 

išlaikomos tėvų pensininkų. Jie dar 
sugebėdavo pamaitinti ir vaikus ir anūkus. O 
kas dabar jiems padės? Lietuvoje nedarbas 
13,4%. Naujoji vyriausybė žadėjo naujų darbo 
vietų, o vietoje to atėmė paskutinį bedarbių 
pragyvenimo šaltinį - jų tėvų pensijas.

1997 - 98 m. vyriausybė investavo į 
Lietuvos ūkį 5 milijonus litų. Ar gali kas 
pasakyti, kas konkrečiai buvo padaryta? 
Pinigai iššvaistyti perkant valdininkams 
automobilius, išmokėta kompensacijos, 
paskirta valstybinės pensijos ir kL

Lietuvos miestas Panevėžys, dabar 
vadinamas Čikaga, tapo kraupių įvykių 
centru. Nesuskaičiuoju, kiek išžudyta žmonių. 
Ar kas surado kaltininkus? Niekas. Už tai, 
kad tai surišta su nusikalstamu pasauliu, sferų 
dalybomis, korupcija ir aukštais pareigūnais.

Galima būtų išvardinti daugybę faktų, 
įrodančių mūsų santvarkos netobulumą, mūsų 
patikėtinių nenorą ar nesugebėjimą dirbti 
tautai, o savo pareigas panaudoti saviems 
interesams tenkinti.

Tauta rengia streikus, mitingus, 
reikalaudama išmokėti už kelis metus ar 
keletą mėnesių nemokėtus atlyginimus. O 
Jūs turbūt manot, kad reikalaujame duoti 
kažką veltui Klystat Lietuviai darbšti tauta, 
sugebanti išsikapstyti iš bet kokios situacijos

tinginiai
ir išgyventi. Tauta sugebėjusi per 50 metų 
neprarasti tautiškumo, išsaugoti savo 
papročius ir tradicijas, iškentusi Sibiro kančias, 
išliko ir darbšti, ir teisinga (vagių ir veltėdžių 
yra visame pasaulyje). Tiktai šiai tautai reikia 
skaidraus ir protingo vadovavimo.

O ką mes turime šiandien? TUrime tai, 
kad vyriausybė yra nepatikima, silpna ir 
nesugebanti vadovauti. Tad ar kalti eiliniai 
žmonės, kad jiems neužmokama už darbą?

Mes esame stumiami į duobę, krentam į 
prarają. (“Respublika”, 2001. 02. 12). 
Bedarbystė auga sparčiai Nė viena vyriausybė 
atėjusi į valdžią nepadėjo kurti naujų darbo 
vietų, nors buvo žadama prieš rinkimus. Tiktai 
bankrutuojančių žmonių padaugėjo, daugiau 
darbininkų atleidžiama iš darbo.

Ką reiškia “duobės” palyginti su ta 
betvarke kuri yra pas mus. Cituoju “Lietuvos 
ryto” (2001.02.015) straipsnį... “nėra pinigų 
net Vilniaus Gedimino prospekto duobėms 
užtaisyti ir aukštų Lietuvos svečių jau nedrįsta
me šia gatve vežti... Jau nekalbu apie pusiau 
skustą, pusiau luptą Lazdynų ligoninę ir Na
cionalinę Mažvydo biblioteką, kurioms kelių 
milijonų nesukrapštome jau 15 metų”.

Taigi, gal atvažiuokite duobių lyginti, 
pamokysite kaip tai daroma, sukursite naujų 
darbo vietų, padėsite atstatyti tvarką, jeigu 
mes jau nesugebame ir tingime.

Lietuva nepasikeitė, ją tik nori pakeisti. 

Mūsų gyvenimas yra reguliuojamas 
įstatymais, įsakymais, poįstatyminiais aktais, 
nutarimais, patvarkymais, pataisymais, kurie 
visi atsigręžia prieš žmogų, vietoje jam padėję.

Sakyčiau bemaž visi lietuviai gyvenantys 
užsienyje esate labai pasikeitę, tad nenuosta
bu, kad mūsų požiūriai nesutampa, skiriasi 
mąstysena, nes geras gyvenimas žmogų 
užkonservuoja, jis nebesugeba suprasti 
skurstančio.

Ne t ir mūsų jaunimas, Jums atrodo, daro 
blogai, jei susiranda darbo užsienyje. Lietuva 
gali didžiuotis savo jaunimu, kuris savo 
išsilavinimu nė kiek neatsilieka nuo 
užsieniečių. Daug užsieniečių studijuoja 
Lietuvoje. Tai reiškia, kad pas mus gauti 
diplomai pripažįstami visame pasaulyje. O 
jeigu Lietuvoje nėra darbo, tai neturime 
teisės jaunimo smerkti ir pajuokti, nes tai visai 
natūralu ir tas vyksta visame pasaulyje. O jeigu 
ieškoti kabliukų, kas išvyko ir ne laiku 
parvyko, tai tų irgi galima rasti visose šalyse.

Antras dalykas, nėra naudinga, kad iš 
šalies išvyksta geriausi specialistai. Bet ką 
patarsite daryti? Juk taip yra visur.

Pateiksiu vieną pavyzdį. Vokietija gali 
priimti dirbti asmenis kompiuterių techno
logijos srityje 5 metų laikotarpiui Ir lietuviai 
specialistai išvyksta ten. Žinau ne vieną 
gydytoją, kuris išvažiavo dirbti į užsienį. 
Anglija kviečia lietuvių mokytojus (jau 
atsirinko 55 asmenis) dirbti savo mokyklose. 
Airija priėmė įvairių specialybių darbuotoji}, 
ypač medicinos seseris.

Man gaila lietuvių gyvenančių Australi
joje, kad jie tokie šalti savo tautiečiams, tokie 
abejingi Juk ir Jūs buvote tokie pat kaip mes: 
iš to paties kaimo, iš to paties miesto irto pa
ties namo. Dirbote, vargote, dejavote. Buvote 
ir neturtingi Bet tam tikru laiku patekote į 
tam tikras vietas, kur lengvas ir sotus gyveni
mas Jus pakeitė. Tad ir atrodo, kad teisėtai 
pajuokiate tautiečius ir per spaudą išriedate į 
šuns dienas. Labai gaila, kad taip yra.

Aš abejoju, kad kas nors iš Australijos 
lietuvių yra padėjęs bent vienam savo 
giminaičiui pasilikti toje šalyje. Jeigu taip 
nutiko, tai kokia neįkainuojama paslauga 
padaryta, kelianti nuostabą. TUo tarpu žinau 
viena, kad kuo greičiau trokštate išguiti 
pasisvečiavusį giminaitį atgal su pajuokom ir 
pašaipa. O kai japonas ar kinas apsigyvena 
Australijoje, sakoma, kad susikviečia visą savo 
giminę. Taip, kad Australija greitai bus 
apgyvendinta šios rasės gyventojais, tai tokia 
nuomonė sklando pas Jus.

