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Nauja ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba Prisiminkime tragiškąjį birželį
Informacija apie trėmimų minėjimus - žr. MPpsl.8.
Daugiau apie tragiškcyį laikotarpį - žr. MPpsl4.
Apie sovietmečio beprotnamius - žr. MP psl. 2.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui - 20 metų

Šių metų gegužės 4 d. Adelaidėje įvyko ALB Adelaidės Apylinkės metinis susirinkimas, 
kurio metu buvo renkama nauja Apylinkės Valdyba. Susirinkimo metu buvo išrinkti 
trys Valdybos nariai, prie kurių netrukus prisijungė kiti.
Nuotraukoje - nauja ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Elena 
Varnienė (pirmininkė), Regina Veress (renginių vadovė), Renata Bubėnienč 
(vicepirmininkė). Antroje eilėje iš kairės: Petras Jačiunskis (ryšininkas tarp 
organizacijų), Kristina Gudelytė (sekretorė), Ramūnas Buvėnas (iždininkas).

Lietuvos įvykių apžvalga

(ELTA). Iškilmingame Seimo posėdyje 
buvo paminėtas Sąjūdžio įsikūrimas, ku
ris prieš 20 melų, 1988 m. birželio 3 d. įvy
ko Vilniuje, Mokslų Akademijos salėje. Po
sėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai, Nepri
klausomybės Akto signatarai, Lietuvos 
bažnyčių hierarchaibei atstovai, diploma
tinių misijų vadovai ir atstovai, kiti svečiai.

Savo dalyvavimą Sąjūdžio veikloje Tė
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de
mokratų pirmininkas Andrius Kubilius, 
tais laikais buvęs Sąjūdžio atsakinguoju 
sekretoriumi, apibūdino kaip pačius ver
tingiausius gyvenimo metus.

“Dėkui Aukščiausiajam, kad davė Lie
tuvai Sąjūdį, ir dėkui likimui, kad suteikė 
man progą jame dalyvauti. Iš to, ką esu 
pragyvenęs, tai buvo palys vertingiausi ma
no gyvenimo metai. Įdomesni ir už metus, 
kai teko vadovauti Vyriausybei. Ir visų 
pirma todėl, kad tuos Sąjūdžio metus 
prisimenu kaip didelio tikėjimo metus. 
Tikėjimas gimė visuotinio netikėjimo, 
kad galima ką nors pakeisti, terpėje. 
Tikėjimas gimė plačiai ir giliai paplitu

sios baimės terpėje. Sąjūdis savo veiksmais 
keitė visą Lietuvą, įskaitant ir to meto 
komunistų partiją, ir to meto sovietinę 
valdžią”,- sakė jis.

Minint Sąjūdžio jubiliejų jis svarstė, 
kiek daug istorinių pokyčių įvyko ir kartu 
kiek daug panašumo šiandien yra su 
laikotarpiu ir nuotaikomis, kurios vyravo 
prieš dvidešimt metų.

“Ir vėl, kaip tada, yra daug nusivylimo 
ir nepasitikėjimo valdžia. Ir daug netikėji
mo, kad galima ką nors pakeisti. Toks neti
kėjimas gimdo rezignaciją ir abejingumą, 
kuris tampa dar didesnio nusivylimo prie
žastimi - nes nieko nedarant niekas ir ne
sikeičia. Paradoksas, bet vėl, kaip Sąjūdžio 
pradžioje, reikia kovoti už žodžio laisvę ir 
už paprasčiausią, ncccnzūruotą tiesą. Ir 
reikia didelio tikėjimo, kad tai galima ap
ginti. Iš tiesų paradoksas- jeigu šiandien 
turėtume tiek tikėjimo, kad neteisybė ir ne
tiesa gali būti įveikta, kiek turėjome prieš 
dvidešimt metų, tai daug kas Lietuvoje ne
drįstų taip “siautėti”, kaip kartais šiandien 
sau leidžia”, - sakė A. Kubilius. □

Lietuvos įnašas 
Afganistane
JAV ambasado

rius John A. Cloud 
apie padėtį Afganis
tane ir Lietuvos in
dėlį atstatant Iraką 
bei Afganistaną kal
bėjosi su LTV žur
naliste Reda Hofma- 
naite.

“Pirmas dalykas, kurį noriu padaryti - 
išreikšti užuojautą dėl seržanto Arūno 
Jarmalavičiaus žūties. Manau, dabar, kai 
situacija ramesnė, problemų nėra ir dar
bas tęsiasi. Darbas, stengiantis padėti 
Afganistanui vystytis - tiek politiškai, tiek 
ekonomiškai. Per praėjusius kelerius me
tus Lietuva padarė didžiulį darbą”,-buvo 
vieni pirmųjų ambasadoriaus žodžių.

RH: Įvykis Gore - tik dar vienas Af
ganistaną krečiančių neramumų pavyz
dys, išpuoliai dažnėja. Nejaučiate, kad si
tuacijai prastėjant šalis slysta iš rankų?

JC: Nenoriu sutikti Afganistane padarė
me didelę pažangą. Kai šalį valdė talibaį bu
vo vykdomi nepamatuojami žmogaus teisių 
pažeidimai, mergaitės nelankė mokyklų, 
ekonomika buvo katastrofiškoje padėtyje. 
Nuo to laiko padėtis gerokai pasitaisė.

RH: O kaip vertinate Lietuvos vadovy
bės sprendimą nebesiųsti kovinio būrio į 
Iraką?

JC: Kalbant apie Iraką, norėčiau paste
bėti, kad saugumo situaciją gerokai pasi
taisė. Per pastaruosius metus dėl JAV, Lie
tuvos ir kitų koalicijos pajėgų buvo pada
rytas progresas. Bet, svarbiausia, pati Irako 
armija sustiprėjo ir prisideda prie saugu
mo užtikrinimo.

Svarbu pastebėti, kad visi Lietuvos ka
riai stipriai prisidėjo prie pastangų Irake. 
Mes tikime, kad Lietuva ir toliau prisi
dės prie indėlio į Iraką.

RH: Net ir nesiųsdama kovinio būrio? 
Ar tai nenuvylė?

JC: Tikimės, kad Lietuva ir toliau reikš
mingai prisidės Irake. Dabar jai reikia apsi
spręsti, koks bus tas indėlis. Būtent šiuo 
klausimu kartu su Lietuva ir dirbsime.

Lietuvos karo laivynui - naujas 
laivas

Lietuvos karinės jūrų pajėgos sulaukė 
naujo Danijoje įsigyto laivo, kuris patru
liuos jūroje bei atliks paieškos bei gel
bėjimo darbus. Sekmadienį, birželio f d. 
Klaipėdoje prie karo laivų flotilės kranti
nės prisitvirtino patrulinis laivas PU su 
22 karių įgula bei Danijos patarėjais, 
vadovaujama kapitono leitenanto Alvydo 
Černiausko. Tai pirmasis iš trijų patruli
nių laivų, kuriuos planuoja įsigyti Lietu
vos kariuomenė. Sutartis su Danija dėl 
daugiafunkcinių “Flyvefisken” arba “Stan
dart Flex300” klasei priklausančių patru
linių laivų pardavimo Lietuvai pasirašyta 
2007 m. balandžio mėnesį.

Šiuo metu Lietuvos karines jūrų pajė
gas sudaro dvi fregatos bei liek pat greita
eigių patrulinių katerių, 2 minų medžio
tojai ir vadovavimo bei aprūpinimo laivas.

Sąjūdžio 20-mečio minėjimas
Renginyje, kuriame dalyvavo žymūs 

istorinių įvykių dalyviai, parlamentarai, 
istorikai, politologai iš Lietuvos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, 
Vokietijos, Rusijos, istoriškai apžvelgė 
1944-1990 metų įvykius Vidurio ir Rytų 
Europoje ir pasaulio valstybių reakciją į

Nukelta į 2 psl.

Prisiminta ir Lietuvos Laisvės Lyga
Iškilmingai minint Sąjūdžio dvidešimt

mėtį, kitur buvo prisiminta ir Lietuvos 
Laisvės Lygos (LLL) veikla. Kadangi So
vietų Sąjungoje disidentai buvo perse
kiojami, užsieniuose Lietuvos klausimas 
neretai gaudavo daugiau dėmesio kaip tik 
dėka LLL radikalumo.

Vienas pirmųjų Lietuvos Laivės Lygos 
(LLL) aktyvistų, dabar Seimo narys Vy
tautas Bogušis priminė, kad LLL padėjo 
pamatus bendratautiniamvisuotiniam At
gimimui. J is pabrėžė, kad LLL, kaip ir Są
jūdis, buvo įkurta birželį, tik dešimtmečiu 
anksčiau - 1978-ųjų birželio 14-15 dieno
mis. LLL jau savo pirmajame, organizaci
jos įsteigimo dokumente atvirai ir tiesiai 
paskelbė, kad pagrindinis jos tikslas - Ne

Apsilankys Olandijos karalienė
Birželio 24-26 dienomis Prezidento 

Valdo Adamkaus kvietimu Lietuvoje su 
valstybiniu vizitu viešės Olandijos kara
lienė Beatričė. Apart Vilniaus, ji aplankys 
ir Trakus bei Kauną. Ji susitiks su Prezi
dentu ir Alma Adamkiene, padės gėlių prie 
paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę 
Antakalnio kapinėse.