Jūsų spaudoje yra rašoma ir kalbama, kad 
lietuviai Australijoje baigia išnykti. Senųjų 
emigrantų tikrai mažėja, jaunimas įsimaišo į 
vietinių sluoksnį. Tai natūralu, tai pasi
rūpinkite, mielieji kad neišnyktumėte, padė
kite savo giminaičiams apsigyventi pas Jus.

Brangieji tautiečiai blogas paukštis, kuris 
savo lizdą teršia. (Lietuvos gal nebelaiko savo 
lizdu). Mažiausiai proto reikia gyventi ten, kur 
dabar gyvenate, o gana daug stiprybės reikia 
būti čia.

Su pagarba 
Regina Žemaitienė

Atkelta iš 3 psL

Nemunu į Klaipėdą, į Birštoną, grybavimas 
Balbieriškiu girioj, evangelikų sinodai 
Biržuose, Radvilų kapai Kėdainiuose. Visur 
sutinkama įdomių žmonių, gamtinių ir 
istorinių įvairybių.

Kaip anksčiau Laisvės Alėjoj, taip ir 
Tirkėliškių dvare lankėsi daug to meto žinomų 
žmonių. Pastabi autorė moka keliais bruožais 
nupiešti jų privačius portretus ir vėliau ištikusį 
likimą. Tarp daugelio kitų Tirkėliškiuose 
svečiavosi ir Maironis, viešėjo Kipras 
Petrauskas, pietavo Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona su ponia...

Antrajam nepriklausomybės 
dešimtmečiui artėjant į pabaigą, tolumoje 
pradėjo rinktis artėjančios audros debesys, bet 
gyvenimas ir toliau bėgo linksmai ir 
nerūpestingai Autorė baigė gimnaziją ir įstojo 
į universitetą studijuoti teisės mokslų. 
Prasidėjo nauja gyvenimo pakopa pilna 
jaunystės entuziazmo, naujų draugysčių, 
naujos patirties. Bet tamsūs debesys vis artėjo, 
kol atūžusi audra sugriovė buvusią erą ir 
pasėjo pradmenis naujai. Tai trečiosios ir 
paskutiniosios knygos dalies turinys. Autorė 
suglaustai sumini rūpestingai patikrintus 
reikšminguosius istorinius įvykius: Klaipėdos 
užėmimą, sovietų bazių įsteigimą, Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai Ribbentropo - Molotovo 
paktą, naujo pasaulinio karo pradžią ir, 
pagaliau, nelemtus 1940-uosius metus, kai 
sovietų tankai okupavo Lietuvą ir krašte 
prasidėjo persekiojimas, suėmimai išvežimai

a s a r i s Lietu
Martynas Yčas anksti suprato, kad neišven
giamos pražūties galėjo išvengti tik pasitrauk
damas. Pasitaręs su šeima, paliko namus ir 
per Šiaulius nelegaliai pasiekė Klaipėdą. 
Neužilgo ir sūnus Martynas dviračiu perva
žiavo sieną ir pasekė tėvą. Hipatija Yčienė su 
dukrom pasiliko Tirkėliškiuose tikėdamasi 
kad jas apsaugos jos iš seno turėtas, kad ir 
neatnaujintas, amerikietiškas pasas. Viltys 
nepasitvirtino. Jau rugsėjo mėnesį sovietų 
kariškiai namus užėmė ir šeimininkėm įsakė 
išsikraustyti. Teko viską palikti: nei 
kraustymuisi nebebuvo laiko, nei anksčiau 
konfiskuotų arklių ir vežimų. Geros širdies 
svetimo žmogaus pagalba, su nedideliais 
ryšulėliais buvo nuvežtos į Kauną, kur 
apsistojo tuščiame giminaičių bute Žaliam 
Kalne.

Nepasitvirtino ir FLYčienės viltys tuoj pat 
su dukrom išvažiuoti į Ameriką. Pasirodė, kad 
jos per metų eilę neatnaujintas pasas 
nebegaHojo. Per pažįstamus pasiekė žinios, 
kad tėvas ir sūnus Yčai šeimos laukė Vokieti
joj. Bičiuliai padėjo surasti žmogų, kuris už 
pinigus sutiko pervesti per sieną. Kelias 
savaites pasiruošusios, palikusios ir paskutinį 
bagažą, moterys šeimos draugo automobiliu 
pavežtos iki Kalvarijos, kaimišku vežimu 
pasiekė pasietų. Sulaukusios nakties, vedamos 
papirktų kontrabandininkų, netoli Punsko 
mišku perėjo sieną į ano meto vokiečių užimtą 
sritį. Tai buvo 1940 metų rugsėjį.

Dar reikėjo pasiekti Berlyną, kur šeimos

V O j e
laukė Martynas Yčas su sūnum, jau suradęs 
vietą apsistojimui ir besirūpinąs gauti vizas į 
JAV Prasidėjo Berlyno bombardavimas. Vizų 
nesulaukdami Yčai nutarė pirma keliauti į 
Pietų Ameriką ir ten laikinai apsistoti Laivo 
į Braziliją reikėjo laukti Lisabonoje ir šeima, 
palikus bombarduojamą Berlyną, lėktuvu 
išskrido į Portugaliją. Lisabonoj gyvenimas 
dar buvo karo nepaliestas ir jaunimui čia 
praleistas pusmetis panėšėjo į atostogas 
judriame kurorte. Autorė pasakoja apie 
įdomias vietoves, naujas pažintis, linksmus 
nuotykius. Kai pagaliau 1941 metais kovo 
mėnesį šeima laivu išplaukė į Rio de Janeiro, 
ši kelionė, tarsi tęsinys gyvenimo Lisabonoj, 
buvo pilna įdomybių ir malonumų. 
Nenujausta, kad po jos laukė nelaimė: 
pasiekus Brazilijos sostinę, vis dar 
tebelaukiant JAV vizų, 1941 metų balandžio 
5-tos vakarą judrusis, visad energijos ir 
gyvenimo džiaugsmo pilnas Martynas Yčas 
staiga sukrito ir mirė nuo masyvaus širdies 
priepuolio. Lygiai po mėnesio našlė Hipatija 
su keturiais vaikais pagaliau pasiekė New 
York’ą. Čia ir baigiasi jaunesniosios Hipatijos 
pasakojimas.