Pirmąją vizito dieną ji lankysis Vilniaus 
dailės akademijoje, ovakare Prezidentūroje

Prezidentui - širdies stimuliatorius
Prezidentui Valdui Adamkui medikai 

implantavo stimuliatorių, kuris ateityje 
saugos nuo galimų širdies ritmo sutriki
mų. Po šios procedūros jis jaučiasi gerai, 
pranešė Prezidento spaudos tarnyba.

Atliekant implantavimo procedūrą 
buvo taikomas vietinis nuskausminimas. 

priklausomos Lietuvos atkūrimas.
“Bent po kelių dešimtmečių reikėtų 

prisiminti, kad Sąjūdis nuo pat savo įsi
kūrimo visą laiką laviravo, kai kada priar
tėdamas prie slidžios konformizmo ribos, 
o Laisvės Lyga pasirinko atvirą ir bekom
promisį tiesos kalbėjimą. O tai visuotinio 
susitaikymo su esama padėtimi, vadina
mojo “sovietinio sąstingio” laikotarpiu 
buvo nepaprastas iššūkis visuotinei abejin
gumo atmosferai. Brežnevo-Griškevičiaus 
sovietinės Lietuvos epochoje tai buvo ko
metos ryškumo tautinės savimonės blyks
nis”, -sakė V Bogušis. Pasak jo, LLL veikla 
turi būti tinkamai įvertinta ir įamžinta, 
nes be jos Lietuvos išsilaisvinimo istorija 
nebus objektyvi ir išsami. □

jos garbei bus surengta iškilminga vaka
rienė. Po to Prezidento rūmų kieme viešnią 
planuojama supažindinti su Joninių šven
tės papročiais. Antrąją dieną karalienė Bea- 
tričė dalyvaus diskusijoje su Lietuvos eko
nomikos ekspertais apie pokyčius šalies 
ekonomikoje Lietuvai tapus ES nare. Ji 
apžiūrės Vilniaus senamiestį ir Trakų pilį. 
Vakare - koncertas ir priėmimas Nacio
nalinėje filharmonijoje. □

Ją atliko keli specialistai. Prieš tai, dėl 
širdies ritmo sutrikimo V. Adamkus buvo 
paguldytas į Santariškių klinikas.

Paskutinis Prezidento Valdo Adamkaus 
sveikatos patikrinimas buvo atliktas šių 
metų kovą. Tuomet gydytojai nurodė, kad 
jis yra sveikas. □
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Trumpai iš visur

♦ Birželio 1 d. 
Indonezijos sos
tinėje Džakartoje 
prie tautinio pa
minklo susirin
kusi minia tai
kingai demons
travo, reikalau
dama religinės 
tolerancijos. Mi
nią užpuolė keli 

šimtai Islamo Gynėjų Fronto fanatikų. Jie 
bambuko lazdomis primušė daugžmonių,
policijos nestabdomi. Viešoji opinija pri
vertė vyriausybę reaguoti. Birželio 4 d. virš 
1000 policininkų apsupo Islamo Gynėjų 
Fronto būstine ir tardymui suėmė 59 as
menis, jų tarpe IGF lyderį Rizieq Shihab. 
♦ Birželio 1 d. I lollywood’e “Universal”
kino studijose kilęs gaisras sunaikino daug 
archyvinės medžiagos, filmų kopijų, dirb
tinių miestų. Sudegė turistų pamėgtas “King 
Kong” kolosas. Panašus gaisras buvo ap
naikinęs “Universal” kino studijas 1990 m
♦ Europos žvejai triukšmingai demons
truoja prieš nuolat kylančias degalų kai
nas, reikalaudami vyriausybinių subsidi
jų. Neramumai prasidėjo Prancūzijoje prieš 
keletą savaičių, o nuo birželio 1 d. jie išpli
to, apimdami Ispaniją, Portugaliją, Airiją, 
Italiją ir ypač Belgiją. Birželio 4 d. žvejų 
minios grūmėsi su policija Briuselio gatvė
se. Nukentėjo ES įstaigų langai.
♦ Biržeh'o 2 d. savižudys teroristas susi
sprogdino automobilyje prie Danijos am
basados pastato Pakistano sostinėje Isla- 
mabade. Žuvo 8žmonės, jų tarpe du amba
sadą saugoję policininkai, daug sužeistų. 
Apgriautas ambasados pastatas, sunaikinti 
automobiliai gatvėje. Manoma, kad Danijos 
ambasada užpulta dėl vasario mėnesį danų 
laikraščiuose pakartotinai pasirodžiusios 
pranašo Mahometo karikatūros.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš Ipsl.
juos, aptarė dabartines regiono proble
mas ir grėsmes nagrinėjamos istorinės 
patirties kontekste.
Grupės intelektualų 1988 birželio 3 įkurtas 
Sąjūdis netrukus virto plataus masto ju
dėjimu, kurį vainikavo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas 1990 m kovo 11 d.
Sąjūdis planuoja dalyvauti Seimo 

rinkimuose
Prieš dvidešimt metų aktyviai politiko

je dalyvavusi visuomeninė organizacija 
Lietuvos sąjūdis ketina grįžti j politinę 
erdvę. Pasak naujienų portalo “alfa.lt”, per 
rudenį vyksiančius Seimo rinkimus Sąjū
dis ketina kelti savo kandidatus vienman
datėse apygardose. Apie tai gegužės 31 d. 
per šios organizacijos suvažiavimą užsi
minė Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Šiuo metu Europos Par
lamente dirbantis konservatorius kvietė 
tuos, kurie sutiktų dalyvauti rinkimuose, 
bet nenori savęs sieti su kokia nors parti
ja, ateiti į Sąjūdį pasitarti. “Rinkimams ar
tėjant gali kilti minčių ir apie tiesioginį 
Sąjūdžio dalyvavimą”, - teigė jis.

Pagal dabar galiojančius įstatymus, 
visuomeninės organizacijos kandidatus ga
li kelti tik vienmandatėse apygardose. 
Kandidatų sąrašus gali teikti tik politinės 
partijos. Seimo rinkimai vyks spalio 12 d.

Lietuvos sąjūdis buvo įkurtas 1988-ųjų 
birželio 3-ąją, dabar jis vienija apie 3,000 
narių. Sąjūdis, j dienos šviesą ištraukęs so
vietinį neteisingumą, padarė nepaprastai 
daug, bet tojau seniai nebepakanka.

Dvigubos pilietybės klausimas
Socialliberalai bando kelti populia-

Mūsų Pastogėj. 23, 2008.06.il, psl. 2

♦ New South Wales valstijoje prieš nar
kotikų kontrabandą kovoja NSW Nusikal
timų komisija, turinti plačius įgaliojimus. 
Birželio 2 d. sensacingai savo įstaigoje buvo 
policijos suimtas šios komisijos svarbus 
pareigūnas, tyrimų direktoriaus pavaduo
tojas Mark Standen. Jis yra kaltinamas suo
kalbiu slapta įvežti iš Olandijos 120 mili
jonų dolerių vertės chemikalų, iš kurių Aus
tralijos rinkai būtų gaminamas uždraustas 
narkotikas “ice” (metamfetaminas). Tuo 
pat metu Olandijoje policija suėmė dar 11 
šio suokalbio dalyvių.
♦ Birželio 3 d. savo ūkyje Kalifornijoje 
netoli Santa Barbara mirė kino aktorius ir 
direktorius Mel Ferrer, sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Jis vaidino pagrindinius vaidme
nis daugelyje garsių kino filmų, jų tarpe 
“Lili”, “Karas ir taika” bei “The Sun Also 
Rises”. Mel Ferrer buvo vedęs kino aktorę 
Audrey Hepburn, mirusią 1993 metais.
♦ Birželio 3 d. senatorius Barack Obama 
surinko užtektiną skaičių balsų, kad už
tikrintų savo nominaciją oficialiu demok
ratų partijos kandidatu šių metų JAV pre
zidento rinkimuose. Šią nominaciją dar tu
ri patvirtinti demokratų partijos suvažia
vimas Denver mieste rugpjūčio mėnesį. 
Barack Obama varžovė senatorė Hilary 
Clinton dar puoselėja viltį, kad suvažia
vimas pasisakys už ją, kaip turinčią daugiau 
galimybių įveikti respublikonų kandidatą 
John McCain, nes ji yra moteris ir baltoji, 
gi senatoriaus Obama tėvas juodasis.
♦ Birželio 4 d. Zimbabvės policija suėmė 
opozicijos lyderį Morgan Tsvangirai, ap
kaltinę jį “didelės minios sutraukimu ”, kai 
jis vyko j priešrinkiminį mitingą netoli 
Bulawayo miesto. Zimbazbvės prezidentas 
Robert Mugabe uždraudė tarptautinėms 
šalpos organizacijoms dalinti šalpą valsty
bėje, nes tos organizacijos būk tai agituoja 
gyventojus balsuoti už opozicijos lyderį 
antrame prezidento rinkimų rate. □ 

rūmą. Dvigubos pilietybės problemą siū
lo spręsti referendumu ir pradeda rinkti 
užsienio lietuvių parašus, kad Lietuvoje šiuo 
klausimu būtų surengtas referendumas.

Tuo metu Seimo komitetuose jau svars
tomas Pilietybės įstatymas, kuris suprieši
no užsienio lietuvius, teisininkus bei po
litines partijas. Šiuo metu Konstitucijos 12 
straipsnio 2 dalyje galimybė turėti dvigubą 
pilietybę numatoma tik išimtiniais atvejais, 
tačiau ši problema yra itin aktuali užsienio 
lietuviams - tapę valstybės, kurioje gyvena, 
piliečiais jie iškart praranda Lietuvos pasą. 
Akcija prieš neblaivius vairuotojus

Ar prie vairo jie nesėda išgėrę, parei
gūnai nustatinės ir bandomuoju nuotoliniu 
tikrintuvu. Vairuotojų blaivumas artimiau
siu metu bus tikrinamas daugelyje Europos 
šalių. Šios akcijos iniciatorius - Europos 
kelių policijos tinklas.

Dešimtadalį visų eismo įvykių Lietu
voje pernai sukėlė neblaivūs vairuotojai, 
perjuos žuvo 69, sužalota -1200 žmonių. 
Nuo sausio sugriežtinta atsakomybė už 
vairavimą neblaiviems, tačiau pasak parei
gūnų, skaičiai vis tiek liūdni - per savaitę 
sulaikoma apie 500 neblaivių vairuotojų. 
Žemdirbiai laukia gero derliaus

Nors šiemet ir buvo šilta drėgna žiema, 
vėsus pavasaris, tačiau bendrovių ir ūki
ninkų laukuose vešanlys javai, kitos kul
tūros leidžia tikėtis neblogo derliaus.

“Šiais metais kviečiai turėtų užderėti 
rekordiškai. Tokių gražių pasėlių nebuvo 
gal jau kokį dešimtmetį”,- sakė Žemės ūkio 
konsultavimo tarnybos Marijampolės sky
riaus vadovas.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
da,EETA,BNS,LGrriCir“Benuuduuu".

Sovietmečiu - už ką į 
beprotnamį?

Ričardas Cckutis
Kalbant apie sovietmečio represijas 

itin retai užsimenama apie vieną iš ma
žiausiai tyrinėtų sričių -psichiatrijos ligo
nines ir dirbtinai bepročiais paverstus žmo
nes. Paversti bepročiu sovietinėje imperi
joje buvo galima bet ką ir bet kokiu pa
grindu. Net ir Lietuvos archyvuose esantys 
dokumentai tai įrodo, nors,žinoma, šių nu
sikaltimų vykdytojai bei iniciatoriai nie
kada nebuvo ir, matyt, nebus nubausti. Apie 
šią bolševikmečio nusikaltimo formą ty
lima iki šiol. Šiuos nusikaltimus vykdę bei 
inicijavę asmenys gyvena tarp mūsų. Ne 
tik gyvena, bet ir eina pareigas arba gydo 
(prižiūri, tikrina?) tikruosius neįgaliuosius.

Tačiau kur kas svarbesnis yra konkrečių 
žmonių, kuriems bolševikmečiu uždėtas 
bepročio ženklas, likimas. Jie ir šiais laikais 
susiduria su sovietmečio psichiatrų, klus
niai vykdžiusių visagalės KGB nurodymus, 
„diagnozių“ padarinius. Juk šiais laikais, 
ypač jaunimui, sunku įrodyti, kad tie žmo
nės nėra tokie, kaip nustatyta „specialis
tų“. Tie, kurie domisi šia KGB veiklos sri
timi, ko gero, bus skaitę publikuotus disi
dentų inžinieriaus Henriko Klimašausko 
bei A.Stankevičiaus prisiminimus, tad kar
totis nėra reikalo. Čia norėtųsi apžvelgti 
visuomenei nežinomus faktus.

„Agresyvusis”
Daug vertingos informacijos suteikia 

KGB papulkininkio I.A.Ališausko raštas 
KGB I skyriaus 5 tarnybos pulkininkui A. 
AJcvtejevui „Apie asmenų, turinčių psi
chinių sutrikimų, kliedesius“ (išversti tiks
liai dokumento pavadinimo iš čekistų ter
minologijos neįmanoma - „O psichičcski 
bolnych licach s bredovymi idejami“). 
Įdomu ir tai, kad raštas datuotas 1987 m. 
gegužės 28 d. „Pacientų“ pavardžių etikos 
sumetimais neskelbsime, nors jos redak
cijai žinomos.

Pasak minėto čekisto I.A.Ališausko, 
štai kokie asmenys yra „potencialiai so
cialiai pavojingi valstybinei santvarkai“. 
Pavyzdžiui, pilietis J.K. Kaip aiškūs „li
gos“ požymiai paminėti ir netgi išskirtini 
yra šie: nepartinis, lietuvis, niekur nedir
bantis. Pasirodo, J.K. serga paranojine ši
zofrenija ir 1985 m. pripažintas socialiai 
pavojingu, nes viešai keikė ir grasino so
vietinio „sovehozo“ (tarybinio ūkio) val
džiai, tačiau baisiausia, kad „laiko save 
kovotoju už teisybę, kartais bando išva
žiuoti už rajono bei respublikos ribų...“

Nesijuokite. Tai parašyta visiškai rim
tai. Toliau rašoma, kad net sovietinė mili
cija šiam piliečiui J.K. dėl jo „agresyvaus 
elgesio“ atsisakė kelti baudžiamąją bylą 
nesant nusikaltimo sudėties. Tiesa, po me
tų baudžiamoji byla vis dėlto buvo iškelta, 
nes J.K. ir vėl nepagarbiai kalbėjo su 
tarybinio ūkio partijos nomenklatūra ir 
viešai keikė tarybų valdžią. 'lėismo spren
dimu J.K. paguldytas į rajono psiehoneu- 
rologijos ligoninę. Toliau „pacientą“ turė
jo stebėti agentas „Juras“ bei trys „patiki
mi asmenys“. Taigi, patikimų asmenų buvo 
pilna net beprotnamiuose.

„Emigrantas”
Dar vienas akivaizdus psichinis ligo

nis, KGB nuomone, yra S.G., „kenčiantis 
dėl paranojinės šizofrenijos“. Kaip visada 
tokiais atvejais, yra smagiausia skaityti 
„paciento“ ligos istoriją. O ji itin turininga.

Pasirodo, S.G. praeityje ne kartą rašė 
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pareiškimus Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumui. Jis norėjo emig
ruoti iš Sovietų Sąjungos ir prašė leidimo 
išvykti į Jungtines Amerikos Valstijas. Savo 
norus S.G. motyvuoja religiniais įsitikini
mais ir, o siaube, „pacientas“ yra įsitiki
nęs, kad Sovietų Sąjungoje už religinius 
įsitikinimus yra persekiojama. Aišku, 
tokius prašymus rašyti ir taip galvoti gali 
tik visiškas beprotis.

Prašymuose S.G. „išsako visišką mūsų 
valstybės politikos nesupratimą, atsisako 
SSSR pilietybės“. Be to, S.G. „nuolat klau
sosi ardomųjų užsienio radijo stočių lai
dų, jomis tiki, dėl to yra negatyviai nusi
teikęs, domisi fotografija“. Kitų kvailų po
mėgių ir polinkių nepastebėta. Be abejo
nės, tai yra visiško bepročio požymiai.

Šį pacientą sekė agentas „Dvarionis“, 
trys „patikimi asmenys“ ir milicijos inspek
torius. Pranešimų pagrindu pilietis S.G., 
paėmus iš jo rašysenos pavyzdžius, ilgam 
laikui paguldytas į psichiatrijos ligoninę. 
Jį toliau stebėjo ligoninės personalas ir ki
ti „patikėtiniai“.

„Bėglys“
1989 m. gruodžio 22 d. (vien data ko 

verta) KGB tardymo skyriaus ypač svar
bių bylų vyr. tardytojas justicijos papulki
ninkis S.Valaitis iškėlė baudžiamąją bylą 
piliečiui J.J. Jis įtaria, kad šis pilietis ser
ga psichine liga, ir prašo paskirti teismo 
psichiatrijos ekspertizę. Mat tardytojas 
nustatė, kad J.J. „1989 m. spalio 10 d. be 
nustatyto paso ar atitinkamų valdžios or
ganų leidimo perėjo TSRS valstybinę sie
ną j 1 xnkijos liaudies respubliką.“ Vėliau 
J..I. sugebėjo nuvykti į tuometinę Čekoslo
vakiją, „ten buvo sulaikytas ir perduotas 
TSRS konsulato Karlo-Varuosc darbuo
tojams”.

Vis dėlto bylos „prisiūti“ nepavyko. 
J.J., kaip ir dauguma kitų panašaus likimo 
žmonių, buvo įkištas į psichiatrijos li
goninę. Belieka pridurti, kad L.Brežncvo 
valdymo metais sąjunginėje KGB buvo 
priimtas nutarimas visus bėglius į užsienį 
pripažinti psichiniais ligoniais ir atitinka
mai gydyti psichiatrinėse ligoninėse.

Žinojo jau Laisvės Radijas
Kadangi ši informacija buvo paskelbta 

1978 m. lapkričio 23 d. Muenchene veiku
sioje Laisvės Radijo laidoje bei užsienio 
lietuvių leidžiamoje spaudoje, šiame kon
tekste verta tai pacituoti ir paminėti skelb
tas pavardes. Tai yra tiesiog kaip skriau
dos priminimas ar mažytė duoklė nuo če- 
kistų-psichiatrų nukentėjusioms žmonėms. 
Iš Laisvės Radijo:

„Čikagos laikraštis „Draugas“ savo 
vedamąjį straipsnį skiria lietuviams, kurie 
Sovietų Sąjungoje yra kalinami psichiat
rinėse ligoninėse. Straipsnyje minimi lie
tuviai, kurie už savo nacionalinius bei reli
ginius įsitikinimus patalpinti psichiatrinė
se ligoninėse iryra priverstinai gydomi.