Perskaičius “Pavasarį Lietuvoje” pasilieka 
įspūdis didelės, spalvingos mozaikos. 
Trumpučiai skaityti malonūs pasakojimai, 
tarsi tos mozaikos skeveldros, susijungė į 
rūpestingai sukurtą portretą ir asmens, ir 
šeimos, ir visos negrįžtamai dingusios 
epochos, kurios jau ir gyvųjų liudininkų

Yčų šeima prieš išsilaipinant Niujorke. Stovi 
(iš kaires): Martynas, Evelina; sėdi (iš kaires): 
Violeta, Hipatija (knygos autore) ir Hipatįja 
(motina).

nebedaug beliko. Tekstas praturtintas Yčų 
šeimos nuotraukom ir keliom nuotaikingom 
Peggy Zuris iliustracijom. Knygoje 295 
puslapiai

Springfime in Lithuania, Youthful memories 
1920 -1940. by Hypatia Yčas, Illustrated by 
Peggy Zuris, Adams Press, Chicago.

Knyga įsigįjama per autorę: ILYfttlais, 
3213 Georgia Street, Abuquerque, NM 87110 
-2624, USA.

Elena Jonaitienė

Mebourno Lietuvių Įdubo nariams .
Pranešame Melboumo Lietuvių klubo nariams, kad metinis Klubo narių susirinkimas

Į įvyks rugsėjo men.22 dieną, šeštadienį, 2 vaL pą>. Lietuvių namuose.
Šiais metais Klubo valdybos kadenciją baigia šie valdybos nariai-Rita Mačiulaitienė, I

I Zigmas Poškaitis ir Benediktas Kaminskas. Taip pat iš Klubo vaidybos pasitraukė 
I Z-Augaitis, todėl prašome klubo narius siūlyti kandidatus sekančiai 2001 - 2003 m. I 
| Klubo valdybai

Kandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją arba pas klubo valdybos 
| narius. Užpildytas formas grąžinti mandatų komisijai iki liepos 15 d.

Taip pat pranešame, kad yra nemažai narių, nesusimokėjusių nario moksčio, todėl
| prašome šią pareigą nedelsiant atlikti. ,

Asmenims nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2 metus, balsavimo kortelės nebus . 
! siunčiamos.
! Mebormio Lietuvių įdubo valdyba '

5
į

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.
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SPORTAS. T
Naujas lietuviškas sportas - helpongas
Gaisus Lietuvos stalo tenisininkas, dabar nėra taip paprasta,-sako treneris.-Pasiseka

išrado žaidimą, kurį pavadino helpongu. Jis 
dabar jau žaidžiamas ne tik išradėjo stalo 
teniso klube “Ping - pong”, bet ir mokyklose, 
kiemuose ar tiesiog daugiabučių laiptinėse.

Kur tik pradedamas žaisti helpongas, 
ak imiricsniu kyla sumaištis. Mokyklose dingsta 
šiukšlių dėžės, darželiuose valytojos pasigenda 
kibirų, namuose mamos neberanda vonelių 
ir didžiausių puodų. Kaip šis žaidimas sukelia 
tokią sumaištį? Ogi viskas labai paprasta: 
norint žaisti helpongą, tereikia stalo teniso 
raketės, kamuoliuko ir statinaitės, o vietoje 
jos daugelis tautiečių panaudoja kibirus, 
šiukšlių dėžes ar net puodus.

Išradėjo teigimu, helpongas populiarėja 
ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, 
Vokietijoje, kitose Europos valstybėse. Gali 
būti, kad žaidimas artimiausiu metu bus 
įtrauktas į netradicinių sporto šakų sąrašą ir 
debiutuos Olimpinėse žaidynėse.

Helpongo taisyklės labai paprastos. 
Žaidimui nereikia nei daug vietos, nei 
ypatingų įrankių. Jį gali žaisti ir vaikai nuo 
ketverių metų. “Tokio amžiaus žaidėjams 
leidžiama kamuoliuką į statinaitę snūgiuoti 
ne rakete, bet tiesiog mesti ranka, - pasakojo 
H.Lisinas. - Vyresni žaidėjai stalo teniso 
kamuoliukus smūgiuoja taip, kad jis įkristų į 
statinaitę, pastatytą už trijų keturių metrų”.

Žaidimo tikslas - įmesti į statinaitę kuo 
daugiau kamuoliukų. Smūgiuojant po 6 
skirtingos spalvos arba skirtingai numeruotus 
kamuoliukus, už kiekvieną pataikymą dalyvis 
gauna po vieną tašką. Už paskutinį pataikymą 
skiriami trys taškai.

Patyrę žaidėjai be vargo pataiko įmesti 
kamuoliukus, tačiau pradedantiesiems gali 
iškiltisunkuniĮ. “Pataikyti kamuoliuką į kibirą

Alė Liubinienė 1

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsmys, pradžia MP Ne 1-22

Susišaudymai pradėjo tankėti ir garsėti. 
Miesčionys pabėgėliai, kurie buvo apsistoję 
mūsų ūkyje, pradėjo išsivažinėti. Aš 
išgirdau vieną iš jų sakant mano tėvams:

“Mes bėgsim į Vokietiją. Bėkit ir jūs su 
mumis, nes jūs ūgi esate patyrę, kokia yra 
rusų komunistų valdžia ir kaip žiauriai jie 
elgiasi su žmonėmis.”

Vieną naktį aš sapnavau, kad visas 
dangus buvo pasruvęs krauju. Ten pasirodė 
aukštas, baltabarzdis senis, apsisupęs 
auksiniu apsiaustu. Rankose jis laikė 
raktus, jais atidarė dideles duris raudoname 
danguje. Jo balsas buvo stiprus ir garsus.

“Aš esu šv. Petras, Ale... Atidariau tau 
duris... Liepiu tau peržengti tą slenkstį į kitą 
pusę... Greičiau, Ale... Greičiau...”, - 
prisispyręs jis ragino mane.

Tas sapnas buvo toks aiškus, kad aš visą 
tai mačiau ir girdėjau dar ilgą laiką po 
atsibudimo. Tą dieną aš vėl išgirdau tėvus 
ir bobute šnibždant:

“Gal ir mes turime daryti tą patį?”
Po pusryčių sekiojau paskui mamą, kuri 

rinko rūbus, maistą ir rišo į ryšulius.
“Jeigu reiktų greitai palikti namus,” - 

nugirdau ją šnibždant bobutei
Pavalgius pietus, nusekiau paskui tėvą 

ir Joną į daržinę, kur mačiau juos tepant 
ratus ir kaustant arklius. Vakare mus, 
vaikus, mama nuvarė anksti į lovą.

“Mėginkit gerai pailsėti”, - įsakė 
uždarydama duris.

Aš nesupratau kodėl, bet ilgai netrukus 
užmigau

tik turintiems įgūdžių”.
Teniso treneris pasakojo, kad helpongas 

gimė visiškai atsitiktinai. R> kelto “Estonia” 
katastrofos į tarptautines stalo teniso varžybas 
turėję atvykti moksleiviai nesiryžo plaukti per 
Baltijos jūrą. “Fto savaitės vietoje jų į Vilniaus 
stalo teniso klubą atvyko grupė švedų turistų. 
Tai buvo solidaus amžiaus vyrai, kurie 
nemokėjo žaisti teniso.

Reikėjo rasti būdą juos užimti Trenerio 
žvilgsnis atsitiktinai užkliuvo už kampe 
stovėjusios šiukšlių dėžės. Kilo mintis rakete 
į ją pamėtyti kamuoliukus. TUo greitai 
susidomėjo skandinavų turistai “Išrikiavau 
juos į vieną eilę, o savo auklėtinius - į kitą, ir 
prasidėjo varžybos”, - žaidimo gimimo istoriją 
pasakojo H. Lisinas.

Kitą dieną apie įdomų žaidimą kalbėjo 
visi stalo teniso klubo “Ping - pong” 
auklėtiniai

“Naujajam žaidimui reikėjo sugalvoti 
pavadinimą, - prisiminė H.Lisinas. - Pirmus 
trejus metus žaidimas buvo vadinamas 
pingpongjuku, laimės šutiniu Staiga į galvą 
šovė netikėta mintis, jog žaidimo pavadinimą 
būtų galima sudėti iš dviejų žodžių. Thigį savo 
vardo pradžią pridėjau prie žodžio “pongas”, 
taip gimė helpongas”, - nusišypsojo treneris.

‘Tenka draugauti su švedais ir vokiečiais”,
- sakė išradėjas ir čia pat pridūrė, jog kitose 
Europos valstybėse yra išleisti keli katalogai, 
kuriuose pateikiamos žaidimo taisyklės.

Žaidžiant sportinį helpongą, žaidėjai 
išsidėsto aplink statinaitę keturiose pozicijose. 
Helpongą pamėgo ir žmonės su fizine negale”,
- pasakojo treneris.

Šiomis dienomis treneris važinėja po 
Lietuvos mokyklas tikėdamasis, kad jo 
išradimas ne tik sudomins niekinius, bet ir 

x
BĖGIMAS

“Greitai renkis, Ale... Skubėk...” tą
spalio naktį 1944 metais mama pažadino 
mane.

Buvo visai tamsu. Karts nuo karto 
kambarys nušvisdavo nuo sprogimų arti 
mūsų namų. Namuose buvo didelis 
sumišimas. Visa šeimyna buvo sukilus ir 
bėgiojo į visas puses. Stasė ir Manė žadino 
mano seserį ir brolį. Apsiašarojus mama 
vaikštinėjo aplinkui, atsisveikindama su 
šeimyna. Aš mačiau Babušką peržegnojant 
mano tėvus. “Tegul Dievas lydi jus kelionėje 
už visą gerą, kurį jus mums padarėte,” 
girdėjau Dieduškos drebantį balsą.

“Motin, nėra laiko daugiau... Reikia 
važiuoti... Greit.. Greit...” suriko tėvas.

Išbėgau į kiemą. Ten pamačiau du 
vežimus prikrautus visokių daiktų. Mano 
bobutė jau sėdėjo ant vieno iš jų. Manė ir 
Stasė užkėlė mano apsimiegojusius brolį k 
seserį ant vežimo ir pasisodino šalia. Prie 
kito vežimo šono kabėjo kibirai, o gale 
buvo pririšta Avietė. Mano mama visuomet 
sakydavo, kad Avietė duodavo daugiausia 
pieno. Jonas vaikščiojo aplink arklius, 
glostydamas juos ir tikrindamas pakinktus. 
Staiga namas ir kiemas buvo apšviesti 
kurtinančio sprogimo.

“Motin, šok į vežimą. Greitai... 
Negaišink laiko...”, vėl užriko tėvas.

Prišokęs, jis stvėrė mane ir įmetė į antrą 
vežimą. Akimirka palikom savo namus. 
Abstulbus žiurėjau į tėvą be pasigailėjimo 
plakantį arklius, jie tempė perkrautus ratus 
iš visų jėgų. Aš niekad nebuvau mačius jo 
taip elgiantis su savo gyvuliais. Mama sekė 
mus kitame vežime. Aš vis atsigindavau

SPORT
Basketball
Under 10’s
Kovas 45 - BRSL Strikers 2
Kovas continued on its winning way 

recording their second victory in three 
matches. Lukas Labutis had another 
great defensive game whilst six year olds 
Dominic Gakas and Jarrad Sepokas just 
had a great time. Scorers: G Gakas 19, 
A Belkus 14, L Labutis 8, A Lennox 4.

Kovas 36 - Aces 12
Rita Kasperaitis resumed the coaching 

reins after a short absence. Abig thank you 
is extended to Darius Gakas who took on 
the coaching role for the first few games of 
the competition.Terrific to see two 
“newcomers” join the team - Robert Gibietis 
and Natalia Lee.

Kovas got off to a slow start and missed 
a few “easy” lay ups. (Perhaps when you 
are under 10 there is no such thing as an 
easy lay up ?) Giorgja Gakas and Andriukas 
Belkus are forming a “lethal” attacking 
combination and are learning to pass to the 
free player thus enabling them to shoot 
underneath the basket Leah Sepokas is an 
absolute terrier and when she iš within 
“grasp” of the ball - she just doesn’t let go. 
Dominic and Jarrad continue to have a good 
time. Scorers: A Belkus 18, G Gakas 10, R 
Gibietis 4, L Sepokas 4.

Under 14’s
Kovas 52 - Aces 17
Even without Daniel “the mighty 

atom” Sepokas Kovas had far too much 

bus puiki prevencinė priemonė prieš 
narkotikų vartojimą.

“Statinaičių galima įsigyti visose ūkinių 
prekių parduotuvėse. Svarbu, jog jų aukštis 
būtų 80 centimetrų, o skersinio ne didesnis 

pasižiūrėti į Avietę. Mano mylima draugė 
nepajėgė bėgti taip greitai ir spyrėsi visom 
savo jėgom. Kelias beveik visą laiką buvo 
apšviestas nuo artilerijos sprogimų. 
Neužilgo jis užsikimšo pabėgėliais ir 
besitraukiančia vokiečių armija. Kareiviai 
atrodė pavargę ir sužlugę. Aplinkui degė 
sodybos ir oras dvokė dūmais ir paraku.

“O, Dieve... Prašau, Dieve... Prašau 
padėti mums...”, žegnojausi be peistojimo, 
verkdama iš baimės.