Medicinos instituto studentas Arvydas 
Čekanavičius patalpintas j Černiachovsko 
miesto psichiatrinę ligoninę už pogrindi
nės literatūros platinimą. Vilniaus univer
siteto studentas Romas Grigas, kuris pra
ėjusiais metais išmetė V.I.Lenino biustą į 
upę, areštuotas ir patalpintas Naujosios 
Vilnios psichiatrinėje ligoninėje.

Inžinierius Henrikas Klimašauskas. 
Jurbarko miesto gyventoja Angelė Pašaus- 
kienė, Birutė Poškienė iš Kauno, Algirdas 
Žiprė - tai maža mums žinomų lietuvių 
dalis, kuriuos okupantai patalpino psichi
atrinėse ligoninėse ir nuodija juos įvairiais 
chemikalais. Šis Sovietų Sąjungoje plačiai 
taikomas žiaurių kankinimų būdas dau
giau niekur nesutinkamas laisvajame pasau
lyje.“ („Atgimimas”)
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Bendruomenės baruose_________
Lietuviškos “vestuvės” Sydnėjuje

Aida Zastarskytė - Abromas

Visiškai teisingai supratote! Sydnėjuje 
gegužės 25 dieną įvyko teatralizuotos 
lietuviškos vestuvės su visais papročiais ir 
tradicijomis. Renginio sumanytoja ir re
žisierė Kristina Rupšienė nemažai įdėjo 
darbo ir laiko, kad paruoštų šį renginį. 
Jai padėjo Sydnėjatts lietuvių choras “Dai
na” su energingąja d irigente Birute Alek
naite ir akompanuotojas Wojciech Wis
niewski.

Išvydome ir išgirdome naują moterų 
ansamblį ’’Atspindys”, kuris padainavo 
autentiškas lietuvių liaudies dainas.

.“Sūkurio” šokėjai nustebino žiūrovus 
naujais, dar nematytais liaudiškais šokiais. 
Kadangi nauji šokiai reikalavo daugvie- 
tpįį todėl renginys ir vyko Lenkų Klube. 
Po “Vestuvių” dauguma žiūrovų ir daly
vių išskubėjo j Lietuvių Klubą paragauti 

“Jaunieji” - Emilija Rupšytė ir Jonas I ce.

Nuotraukoje iš kairės: “jaunasis” (Jonas Ice), “piršlys” (Kęstutis Protas) ir ansamblis 
“Atspindys” (Kristina Rupšienė, Kristina Virgininkaitė, Marina Cox - Taylor, Linda 
Bieliūnaitė - Wollaston, Virginija Cox)

Dalis “Dainos” choristų. Priekyje iš kairės: Aida Zastarskytė - Abromas, Albina Liutackienė 
(choro prezidentė), Nijolė Jurkšaitienė, Onutė Kapočienė.

vestuvinio šakočio ir pasidalinti šviežiais 
įspūdžiais.

Šiam renginiui ruošėsi visi: ir šokėjai, 
ir daininkai, ir aktoriai, kurie puikiai 
suvaidino savo vaidmenis. Piršlys - Kęs
tutis Protas, Kvieslys-Jonas Barila, tėvas
- Darius Gakas, jaunieji- Emilija ir Jonas 
ir kt. šokėjai. Visi puikiai atliko savo vaid
menis. Renginio “Vestuvės” komentarus 
pristatė Joc Blansjaar ir aš, Aida.

Nuo ko gi viskas prasidėdavo? Pradžia
- nuo pažintuvių. O pažintys mezgėsi 
savaime, jaunimui glaudžiai bendraujant. 
Bendravimas vyko būryje ir visų akivaiz
doje. Į artimesnę draugystę neskubėta su
eiti. Pagaliau, kaip drobei austi ir laukui 
purenti, taip ir šeimai kurti reikėjo ne vien 
pažinčių ir meilės.

Į akis krinta tai. kad lietuviai nesku
bėjo tuoktis. Senovėje vyrai vesdavo tik 
prieš trisdešimtuosius metus, kuomet 
jautėsi pakankamai subrendę.

Ruošimasis vestuvėms daugiau lietė 
mergaite nei vyrą. Merginos verpė ir au
dė, krovė sau kraiti. Tėvai gana anksti 
pratino vaikus dirbti, būti savarankiškais, 
taupyti, ruoštis ateičiai. “Kaip pasiklosi - 
taip išmiegosi”,“Ką jaunas pasėsi - tą senas 
turėsi”. - moko senovės lietuvių išmintis.

Šią liaudies išmintį gražiai papildė šo
kis “Aštuonytis”, kuris vaizduoja audimo 
stakles, šaudyklės poškėjimą, siūlų vijimąsi.

Svarbiausias momentas-bernelio pasi
rinkimas mergelę. Tėvai sužinoję ne visuo
met pritardavo. Pasirinkęs mergelę, ber
nelis ieškojo progos praeiti ar prajoti ir 
pakalbinti savo išrinktąją. Svarbiausias 
klausimas “Ar tu būsi mano?”

Piršlybos - tai lyg derybos, kurioms

Mergvakaris. Priekyje -jaunoji su draugėmis. Už jų - dalis “Dainos” choristų su dirigen
te Birute Aleknaite.

Šokis “Sadutė”. Šoka “Sūkurio” šokėjos. Visos nuotraukos “M.P.”

reikalingas tarpininkas. Jis vadinosi pirš
lys. Jo pareiga buvo pristatyti bernelį 
mergaitės tėvams, laimėti jų palankumą 
ir mergaitės sutikimą tekėti už peršamo
jo. Piršlį suvaidino Kęstutis Protas.

O kvietimas j vetuves buvo daromas 
bent porą savaičių anksčiau. Kvieslio 
kvietimas buvo apeiginis. Jis eidavo iš 
namų į namus nešinas gražiai išraižyta 
lazda, pakaišyta rūtomis ir kviesdavo vi
sus. Jonas Barila šmaikštingai atliko jam 
paskirtą' vaidmenį ir visus pakvietė į 
vestuves.

Mergvakaris - tai jaunosios atsisveiki
nimas su savo amžiaus draugėmis. Jis 
vyksta vestuvių išvakarėse jaunosios 
namuose.

Jaunikio atvyka. Seniau jaunikis at
vykdavo ir sustodavo prie nuotakos kie
mo vartų. Vartai bavo užkeliami. Nuotakos 
atstovai sutikdavo jį nedraugingai, egza
minuodavo. kas jis ir ko nori. Priimdavo į 
savo tarpą tik gerai ištyrus. Po šio ko
mentaro pasipylė chorisčių paruošti 
klausimai jaunikiui: “Ar esi turtingas?”, 

“Ar mėgsti išgerti?” ir 1.1.
Pirmoji renginio dalis baigėsi jaunųjų 

išvykimu j bažnyčią.
Po pertraukos antroji dalis prasidėjo 

prieblandoje, jaunųjų sugrįžimu iš baž
nyčios. Šią sceną Įspūdingai suvaidino 
šokėjai, jų vaidinimų papildė ansamblio 
“Atspindys” daina “Oi, žiba žiburėlis”.

Kita dalis - linksmoji. Visi j puotą. 
Dainos, šokiai... Šioje renginio dalyje 
skambėjo nuotaikingos lietuviškos dai
nos. regėjome naujus liaudiškus šokius. 
Linksmas momentas šiame etape piršlio 
mokymas jaunuosius bučiuotis, o jį pa
įvairino moterų ansamblio atliekama dai
na “Karti, karti”.

Renginys baigėsi choro daina “Vaka
rinė daina”, kuri ir buvo ženklas vestuvių 
pabaigai.

Dėkojame visiems žiūrovams, svečiams, 
atvykusioms į lietuviškas vestuves, juolab 
kad jos vyko Lenkų Klube.

Ačiū renginio sumanytojai ir visiems 
atlikėjams!

Iki kitų susitikimų!

Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas
Maloniai kviečiame dalyvauti XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) 

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d., Lcmontc (Čikagos priemiestyje), 
Illinois valstijoje, JAV.

Simpoziumo rengėjai kviečia jus parengti ir perskaityti pranešimą savo mokslinių 
arba kūrybinių darbų temomis, bei išklausyti kilų I Jctuvos bei lietuvių kilmės mokslinin
kų pasisakymus. Visus norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziume maloniai prašome 
iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu:

http://www.mks14.com
Simpoziumo dalyviai elektroniniu paštu bus informuoti apie jų registracijos gavimą. 
Iškilus klausimams prašytume kreiptis adresu: mks.xiv@att.net.

XIV PLMK Simpoziumo Organizacinis Komitetas
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Trėmimai - istorija ir likimai
Trėmimai po karo

Sovietinės lietuvių deportacijos prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. Jų liudininkai - ir išei
vija, kuri iš liesų yra pabėgėlių banga. Dar platesnio mąsto trėmimai vyko po karo,ypač 1948 
ir 1949 metais, nors tokių “operacijų ” netrūko ir 1950,1951,1952 metais. Jos sustojo tik 
1953 metais, po Stalino mirties. Red.