“Tylėk!” suriko tėvas.
“Aš neapkenčiu karo... Aš nekenčiu 

tavęs... Aš nekenčiu visų suaugusių ir 
kareivių...”

“Užsičiaupk, vaike,” jis užriko dar 
pikčiau.

Mano akys pasruvo ašaromis, kai aš 
žvilgtelėjau į paraudusį dangų. Ten aš ir vėl 
pamačiau šventą Petrą, atidarant man 
didžiules duris.

“Šituo keliu, mano žmonės... Greičiau... 
Greičiau... Aš jums atidariau pabėgimo 
kelią...”, išgirdau šventąjį šaukiant ir man 
pasidarė ramiau.

Kai praaušo, sprogimų šviesos sumažėjo 
ir nustojo mane bauginti. Tėvas padavė 
man vadeles ir įsakė. “Dabar, Ale, šitas 
vežimas yra tavo priežiūroje.”

Mes važiavom ir važiavom, neleisdami 
arkliams nė minutės atsipūsti, tiktai 
sustodami, kada kelias užsikimšdavo. 
Thomet tėvas skubėdavo arklius pašerti, 
užkabindamas avižų maišus ant jų galvų, o 
mama šokdavo melžti Avietės ir mus 
pagirdyti jos šiltu pienu. Daug sunkiau buvo 
rasti vandens pagirdyti gyvulius, bet 
kažkaip ir tą padaiydavom. Vėliau mes 
įsivėlėm tarp vokiečių kareivių, kurie 
skirstė persigandusių pabėgėlių vežimų 
judėjimą, užtikrindami jų pravažiavimą.

“Tie kareiviai yra labai kantrūs su 
pabėgėliais,” pasakė bobutė mamai 

depth for their opponents. The 
teamwork, after only a few training 
sessions, has shown much improvement 
and they are a definite title contender in 
this division. Darius Popenhagen 
continues to improve and Alexander 
Karp is steadily learning the art of being 
a guard. Melissa Belkus is learning 
positional play but needs a bit more 
confidence in shooting, especially when 
she is free. Scorers: A Karp 11, D 
Poppenhagen 10, M Lennox 9, J Lee 8, 
M Zegeris 8, Y Gakas 4, M Belkus 2.

Kovas 61 - BRSL Sharks 18
Kovas continued on its unbeaten run 

and coach, Michael Sepokas, is 
increasingly becoming more confident 
that they have a”real” chance of winning 
the competition. Mantas Zegeris had a 
top class game both in attack and 
defence. District representative players, 
Daniel Sepokas and Jonathan Lee, were 
just too quick for their 
opponents.Yasmina Gakas is growing in 
confidence, game by game, and Lydia 
Karp is a real dynamo on the court. A 
pity there isn’t a few more girls in the 
Under 14 age bracket so our girls 
wouldn’t have to continue playing in a 
boys’ competition. Scorers: D Sepokas 
21, J Lee 16, M Zegeris 12, D 
Poppenhagen 8, Y Gakas 4.

State Representative
Late news! Congratulations to Daniel 

Sepokas for being selected in the New 
South Wales Primary Schools Basketball 
Team. Details to follow. Jer|y

kaip 120 centimetrų.”, - sakė I LLisir^s.
Artimiausiu metu ketinama surengti

(Sutrumpinta iš “Lietuvos ryta?)

IšmintHigoji Alės močiutė. Visi klausdavo 
jos patarimą

saugodami mus nuo rusų lėktuvų, kurie 
taikėsi apšaudyti besitraukiančius vokiečius 
ir pabėgėlius. Ne kartą mačiau juos 
susišaudant danguje. Po pietų tėvas įlipo į 
mano vežimą ir pasuko arklius siauru 
duobėtu smėlio keliuku, vingiuojančio iš 
ūkio į ūkį. Kartais Svažiavomper bukus ir 
pievas. Ten pasivijom kitus pabėgėlius, 
tolimus mūsų giminaičius. Kai sutemo, visi

Buvo šalta, drėgna rudens naktis. Aš 
padėjau tėvui pašerti arklius ir Avietę, 
kiniai paroviau žalios žolės. Bet ji buvo 
pervaigus ir nebepalaižė man rankos kaip 
visada. Mama rausėsi ryšuliuose, 
ieškodama džiovintos duonos ir sūrio 
mums pavalgydinti. Pavalgius, įsiknisau į 
šieną ir tuoj užmigau.

Kai kitą rytą mama mane pažadino, visi 
jau buvo pasiruošę važiuoti toliau. Bombos 
ir artilerijos sviediniai vėl sproginėjo neto
liese. Man buvo taip baisu, kad negalėjau 
nustoti drebėjus. Mama tai pamatė. “Še tau 
paltą... Greit apsivilk. Tii turbūt sušalai 
miegodama...”, pasakė. Aš jai neprieštara
vau - tai buvo sena jos priemonė nuo 
drebulio. daugiau)

knygos originalų anglų kalba “Aviete and 
After”, prašome skambinti UL (03) 
93791294
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APIE MŪJltKIUL GERAI KALBĖJO BENDRUOMENĖJ BARUOSE
Klaipėda pamilo kun. Alfonsą Savickį

Kun. dr Alfonsas Savickis (dešinėje) po paskutinės savo paskaitos 
Klaipėdos universitete. Arimo Šeštoko nuotr.

Klaipėdos universiteto Katechetikos 
katedros religinio ugdymo magistrantams 
visą pavasario semestrą krikščioniškosios 
etikos paskaitas skaitė svečias iš Australijos 
Pertho miesto kun. teoL dr. Alfonsas 
Savickas.

Lėšų taupymo programos metais kun. 
dr. Alfonsas Savickis buvo tarsi Dievo 
dovana Pedagogikos fakulteto studentams 
ir dėstytojams.

Maloniu bendravimu prisijaukinęs ir 
sušildęs pirmakursius magistrantus lekto
rius vietoj pradžioje žadėtų kelių paskaitų 
perskaitė 32 vai teorinį kursą dovanai 
(nemokamai). Tai nebuvo moralines teolo
gijos ar etikos sausa teorija, faktų ar skaičių 
sąvadas. Patraukliais būdais ir priemonė
mis per simbolius buvo einama visuminio 
pažinimo link. Gražiu pedagoginiu meis
triškumu lektorius mokė studentus patirti,

MŪRI MIRUSIEJI Išlydėjome a. a. Jurgį Rūbą į mirusiųjų šalį

a.a. Jurgis Rūbas
Kažin ar gyvenimo našta nepalenkia 

žmogaus pečių, ar nepertempia jo 
gyvenimo siūlo? Juk bėgome sauskeliais, 
arimais, plaukėme vandeniu ir bridome net 
per gaisrų plūsmą, kad apsisaugotume nuo 
raudonosios grėsmės. Ogi šių raizgių 
kelionių grandinė nesustiprino mūsų jėgų, 
ne vienam sutrumpino gyvenimo dienas. 
Thd kažin, ar ne per anksti ir Jurgis Rūbas 
turėjo nulenkti galvą prieš staigios mirties 
įstatymą.