1948. Didžiausias I sietuvos istorijoje gy
ventojų (rėmimas buvo 1948 m. gegužės 
mėn. Jis rėmėsi 1948 m. vasario 21 d. SSRS 
Ministrų Tarybos nutarimu Nr.417 -160- 
vs “Dėl 12,000 šeimų banditų ir naciona
listų, esančių nelegalioje padėtyje, nukautų 
per ginkluotus susirėmimus ir nuteistų, taip 
pat banditų pagalbininkų buožių su šei
momis iškeldinimo iš Lietuvos SSR teri
torijos specialiam apgyvendinimui”. Šio 
visiškai slapto vyriausybės nutarimo pra
džioje sakoma:

“SSRS Ministrų Taryba nutaria: Priimti 
Lietuvos SSR Ministru Tarybos ir Lietuvos 
Komunistų partijos (bolševikų) Centro Ko
miteto pasiūlymų iškeldinti iš Lietuvos te
ritorijos specialiam apgyvendinimui 12 
tūkst. šeimų banditų ir nacionalistų...” Iš 
nurodytų 12,000 šeimų pusė (6,000 šei
mų) turėjo būti išvežta j Krasnojarsko kraš
tą, o kita pusė (6,000 šeimų) - į Jakutijos 
ASSR. Tremtinius buvo nuspręsta įdarbin
ti SSRS miško pramonės ministerijai pri
klausančiose miško paruošos įmonėse.

Po trijų mėnesių, 1948 m. gegužės 18 d., 
LSSR Ministrų Taryba ir LKP(b) CK 
priėmė visiškai slaptą nutarimą Nr. 60 
“Apie priemones ryšium su banditų ir ban
ditų pagalbininkų - buožių šeimų iškeldi
nimu”, kurį pasirašė M. Gedvilas ir A. 
Sniečkus. Prie nutarimo buvo pridėta 
smulki 12punktų “Banditų ūkiuose ir ban
ditų pagalbininkų - buožių ūkiuose konfis
kuotų gyvulių, žemės ūkio inventoriaus, 
žemės ūkio produktų, pasėlių, trobesių ir 
kito turto priėmimo ir realizavimo instruk
cija”. 'len buvo nurodyta, kad tremiamai 
šeimai leidžiama pasimti namų apyvokos 
daiktų ir maisto iki 1000 kg. Visas kitas 
turtas turėjo būti konfiskuotas ir perduotas 
kolūkiams, sovietiniams ūkiams ar vals
tybinėms organizacijoms.

Trėmimai miestuose prasidėjo 1948 m. 
gegužės 22 d., šeštadienį, Ovai, o kaimuose 
4 vai. ryto. Buvo tremiama iš visų apskričių

Tetos - tremtinės prisiminimui
Užrašė prof. dr. Vita Lcsauskaitė, 

Kaunas, 2008

Dvynukės [mano Mama Valerija ir jos 
sesuo Veronika] pasuko į mediciną.1945 
m. pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo 
Universiteto Medicinos fakultete. Abiejų 
mokslai nutrūko!948 m., kai tų metų 
gegužės 22 d. šeima buvo ištremta į Sibirą. 
Senelis Simanas jau buvo miręs karo me
tais, tad j tremtį iškeliavo Senelė, ir jos 
vaikai Veronika, Anelė ir Antanas. Mama 
Valerija ir Dėdė Baliukas trėmimų metu 
buvo Kaune. Juos tuo melu pašalino iš 
studijų dėl socialinės kilmės, jie liko be 
namų, šeimos ir pragyvenimo lėšų, perse
kiojami KGB. Mokslus galėjo baigti tik 
mirus Stalinui.

Teta Verutė, kuri taip pat studijavo, 
trėmimų metu į Tėviškę buvo grįžusi par- 
lydėjus iš Kauno sergančią Mamą, kuri 
sunkiai sirgo opalige ir buvo Kaune kon
sultuota prof. VI. Kuzmos. Tremtis buvo 
baisus dalykas, bet ji padėjo atskleisti ir 
pačias šviesiausias, ir pačias tamsiausias 
žmogaus gelmes. Verutę buvo apėmęs jaus
mas, kad reikia palikti kaimą, bėgti, kad 
bus trėmimai, bet ji nusileido Anelės prašy
mui pasilikti, kad ta su sergančia Motina 
nebūtų viena. Trėmimų naktį brolis An
tanas slapstėsi pas kaimynus Juškas, tačiau 
nuo kalnelio pamatęs, kad sodybą apsupo
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(tuo metu 37) ir respublikinio pavaldumo 
miestų (5). Dabar deportacija apėmė daug 
platesnį rezistenciją remiančių šeimų 
(saugumo organų požiūriu) ratą. Buvo 
vežamos žuvusių ir nuteistų rezistencijos 
dalyvių, apskritai “nacionalistų” šeimos.

1949. Antroji pagal didumą deportacija 
“Priboj” buvo 1949 m. kovo mėn. ir rėmėsi 
SSRS Ministrų Tarybos 1949 m. sausio 29 
d. nutarimu Nr. 390 - 138-vs “Dėl buožių 
šeimų, šeimų banditų ir nacionalistų, esan
čių nelegalioje padėtyje, nukautų per gink
luotus susirėmimus ir nuteistų, spėjusių 
legalizuotis banditų, kurie tęsia priešišką 
veiklą, ir jų šeimų, taip pat represuotų 
banditų pagalbininkų šeimų iškeldinimo iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos”. Kaip ir 1948 
m. vasario 21 d. nutarime,šiame akte buvo 
remiamasi Lietuvos, taip pat Latvijos ir 
Estijos SSR Ministrų Tarybų bei KP(b) CK 
pasiūlymu deportuoti iš šių respublikų 
“banditų ir buožių” šeimas, iš viso 29,000 
šeimų (87,000 žmonių). Jas buvo numatyta 
ištremti visam laikui į Jakutijos ASSR, 
Krasnojarsko ir Chabarovsko kraštus bei 
Omsko, Tomsko, Irkutsko ir Novosibirsko 
sritis. Daugiausia žmonių buvo nuspręsta 
ištremti iš I.atvijos -13,000 šeimų (39,000 
žmonių). Iš Estijos planuota išvežti 7,500 
šeimų (22,500 žmonių). Lietuvai buvo 
nustatyta tokia “kvota” - 8,500 šeimų 
(6,000 “buožių” ir 2,500 “banditų ir nacio
nalistų”), iš viso 25,500 žmonių.

1949 m. Baltijos respublikų gyventojai 
buvo ištremti neribotam laikui, todėl sta
lininė valdžia, norėdama užkirsti kelią ga
limam bėgimui iš tremties vietų, nutarė 
jiems taikyti SSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1948 m. lapkričio 26 d. Įsaką 
“Dėl asmenų, iškeldintų į tolimus SSRS 
rajonus Tėvynės karo metais, baudžiamo
sios atsakomybės už pabėgimus iš įkalini
mo ir nuolatinio apgyvendinimo vietų”. 
Pagal šį drakonišką aktą už pabėgimą turė
jo būti baudžiama 20-čia metų katorgos.

Vera Reikalailė.

kareiviai, o Mama ir sesutės išvedamos iš 
sodybos, pats grįžo ir pasidavė - ką gi 
moterys darys vienos tremtyje. Jo vyriš
kos rankos labai pravertė kuriantis Sibiro 
taigoje. Tremtis apnuogino žmonių širdis, 
parodė, kas ko vertas. Kai skaitai to lai
kotarpio artimųjų laiškus, pakeli senas 
pašto perlaidas, pamatai giliausios meilės 
pavyzdžius. Be pragyvenimo šaltinio liku
si Valė, išmesta iš universiteto, nerasdama 
darbo, jau per pora mėnesių sugebėjo 
pasiųsti artimiesiems į Sibirą tris siunti
nukus su būtiniausias daiktais, ir vėliau 
keletą metų siuntiniai keliavo Irkutsko 
kryptimi. Brolis Antanas ir sesuo Anelė, 
kai Verutė jau studijavo, patys toliau 
kirsdami mišką (įsivaizduokite jauną 

_ moterį su galingu benzopjūklu, nubertą pū- 
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Asmenys, padėję tremtiniui 
pabėgti arba jį slėpę, buvo 
baudžiami laisvės atėmimu iki 
5 metų.

1949 m. kovo 19 d. M. Ged
vilas pasirašė LSSR Ministrų 
Tarybos nutarimą Nr. 176 - vs 
“Dėl buožių iškeldinimo iš Lie
tuvos SSR teritorijos”. Nutari
mo 1 punktas skelbė: ’’Iškeldinti 
iš Lietuvos SSR teritorijos šešis 
tūkstančius buožių su šeimomis 
į tolimus Sovietų Sąjungos ra
jonus specialiam apgyvendini
mui”. Tie “tolimi rajonai” - Če- 
remehovo (Irkutsko sritis) bei 
Tasejevo ir Ust Abakano (Kras
nojarsko kraštas). Kiekvienai 
iškeldinamai šeimai LSSR val
džia “kilniaširdiškai” leido pasi
imti vertybių, pinigų, drabužių, 
smulkaus namų ūkio invento
riaus ir maisto atsargų - iki 1500 
kgsvorio. Tačiau iš tikrųjų trė
mimus vykdžiusių baudėjų tero
rizuojami ūkininkai tiek turto 
pasiimti negalėdavo. Įbauginti 
ir pasimetę žmonės neretai buvo 
vežami be nieko, kaip stovi.

Trėmimai visame krašte 
prasidėjo 1949 m. kovo 25 d., 6 
vai ryto. Operacija turėjo trukti 
2 dienas, tačiau užtruko. Pir
mieji ešelonai su tremtiniais 
išvyko kovo 27 d. rytą, paskuti
nieji - kovo 30 d.vakare.