Jurgis Rubaževičius -Rūbas gimė 1926 
metais Telšiuose, Žemaitijoje, bet šeima 
neužilgo persikėlė į Šiaulius ir ten išgyveno 
iki 1940 metų. Tais pačiais metais šeima 
grįžo į Tblšius, kur Jurgis baigė gimnaziją 
ir gavo brandos atestatą.

Rusų okupantai sudrumstė Jurgio ir jo 
tėvų gyvenimą ir antrą kartą rusams 
grįžtant į Lietuvą, Jurgis 1944 metais su 
tūkstančiais kitų žmonių pasitraukė į 
Vokietiją. Tėvai ir brolis Laimis liko

kaip simbolių 
galia laisvės 
erdvėje skati
na atsiverti 
dieviškai mei
lei, atsiskleisti 
asmens inte
lektui. Apta
riant simbolių 
prasmes, kū
rybiškai buvo 
dalinamasi 
pačiomis pras
mėmis.

Apibendrin
dami išklau
sytą kursą ma
gistrantai su-

prato, jog pažinimas per simbolį sudaro 
palankias sąlygas nuolatiniam samprota
vimo matmens išgryninimui iki karitatyvi- 
nio pažinimo. Pajautė, kad Dievo pažinime 
bendruomeninis, kilmės, istorijos, kultūros 
matmuo yra labai svarbus, o simboliai, 
atverdami minties klodus, skatina dalijimą
si kalba, patirtimi, dvasinėmis įžvalgomis.

Mylimam kun. dr. Alfonsui studentai 
ir dėstytojai dėkojo skandinavų mitologijos 
žodžiais, buvo pasakyta ir daug skambių 
krikščioniškų linkėjimų.

Afana Simonavifišlė
“Klaipėda”

NUO REDAKCIJOS: Aukščiau 
spausdinamą straipsnį su maloniu laišku 
redakcijai atsiuntė Klaipėdos universiteto 
dėstytoja dr. Irena Idzelienė.

Lietuvoje ir tas jį labai skaudino. Palikęs 
Lietuvą, Jurgis 1944-tų metų gale atsidūrė 
Bregenz’e, Austrijoje, kur susipažino su 
Irena, irgi pasitraukusia iš Lietuvos ir jie 
1946 metais Stuttgart’e susituokė. Kai 
atsirado galimybė emigruoti, jie pasirinko 
Australiją ir 1948 m. atsidūrė Melbourne.

Pirmieji žingsniai Australijoje nebuvo 
lengvi, bet jau 1950 metais jie pasidarė 
namų savininkai Pascoe Vale priemiestyje, 
kur ir dukters Laimos susilaukė. Vėliau 
šeima persikėlė į Glen Waveriey, kur Jurgis 
ir pabaigė savo gyvenimo kelią.

Išeivijoje Jurgis nenuleido rankų ir 
atkakliai ieškojo kelio į geresnį gyvenimą. 
1945 - 1947 metais studijavo Stuttgart’e 
Technische Hochschule inžineriją. Įsikūręs 
Melbourne jis vėl grįžo prie studijų ir 1956 
metais baigė Royal Melbourne “Institute 
of Technology” radijo inžinerijos kursus. 
Nuo tada jam atsivėrė kelias Post Master’s 
General, “Telstra” organizacijoje. Čia jis 
aktyviai įsitraukė į telefonų tinklo 
planavimą. Jo matematiniai ir analitiniai 
gabumai toje srityje buvo greitai įvertinti, 
o jo sukurtos matematinės lentelės ir 
telefonų pasikalbėjimų matavimo 
metodika dar ir dabar yra vartojamos 
telefonų pramonėje, planuojant naujas 
telefonų stotis ir jų sujungimus.

Jurgis dažnai atstovavo Australiją 
tarptautinėse telefonų tinklo planavimo 
konferencijose, kuriose jis aktyviai 
dalyvavo pristatydamas savo teorinius ir 
praktinius darbus, kurie buvo teigiamai 
vertinami tos srities užsienio specialistų.

Perėjęs dirbti Telecom Reasearch, iki 
pensijos Jurgis vadovavo grupei aukštai 
kvalifikuotų matematikų, kurie vystė 
teorinę bazę tolimesniam telefono tinklo 
sistemos išplėtimui.

Jurgis buvo labai talentingas, darbštus 
ir kuklus žmogus. Buvo vertinamas ir 
gerbiamas savo draugų ir kolegų. Jis labai

ALB Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas

Naujoji ALB Melburno apylinkės valdyba (iš kairės): Zigmas 
Augaitis, Irena Vilkišienė (kandidatė), Rimgaudas Sližys, prof. 
Paulius Kabaila, Kristina Baškytė. Nėra Ričardo Steponavičiaus.

Š. m. gegužės 20 dieną įvykusį susirinkimą 
atidarė Andrius Vaitiekūnas, pasveikinęs 
susirinkusius, pakvietė Aleną Karazijienę 
pirmininkauti, o Aldoną Vyšniauskienę 
sekretore.

Pirmininkui paprašius, susirinkusieji tylos 
minute pagerbė mirusius tautiečius. Šiais 
metais į amžinybę iškeliavo 22 Melboumo 
bendruomenės nariai

Sekretorė perskaitė praėjusių metų 
protokolą, susirinkusieji jį priėmė. Fb to - 
Melboumo Apylinkės valdybos pirmininko

Iždininkas R.Samsonas pranešė, kad 
Bendruomenės kasoje yra $8,960.44.

Revizijos komisija: A Šimkus ir EMarga- 
navičius (A Ališauskas serga) patvirtino, kad 
knygos vedamos tvarkingai, pajamos ir 
išlaidos turi pateisintus dokumentus.

Visa buvusi Valdyba pasitraukė iš pareigų.
Buvo išrinkta nauja Valdyba. Th! prof Paulius 
Kabaila - pirmininkas, Rimgaudas Sližys - 
vicepirmininkas, Kristina Ba&ytė -sekretorė,

mylėjo Lietuvą ir visuomet liko lietuvis 
patriotas. Aktyviai reiškėsi ir lietuvių 
bendruomenėje. Atstovavo Melboumą 
Krašto Tarybos suvažiavimuose. Dvejus 
metus dirbo Krašto valdboje. Buvo lietuvių 
Architektų ir Inžinierių sąjungos narys ir 
taip pat korespondentas lietuviškų 
laikraščių šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir 
Australijoje.

Didžiausia jo meilė buvo muzika ir jis 
ilgus metus dainavo Melboumo Dainos ir 
parapijos choruose, vyrų oktete ir dažnai 
pasirodydavo solo.

Mes matome koks trapus ir 
trumpalaikis yra žmogaus gyvenimas. Vos 
gali patikėti, kad Jurgio Rūbo jau nėra tarp 
mūsų. Svajonės nusvajotos, dainos 
išdainuotos, darbai liko nenudirbti. Bet, 
ačiū Dievui, Jurgio gyvenimas buvo 
prasmingas. Mūsų atmintyje pasiliks jo 
dainuotos dainos Melbourne ir kituose 
Australijos miestuose. Pasilieka ir jo 
įdainuotos dainos plokštelėje. Pasilieka ir 
įrašai plokštelėje Jurgio pravestų radijo 
laidų 3 EA radijo stotyje (kur ir aš su juo 
10 metų santaikingai dirbau). Pasiliks jis ir 
prisiminimuose kai dirbo Krašto Valdyboje, 
Lietuvai nepriklausomybės siekimo 
veikloje.

Užaugino Rubai lietuvybei susipratusią 
dukrą Laimą, kuri jau dirbo sekretorės 
pareigose Melboumo Apylinkės valdyboje.

Buvo velionis Jurgis Rūbas labai 
draugiškas kaimynas, visada vienokiu ar 
kitokiu būdu pasiruošęs patarti, padėti. Jo 
atminimas tarp draugų ir bičiulių liks gražus 
ir skaistus.

Lietuviai Melbourne ir kitur skaudžiai 
išgyvena Jurgio netikėtą pasitraukimą iš šio 
pasaulio. Jis buvo bendruomenės žmogus. 
Savo stipriu išlavintu baritono balsu jis 
Melbourne lietuvių bažnyčioje ne vienam 
lietuviui per šermenis pagiedodavo.

Ypatinga meile ir ištikimybe jis gaubė

Ričardas Steponavičius - 
iždininkas, Zigmas 
Augaitis - narys, Irena 
Vilkišienė - kandidatė.

Krašto Valdybos 

padėkojo buvusiai valdy
bai už įdėtą darbą ir 
palinkėjo naujai valdybai 
sėkmės naujose pareigose. 
(KV pirmininkės praneši
mas bus duotas spaudai).

Vokietijos valdžia 
skiria kompensaciją tiems 
tautiečiams, kurie buvo 
išvežti į Vokietiją darbams.

Dėlsmulkesnės informacijos prašome kreiptis 
į buvusį valdybos narį G.Statkų.

Per diskusijas buvo pageidauta, kad 
dirbantiems lietuviškose organizacijose, 
valdybose be atlyginimo, būtų padėkota už 
pasiaukojimą, o ne peikiama, kaip yra įprasta 
tarp mūsų.

Mūsų bendruomenė yra labai veikli. 
Norėtųsi, kad apie mūsų gyvenimą daugiau 
būtų informuoti laikraščiai, “Pasaulio 
Lietuvis”. Tnime gerą informacijos priemonę 
- radiją. Tačiau kodėl taip mažai praneša, kas 
darosi mūsų veikloje?

Australijos Lietuvių Fondo pirm. A 
Šimkus padėkojo Melboumo bendruomenei, 
kad taip puikiai remia Fondą. ALF padeda 
visoms be išimties kultūrinės lietuviškos 
veiklos sritims visoje Australijoje. Nepaprastai 
didelę paramą Fondas gauna iš p. Kazimiero 
Butkaus. Ačiū visiems.

Susirinkimas baigtas Lietuvos Himnu

Aldona Vyšniauskienė

savo šeimą. Palaikė artimą kontaktą su 
savo broliu ir giminėmis Lietuvoje.

Laidotuvės vyko pirmadienį, gegužės 21 
dieną švč. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje, Melbourne. Labai daug žmonių 
dalyvavo gedulingose šv. Mišiose už a.a. 
Jurgio Rūbo sielą, kurias gražiai atlaikė 
Lietuvių parapijos klebonas, kun. Egidijus 
Amašius. Pirmą skaitymą iš knygos skaitė 
velionio duktė Laima. Antrą skaitinį 
(angliškai) skaitė žentas Steve Prytz.

Kunigui išeinant, bažnytinis choras 
giedojo “O Amžinybės Viešpatie”. Po 
tikinčiųjų maldos giesmę “Avė Maria”, 
duetu, labai balsingai atliko Birutė 
Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė.

Prieš Komuniją Parapijos choras 
giedojo “Parveski, Viešpatie”, o per 
Komunijos dalinimą “Dieve, arčiau Tavęs”.

Dar piano Rita Mačiulaitienė išpildė 
“Anapus saulės”. Atsisveikinimo žodžius 
tarė pusbrolis Algis Liubinas, draugų vardu 
Alisa Baltrukonienė, Dainos Sambūrio 
vardu Danutė Lynikienė, Bažnytinio choro 
vardu Edvardas Šidlauskas, ALB Krašto 
valdybos vardu Birutė Prašmutaitė.

Išnešant karstą iš bažnyčios ašarotomis 
akimis visi giedojo “Marija, Marija”

Į krematoriumą palydėjo tik šeimos 
nariai Žmonės iš bažnyčios buvo pakviesti 
eiti į lietuvių namų klubo salę šermenų 
pietums. Kol šeimos nariai sugrįžo iš 
krematoriumo, buvo paduotas karštas 
sultinys su bulkutės riekelėmis.

Pasilieka malonūs prisiminimai visiems, 
kurių gyvenimas buvo su jo ir jo šeimos 
gyvenimu susilietę.

Kaip mirksnio žiedas išskridai, Jurgi, 
amžinybėn.

Tavo alsavimo atmintis pasiliks Thvo 
namuose, takuose, žodžiuose, dainose.

Nuskintas žiede amžių Visagalio, Ilsėkis 
ramybėje, Rojaus gilume.

Alisa Baltrukonie nė
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Sydnėjaus Lietuvių klube

Sydnėjaus “Šiupinio” pažiba Ramutis 
Zakarevičius.