Operacijai “Priboj” nustaty
ti planai buvo įvykdyti ir viršyti, 
tačiau 1949 m. trėmimai dar 
nesibaigė. 1949 m. balandžio 4 d. LSSR 
MGB tardymo dalies viršininko pava
duotojas pik. Michail Zacharov pateikė 
ministrui N. Gorlinskiui smulkią pažymą 
apie tai, kiek šeimų ir pavienių asmenų 
kiekvienoje apskrityje pasislėpė nuo trė
mimo. Saugumiečiai nustatė, kad deporta
cijos išvengė 3,236 šeimos ir 3,912 pavienių 
asmenų, išviso 13,777 žmonės. Nedelsiant 
buvo pradėta medžioklė, kuri truko iki 
liepos mėn. Iš A. Sniečkaus informacijos 
(1949. V. 17) G. Malenkovui matyti, kad 
per 1949 m. balandžio mėn. papildomai 
buvo išvežtos 686 šeimos (3,090 žmonių, 
iš jų 863 pavieniai asmenys). Susumavus 

liniais, pjaunančią medžius, o vakarais 
slaugančią sunkiai sergančią Mamą), rėmė 
ją pinigais. Verutė iš 300 rublių premijos 
tuoj 100 rublių pasiunčia Valei į Lietuvą. 
Antanas keletą perlaidų vėliau pasiuntė 
Valei į Lietuvą. Kai jis su šeima grįžo į Lie
tuvą, Boleslovas ir Veronika pridėjo pini
gų pusei namelio nusipirkti. Pasitvirtina 
Evangelijos žodžiai, kad vertingiausi yra tie 
skatikai, kuriuos žmogus duoda neturė
damas.

Juodoji pusė - kai tremiamų žmonių 
turtą kaimynai pasiima dar šeimininkams 
nepalikus kiemo, negrąžina Lietuvoje be 
pragyvenimo šaltinio likusiems šeimos 
nariams.

Taigi, Veronika, Vera ar Era kaip ji sa
ve vadino, pateko į taigą Irkutsko srityje, 
Usolsko rajone, Charchataj gyvenvietę. Ar
timiausi giminės Čerškai j už 30 km esančią 
Bolšaja Rėčka. Kadangi Verutė buvo jau 
ragavusi aukštojo mokslo, jai beveik nete
ko kirsti miško pačiai-ją paskyrė medienos 
apskaitininke. Charchatajuje Verutė susipa
žįsta su dar gimnaziste Gražina (Ina) Pe- 
tronaily te, kurios tėvelis buvo nukankintas 
Rainių miške, o ji pati su Mamyte ištremtos. 
Toliau jos mokslo sieks kartu. [...]

1950 m. birželį Vera vyksta į Irkutską 
sužinoti apie galimybę studijuoti.[...]

Laiške Verutė rašo: „Jau visa savaitė 
kaip atvažiavom į Irkutską. Kelionė buvo 
sunki, bet kartu ir įdomi... Pasistengsiu ap
rašyt. Kada apleidom Charchataj, buvo 
smarkus lietus. Važiavau kartu su Inute, tiks

Juozas 
Ardzįjauskas 

buvęs politinis kalinys, Sibiro tremtinys 

IŠ PRAEITIES

Pasakyki, brolau, kas gi gydo žaizdas, 
Kas gi skausmą sumažinti gali?
- Kai prisimenu tas pragyventas dienas, 
Kai prabėgo jaunystė bedalė.

Už Uralo kalnų aš belaisviu buvau 
Vien už tai, kad Tėvynę mylėjau.
Žuvo broliai, kovoj - jų kapų nežinau... 
Blaško tėviškės pelenus vėjai.

Nors žinau, sužydės tuoj laukai gėlėmis, 
Aušrai auštant pavasario rytų, 
Tik jaunystės dienų sugrąžint negaliu - 
Jos jau rudenio lapais nuvyto.

Gauskit, kanklės, garsiau, kurkim laužus 
kaitriau,

Kad įkaistų lietuviškas kraujas
Virš ugniaviečių tų, virš karštų pelenų 
Tesušvinta gyvenimas naujas!

Laisvė gydo žaizdas, meilė tildo skausmus 
Ir jaunystę grąžina, ir viltį.
Gauskit, kanklės, garsiau - jūsų aidas 

skambus
Gal padės vėl gyventi pakilti.

duomenis išeitų, kad 1949 m. iš Lietuvos 
buvo išvežta 9,844 šeimos, kuriose buvo 
daugiau kaip 33,500 žmonių.

1950 m. ūkininkai ir vėliau buvo veža
mi, remiantis 1949 m. SSRS ir LSSR Mi
nistrų Tarybų nutarimais. Tais metais įvy
ko trys palyginti nedidelės apimties trė
mimai: balandžio 14 d. (į Altajaus kraštą), 
rugsėjo 1 - 2 ir 19 d. (į Chabarovsko krašto 
Lažo ir Komsomolsko prie Amūro rajo
nus). Jų metu buvo išvežta 360 šeimų 
(1,355 žmonės). Trečioji pagal didumą de
portacija (“Osen”) vyko 1951 m. rudenį, 
lai buvojau antrasis trėmimas tais metais.

Eugenijus Grunskis

liau išėjom pėsčios. Bagažas susidarė nedi
delis, nes nes vežiausi tik būtiniausius rū
belius, nors aš nebūtinų ir neturiu. Tai ma
no daikteliai tilpo į čemodaniuką ir kup
rinę. Mat neturiu nei kakl ros, nei žieminio 
palto, kas mane aplcngvino tuo laiku, nors 
gyvenant gal ir apsunkins, bet ką padarysi. 
Labai norėčiau, kad, brangute, įsivaizduo
tum mūsų tuometinį žygį. Mūsų laimei tuo 
metu ėjo į Ricčką traktorius remontui. 
Traktoristas lietuvis. Tai visus daiktus pri- 
rišom prie traktoriaus bunkerio, o mes 
pačios išėjom iš paskos, mindamos baisų 
purvyną. Širdies jausmą, manau, Valyte su
prasi. Žiūrėjau į savo čemodanėlį, kurį ka
daise veždavomės į Kauną, traukdavo rafits 
sarčiukas, vadžias laikydavo Antanas. Da- 
bargi... žinoma traktorių valdė Antanas, 
tik jau ne mūsiškis, vienas toks žemaitis. 
Laimingai praėjom 10 km, prabridom ke
letą upių ir prie vieno kaimelio per upę 
brendant išsimaudžiau, mat upės vanduo 
toks šaltas kojas užgėlė ir nepajutau to 
akmenų slidumo ir plumpt ant šono. Greit 
atsikėliau nors šlapia, bet energijos nepa- 
mečiau. Užėjom j kaimelį, nes traktoristas 
norėjo pietaut. Ašgi išsigręžiau šlapius 
skvernus ir vėl traukiau toliau. Praėję 5 km 
priėjom antrą kaimelį, kur radom kitą 
traktorių, kuris vežioja produktus, tada 
persikraustėm j tą ir laimingai nakties 12 
vai. pasiekėmRicčką. Ach, jei sugebėčiau 
piešti, tai tikrai nupieščiau keletą vaizde
lių iš mūsų kelionės, kaip plaukiam per

Nukelta į 7 psl.
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Bendruomenės baruose
AL Dienų svečiai - garsus 

Lietuvos baleto šokėjai
XXV ALD SYDNEY 2008

Dėka Lie
tuvos kultū

ros ministerijos ir Lietuvos instituto, ku
rie pažadėjo sumokėti trims gabiems 
Lietuvos baleto šokėjams už kelionę į 
Australiją, pirmą kartą pamatysime gyvai 
šokančius žinomus Lietuvos baleto šokė
jus Australijoje ir galėsime patys įvertinti 
jų gabumus per XXV AL Dienas Sydnėju- 
je šių metų gruodžio pabaigoje.

Šokėjai atvyksta Lietuvos Baleto Bičiu
lių dešimtmečio proga (10th Friends of 
Lithuanian Ballet Jubilee). Jų atvykimą 
organizuoja Ramona Ratas - Zakerevičienė 
su ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ir 
XXV ALD Ruošos Komiteto pritarimu.

(Netaikus FLB planuoja Sydnėjuje ir 
Melbourne surasti “fund raisers”, kad galė
tų šokėjus aprūpinti nakvyne ir maistu,

Petras Skirmantas (Žan de Brijen) ir Nelė 
Bercdina (Raimonda) 1995 m.

Kristina Gudžiūnaitė Čiurlionio baleto 
mokyklos koncerto metu, 2007 m.

Voicech Žuromskas Čiurlionio Baleto 
Mokyklos koncerto metu, 2007 m.
Visos nuotraukos Michailo Raškovskio.

kol jie svečiuosis Australijoje. Tikimės su 
bičiulių ir Bendruomenės pagalba šią 
problemą išspręsti).

Kas gi tie atvykstantieji?
Šokėjų vadovas yra Petras Skirmantas, 

buvęs žymus Lietuvos baleto pagrindinis 
šokėjas/pedagogas/choreografas ir buvęs 
Nacionalinio M.K.Čiurlionio menų mo
kyklos baleto skyriaus vedėjas. Dabaršioje 
mokykloje jis, kaip baleto specialistas, 
dėsto baleto, muzikos, teatro ir kino kur
sus. Petras paruoš ypatingą atvykstančių 
šokėjų programą Lietuvoje, o mes ją 
pamatysime per ateinančias Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje šių metų pabaigoje.