Danguolės Šepoldenės nuotr.
Priėjusi prie budinčio klubo direktoriaus 

94 metų senelė estė atsiprašė, kad praeitais 
metais neužsimokėjo nario mokesčio, bet 
pareiškė, kad tebenorinti priklausyti Lietuvių 
Klubui Jos pareiškimas buvo svarstomas ir 
su malonumu priimtas posėdyje gegužės 29 
d. Tikrai džiuginantis atvejis. Tačiau liūdnas 
kitas, papasakotas pirmininko K. Proto, kur 
“Šiupinio” popietės metu priėjęs lietuvis jo 
klausia: “Ar atėjus Į klubą yra būtina kiekvieną 
kartą pasirašyti, ar užtenka tik vieną kartą į 
metus pavardę padėti?” Jam paaiškinama, 
kad reikia pasirašyti kiekvieną kartą, tačiau 
jei bus narys, susimokės į metus $11.00, tada 
pasirašinėti nebereiksią. “Tai matai, man 
neapsimoka, aš jau taip dažnai čia 
nebeateinu”, gaunamas dalykiškas atsakymas. 
Komentarų, manau, čia nebereikia Graudu. 
Labai klaidinga yra mūsų pažiūra į 
lietuviškumą. Kažkaip labai skirtingai mes tai 

suprantame. Kur pakastas receptas, turbūt tik 
šėtonėlis težino.

Ieškojimas virtuvės šeimininkės jau eina į 
pabaigą. Liko tik formalumai. Gavome 
pareiškimų iš daug suinteresuotų. Vienas 
atėjo net su Australijos Ministru Pirmininko 
rekomendacija. Džiugu, kad įvairių tautų 
šefus: australus, austrus, vokiečius, graikus, 
kiniečius, libaniečius ir kitus nurungė, 
pateikusios geriausiai paruoštą projektą ir 
gavusios vienbalsį pritarimą, saviškės Sėtuvės.

Tarp kitko, nežiūrint to, kad nariai ir 
tikėjosi “lietuviškos dūšios”. Mes ieškojome 
geriausio varianto Klubui Jo išlaikymas turi 
mums visiems rūpėti Neretai užsukęs svečias, 
o jų turime įvairaus plauko, nuo aukštųjų 
valstybinių iki religinių vaidytojų-stebisi, kad 
palyginti maža Australijos lietuvių 
bendruomenė sugebėjo įsigyti tokį klubą.

Naujai atvykstantieji tautiečiai 
artimiausioje ateityje bus kviečiami ateiti į 
klubą pasitarimui, kaip klubas galėtų jiems 
pasitarnauti?

Jei kam yra reikalingi iš lietuvių į anglų 
kalbą vertimai, aš, turėdamas NAATI vertėjo 
teises ir taip pat būdamas Justice of Peace, 
visuomet su malonumu padėsiu be atlyginimo 
dabar atvykstantiems iš Lietuvos.

Jau pats laikas susimokėti metinį nario 
mokestį. Lauksime visų birželio 24 d. 
atvykstančius į TURGŲ! Nepamirškite 
užsisakyti prekystalių KERMOŠIUI.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

ATITAISYMAS: praėjusiame MP 
numeryje dėl autoriaus kaltės paskelbtas 
neteisingas p. Bučinsko namų telefono 
numeris. Tūri būti: 02 46773255.

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Tetf.: 9708 1414 Fax: 97964962 

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
Birželio 28 12.00 vai 

PENSININKŲ POPIETĖ

LIEPOS 15 d. 1.00 vaL

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.

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

“Trėmimų 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 mėn. 16 d. (šeštadienį), toje pačioje klubo svetainėje, 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

f I “Gintaro” ansamblio vardu džiaugiamės pranešdami Australijos lietuviams, kad
iš Panevėžio atvyksta dainų ir šokių ansamblis “Pynimėlis” - abiturientų amžiaus. 
“Pynimėliui” vadovauja talentingi Ričardas ir Rita Bakanauskai. Svečiai koncertuos 
Canberroje, Sydnejuje, Adelaidėje, Geelonge ir Melbourne. Taigi, visi galėsime 
pasigrožėti jų šokiais, išgirsti lietuviškų dainų bei kaimiškos muzikos. Kviečiame 
visus tautiečius ir jų draugus apsilankyti koncertuose, kurie vyks birželio gale ir 
liepos pradžioje.

Canberroje - šeštadienį, birželio 30 <L, 130 vaL p. p.
Folk Dance HaD, 114 Maitland St, Hackett (prie Lietuvių būstinės).
Sydnejuje - sekmadienį, liepos 1 <L, 230 vaL p. p.
Lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Adelaidėje - sekmadienį, liepos 8 <L 2.00 vaL p. p.
Lietuvių namuose, 6 Eastry St, Norwood.
Geelonge - šeštadienį, liepos 14 d. 3.00 vaL p. p.
Lietuvių namuose, Beauford Avė, Bell Post HilL
Mebourne - sekmadienį, liepos 15 d. 130 vaL p. p.
Lietuvių namuose, 44 Errol St, North Melbourne.

j Pranešimas “Neringos” nariams '
Metinis Sydnėjaus lietuvių Pensinikų klubo “Neringa” susirinkimas vyks birželio ' 

’ 21 d. 1 vai. p. p., Sydnėjaus Lietuvių klubo valgykloje.
Visi nariai, o taip pat norintys tapti nariais, maloniai prašomi dalyvauti.

I Pb pasitarimų sėsime prie gardaus “švediško” stalo. “Nerin ” valdyba '

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

birželio 17 d., sekmadieni, Latvių Namuose, Parnell Street, Strathfield. Pradžia 
2 vaL p.p. Lietuvių bendruomenė dalyvauja su mūsų tautine vėliava ir palyda. 
Lietuvius atstovauja “Dainos” choras, vadovaujamas Justino Aukaus.

A.Kramilhis
Baltų Komiteto vicepirmininkas

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

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

R-Tarvydas, pnrminmkas

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekančiam susirinkimui užsirašę nariai renkasi birželio 12 dienų ne Lietuvių 

Namuose, bet Spencer Str. stotyje 11 vaL Važiuosime pas Smorg/s, Warrigal 
Rd. Nr. 415, Burwood. Kas gali, prašome vykti savo mašinomis. A.S.

• Pranešimas Skautininkams
• Visi Geelongo ir Melbourne skautininkai kviečiami dalyvauti Skautininkų Ramovės 
•sueigoje. Sueiga vyks penktadienį, birželio 15d. 7 vaL vakare, Parapijos Namuose, 18
• Henry Street, Kensington.
• Programoje bus: Religinis pusvalandis, kurį praves mūsų Dvasios vadas kun. 
•Egidijus Amašis, atsisveikinimas su dabartine Ramovės pirmininke s. Birute
• Prašmutaite (baigiant Ramovės pirmininkės kadenciją) ir pristatymas, ir pasveikinimas
• naujo Ramovės pirmininko s. Povilo Kviednsko.
, Pirmininkė parūpins šampaną, o visi kiti skautininkai, su antrom pusėm arba 
•šeimom, prašomi atsivežti užkandžius.
• Dalyvaukime visi, nes jau naujas pirmininkas surastas.
• Budėkime!
• s. Birutė Prašmutaite
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