Kristina Gudžiūnaitė (18 metų) 13-tos 
klasės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
baleto skyriaus šokėja, kuri yra Beatričės 
Tomascvičienės mokinė. 2006 m. Kristina 
Švedijos ‘Moro’ tarptautiniame baleto kon
kurse laimėjo pirmą vietą, žiūrovų sim
patijų premiją bei Nils-Akc Ilaggboms 
prizą. Taip pat 2006 m. ji laimėjo FLB 
“Jaunųjų baleto vilčių” premiją. 2007-tai- 
siais jai buvo paskirta Čiurlionio baleto 
mokyklos aukščiausia “Jadvygos Jovai- 
šaitės Olekienės” premija.

Šįmet Kristina jau pasirodė LNOBT pa
statymuose šokdama solo partijas spek
takliuose “Bajcderė”, “Šešėliai” bei “Bri
lianto” partiją “Miegančiojoje gražuolėje”. 
Tuomet Kristina buvo tik 12 klasėje. Po 
vasaros ji tęs studijas 13 klasėj.

Voicech Žuromskas (18 metų) 13-os 
klasės M.K.Čiurlionio baleto skyriaus 
šokėjas ir Petro Skirmanto mokinys nuo 8- 
tos klasės. 2007 m. jis dalinai laimėjo FLB 
“Jaunųjų baleto vilčių” premiją. Praėjusį 
mėnesį Voicech laimėjo antrą vietą Šve
dijos “Moro” Šiaurės šalių ir Baltijos vals
tybių jaunųjų baleto artistų konkursą ir 
kartu kelialapį į Prancūzijos Paryžiaus 
“Grasse” tarptautinį baleto konkursą, kuris 
įvyks šių metų spalio mėnesį. Voicech 
baigė 12-tą klasę ir po vasaros taip pat tęs 
studijas 13-oje klasėje.

Visi trys šokėjai turės galimybę susi
pažinti, padirbėti Australijos baleto treno 
klasėse, pažiūrėti spektaklius ir pirmą kar
tą užmegzti draugystę tarp Lietuvos baleto 
ir Australijos Baleto Mokyklos Melbour
ne bei Australijos Baleto Kompanijos 
Sydnėjuje.

Gruodžio 10 dieną Kristina Gudžiū
naitė ir Voicech Žuromskas yra pakviesti 
šokti “pas de deux” šokių spektaklyje 
Sydney Opera House kartu su Australijos 
baleto šokėjais. Spektaklis vadinasi “Dance 
and Dancers” Educational Program. Jis 
prasidės 11.30 vai. ir 12.30 vai. Spektak
lis skirtas jaunimui. Tikimės, kad šeimos 
su vaikučiais pasinaudos šia proga ir ap
silankys Sydney Opera House, kur ne
brangiai galės pamatyti šią programą ir 
tokiu būdu paremti mūsų svečius - ga
bius, jaunus Lietuvos baleto šokėjus!

Vėliau šokėjus pamatysime per XXV 
AL Dienas Sydnėjuje. Jie pasirodys per 
ALD Atidarymą gruodžio 27 dieną, per 
jubiliejinę FLB organizuojamą popietę 
gntodžio 28 d. ir per Naujų Metų balių 
“La Luna Function Centre” gruodžio 31 d.

XXV Australijos Lietuvių Dienų ren
giniuose laukiame svečių iš visos Aus
tralijos!

Ramona Ratas - Zakarevičienė

Skaityk “Mūsų 
Pastogę” — viską 

žinosi!

ALB KV pirmininkė - Gold Coast’e

Šių metų gegužės pabaigoje Gold Coast lietuvius aplankė Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pirmininkė Birutė Prašmutaitė.
Nuotraukoje iš kairės: Birutė Prašmutaitė, Joan Songailienė, Juozas Songaila, Irena 
Atherton, Maurice Atherton ir Regina Smilgevičienė. Už susirinkusiųjų nugarų paka
binta nuotrauka, kurios centre matosi Juozas Songaila, grojantis akordeonu (nuotrauka 
padaryta 1947 m., kai Juozas atvyko į Bonegillą).

Nauja Lidijos Šimkutės knyga
Lietuvos rašytojų sąjunga išleido Aus

tralijoje gyvenančios lietuvių poetės Lidi
jos Šimkutės poezijos rinkinį lietuvių ir 
anglų kalba “Mintis ir uola /Thought and 
Rock” (2008 m.). Tai jau penktoji dvikal
bė Lidijos Šimkutės poezijos knyga.

Kaip knygos aplanke rašo Nobelio pre
mijos laureatas J. M. Coetzee, “Lakoniška 
išraiška, prasiveriančios paslapties ir ty
los bei erdvės pojūtis, lietuviškos etninės 
atminties sąlytis su Vakarų ir Rytų kul
tūrų patirtimis - ryškūs L. Šimkutės lyri
kos bntožai.”

J.M. Coetzee taip pat nusako Lidijos 
Šimkutės poezijos paliekamą įspūdį: 
“Rinkinio “Mintis ir uola” eilėraščiai yra 
nepaprasto skaidrumo, jie parašyti pasau
lio atsivėrimo būsenoje, kai poetinė įžval
ga pagauna staiga kaip suplasnojantis 
paukštis”. inf.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Jums rašo dvi anglų kalbos mokytojos 
iš Kauno. Norėtume išsakyti savo nuomo
nę p. Lidijos Šimkutės-Pocienės iškeltu 
klausimu - ar verta toliau leisti „Lithuanian 
Papers”?

Esame nuoširdžiai dėkingos p. Algi
mantui Taškūniii už jau penkerius metus 
mums dovanojamas gausias šio leidinio 
siuntas. Leidinį mes naudojame kaip pa
pildomą medžiagą savo anglų kalbos 
pamokose mokykloje bei suaugusiųjų 
kursuose, saugome savo anglų kalbos 
kabinetų bibliotekose, o taip pat perduo
dame kitų mokyklų bibliotekoms bei sa
vo kolegoms anglų kalbos mokytojams ir 
universitetų dėstytojams, kurie su džiaugs
mu juos priima. Manome, kad per penke
rius metus mums pavyko pakankamai ge
rai įsigilinti į „Lithuanian Papers“ turinį ir 
jo skleidžiamas idėjas.

Leidinys, anglų kalba pasakojantis apie 
Lietuvos ir lietuvių istoriją bei nūdieną, 
keliantis lietuvio savivertę bei ugdantis 
patriotinius jausmus, tikrai nėra atgyvena. 
Maža to, mus ir mūsų mokinius džiugina 
leidinio graži ir taisyklinga anglų kalba. 
Skaitydami „Lithuanian Papers”, vyresnių
jų klasių mokiniai turtina savo žodyną ir 
plečia akiratį, tokiu būdu geriau pasinioš- 
dami anglų kalbos įskaitai bei egzaminui

kur jie turi išreikšti savo mintis įvairiomis 
temomis, pradedant kasdiene buitimi ir 
baigiant ekonomikos, politikos bei istorinio 
paveldo klausimais. [...]

„Lithuanian Papers“ publikacijų auto
riai - kompetentingi mokslininkai, ana
litikai bei įvairių mūsų tautos istorijos ir 
nūdienos įvykių liudininkai iš viso pasaulio. 
Mažas kompaktiškas leidinėlis rašo apie 
didingus dalykus - knygnešystę, lietuvių 
kalbą, partizanų kovas bei vis dar gyvą 
pasaulio lietuvių bcndniomcnę.

Kaip žinia, naikint visada lengviau nei 
sukurti. Taigi prieš nutraukiant „Lithuanian 
Papers” veiklą, reikėtų gerai pagalvoti, ar 
tikrai šis leidinys niekam nereikalingas. 
Mes manome priešingai. Turbūt mums pri
tartų ir įvairių tautų atstovai, kurių padė
kas skaitome „Lithuanian Papers“ pusla
piuose. Galbūt kitų skaitytojų išsakytos 
nuomonės padės šiam leidiniui tapti dar 
įdomesniam ir aktualesniam. Tikimės, kad 
„Lithuanian Papers“ anglų kalba bus lei
džiamas ir toliau, na, o mūsų jau turimus 
leidinius dar tikrai skaitys ne viena moki
nių laida. Pagarbiai,

Sandra Jukštienė,
VDU „Rasos” gimnazija

Rūta Slavickicnč,
Kauno J.'Urbšio vidurinė mokykla
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Sportas_____________________
Briuselyje - UI lietuvių sporto žaidynės

Briuselyje, NATO sporto 
komplekse gegužės 31- birže
lio 1 dienomis vyko trečiosios 
lietuvių sporto žaidynės. Žai
dynės tradiciškai susilaukė 
didelio sporto mėgėjų dėme
sio - į jas susirinko daugiau 
kaip 400 dalyvių.

Dalyvius pasveikino Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento prie LR Vyriausybės 
generalinis direktorius Algir
das Raslanas (žiūr. nuotr.).

Žaidynių dalyviai varžėsi 
krepšinio ir futbolo aikštėse,

, Edvinas Krungolcas ir Andrejus Zadneprovskis.

žaidė stalo tenisą, lauko tenisą, badmintoną 
ir boulingą. Ypatingai populiarios buvo 
krepšinio ir badmintono varžybos.

Mažiausi žaidynių dalyviai rungėsi 
piešinių konkurse „Sportas ir aš“, išbandė 
jėgas linksmuosiuose žaidimuose.

Pirmąjį žaidynių vakarą visi dalyviai 
susibūrė šventinėje vakarienėje, kur dalijo
si įspūdžiais, planavo kitos dienos startus.

LR nuolatinės atstovybės Europos 
Sąjungoje darbuotojai ir jų sutuoktiniai

Dviračiu lenktynėse Prancūzijoje - lietuvių triumfas
21 metų Lietuvos dviratininkė Urtė 

Juodvalkytė, atstovaujanti Italijos koman
dai “USC Chirio Forno d’Asolo”, laimėjo 
Prancūzijoje vykusias septintąsias moterų 
dviračių lenktynes “Grand Prix Cycliste de 
Lyon Gerland” (63 km).

Per lenktynes ne kartą bandžiusi ati
trūkti nuo varžovių U. Juodvalkytės ko

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Žemės ūkio 
akademija
Laimė ir Jonas 

buvo pažįstami su
Žemės ūkio akademijos rektoriumi, tai 
suorganizavo mums ekskursiją į ŽŪA. Tą 
dieną traukiniu nuvažiavom j Kauną, o iš 
ten Linkevičių draugai Kanopkos mus 
nuvežė į Noreikiškes (tarp Kauno ir Ka
čerginės). Anksčiau Noreikiškės priklau
sė Karveliui, bet jo šeima išvyko į Vokie
tiją, dvaras buvo nusavintas ir paverstas 
kolūkiu, o ŽŪAkademija perkelta iš 
Dotnuvos.

Rektorius Balkevičius mus labai ma
loniai pasitiko ir parodė Akademijos pa
sididžiavimą - hidroponinius šiltnamius. 
Agurkais ir pomidorais tikrai galima bu
vo pasigėrėti. Gediminas kaip tik buvo 
pradėjęs domėtis mūsų daržais Melbour
ne, tai padarė įspūdį savo hortikultūrinė- 
mis žiniomis ir išmintingais klausimais. 
Net Laimė nusistebėjo. Paskui nuėjome į 
fermas (fermomis vadinamas gyvulių ūkis). 
Didžiulės mclžyklos man priminė Hoč- 
kio ūkį Australijoje, kur aš apie pusmetį 
melžiau karves, tik, žinoma, viskas daug 
didesniu mastu. Melžyklos erdvios ir la
bai švarios; melžėjos su chalatais.

“Kad būtume žinojusios, kad užsienio 
svečių turėsim, būtume balinėm sukniom 
apsivilkusios”, - juokavo jos. “Na, balinių 
tai nereikia”, - paprieštaravau, “aš Austra
lijoj karves melždama specialiai nesipuoš- 
davau”.

Melžėjos iš karto nustebo, bet greitai 
susigaudę: “Tai malonu su tikti kolegę”. Tik 
tada man dingtelėjo, kad jos visos tikriau-
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iškovojo ypač daug medalių.
2009 metais Briuselyje bus rengiamos 

ketvirtosios lietuvių žaidynės. Sporto mė
gėjai iš Belgijos taip pat ketina dalyvauti 
Lietuvoje vyksiančiose VIII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse.

Žaidynes surengė: Lietuvos nuolatinė 
atstovybė ES, Lietuvos atstovybė prie 
NATO, Lietuvos ambasada Belgijoje, 
Belgijos Lietuvių Bendruomenė ir Lie
tuvos verslo atstovybė Briuselyje. □ 

mandos draugė Edita Ungurytė finišavo 
trečia. Šios lenktynės buvo paskutinysis, 
ketvirtasis, šio sezono “Challenge Cycliste 
de la Ville de Lyon” varžybų etapas.

Galutinėje įskaitoje pirmąją vietą už
ėmė 20-metė Edita Ungurytė. Pirmajame 
etape ji buvo aštunta, antrajame - antra, o 
trečiajame - dvylikta. □ 

šiai buvo studentės.
Užsukom ir į mechanizacijos skyrių, 

bet mašinos mane ne labai domino.
Nuėjom pasižiūrėti, kaip gyvena kolū

kiečiai. Kiekviena šeima turėjo nuosavą 
dviaukštį mūrinį namuką; daug kas tu
rėjo duonkepę krosnį, o mums pasisekė, 
kad jie kaip tik tą dieną savaitėje kep
davo labai gardžią juodą duoną. Kaunie
čiai tą žinojo,ir jų nemažai atvažiuoda
vo nusipirkti. Nusipirkom ir mes kepalą, 
kurį vos galėjom dviese panešti, paskui juo 
dalinomės Kaune ir Vilniuje.

Apėję Akademiją, nuėjom kavos gerti 
pas rektorių. Neatsimenu vaišių, bet atsi
menu servizą, iš kurio gėrėm kavą. Tai bu
vo dar smetoniniais laikais vytautiniais 
(1930) metais pagamintas servizas su 
Vytautu Didžiuoju ant kiekvieno puodu
ko. Ponia rektorienė pasisakė tik ypatin
gus svečius iš jų vaišinanti.

Pas kunigą Ričardą
Okupuotoje Lietuvoje kunigai buvo 

vadinami vardais - gal, kad nereikalingos 
ausys neišgirstų pavardės.

Būnant Kaune Saulius pasiūlė nuva
žiuoti į Tytuvėnus pas kun. Ričardą Mi
kutavičių.

“Aš jam vis nuperku gerų knygų. Da
bar kaip tik turiu Laucevičiaus “Knygų 
įrišimai Lietuvos bibliotekose XIV-XVI11 
a.” - nuvešiu, o jums bus proga su juo 
susipažinti”.

Turėjom leidimą pabūti Kaune, tai 
vienos dienos iškyla į “Kauno apylinkes” 
lyg ir turėjo įeiti į tą leidimą - svarbu, kad 
nakvynei grįžtume į Kauną. Iškeliavom 
su Saulium ir Julyte.

Pakeliui sustojom Raseiniuose prie 
skulptoriaus Vlado Grybo “Žemaičio”. 
Dar buvo labai anksti. Suvargusi moteriš
kė ražų šluota šlavė aplink paminklą. 
Gediminas ją prakalbino, o ji atsakė gry
niausia suvalkiečių tarme. Gediminas 
nusistebėjo, kad ji Žemaitijos sostinėje

LR p enkia koviniu kai - pasaulio vicečempionai
Antradienį, birželio 3 d., 

Vengrijos sostinėje Buda
pešte pasibaigusio pasaulio 
šiuolaikinės penkiakovės 
čempionato vyrų estafetės 
varžybose Lietuvos koman
da, kurią sudarė 33 metų 
Andrejus Zadneprovskis, 35 
metų Edvinas Krungolcas ir 
21 metų Justinas Kinderis, 
iškovojo sidabrą.

Pasaulio čempionais tapo 
Baltarusijos atstovai-Jcgor 
Lapo. Dmitrij M e liaęįh ir 
Michail Prokopenko, surin
kę 5728 taškus. Lietuviai nuo jų atsiliko 20 
taškų. Bronzą pelnė Vengrijos sportinin
kai. Jie nuo nugalėtojų atsiliko 90 taškų. 
Estafetės varžybose dalyvavo 17 komandų.

Pirmojoje rungtyje - šaudyme - Lietuvos 
komanda buvo šešta (1084 tšk.). Vėliau, po 
kiekvienos rungties, lietuviai kilo po vie
ną laiptelį aukštyn. Fechtavimo varžybose

Valstybės stadionas - data nukeliama
(ELTA). Europos kultūros sostinės 

renginiai Vilniuje kitais metais tikrai ne
vyks naujame Nacionaliniame stadione. 
Po Vyriausybėje įvykusio darbo grupės 
posėdžio paskelbta, kad stadiono atida
rymo data keliama į 2010 metų pabaigą, 
nors anksčiau buvo planuota jį atidaryti 
kitų metų birželį.

Vyriausybė anksčiau buvo žadėjusi 
stadiono statybai dar šiais metais skirti 
200 milijonų litų, bet suabejojus projekto 
skaidrumu pinigai nepervesti iki šiol. 
Vėliau Ministrų Kabinetas nusprendė kol 

kalba suvalkietiškai.
“Oi, ponuli, sumaišė tą mūsų Lietuvė

lę, visai sumaišė...” - atsakė moteriškė.
Išsukę iš kelio greitai apžiūrėjom Ši

luvą ir nuvažiavom į mūsų kelionės tiks
lą - Tytuvėnus, ir tiesiai pas kun. Ričardą 
Mikutavičių. Saulius mus perspėjo, kad 
nesakytume, jog mes iš Australijos, bet 
nuo Mikutavičiaus neilgai tą nuslėpėm.

Nedidelėj medinėj klebonijoj jis turė
jo tikrą muziejų su daugybe paveikslų, 
skulptūrėlių ir visokių namų apyvokos 
daiktų - vazų, senų rašomojo stalo rašali
nių, plunksnakočių, sugeriamo popieriaus 
presų ir kitokių daiktų iš dvarų. Man la
biausiai patiko paveikslas, kur du kardi
nolai lošia šachmatais, o kiti apstoję se
ka, ir kiekvienas kitaip reaguoja. Vienam 
kambary buvo rūpintojėliai ir kryžiai.

Mikutavičius papasakojo, kaip jis tuos 
dalykus surenka, superka, restauruoja. 
Labai greitai pastebėjo Gedimino laik
rodį : “O, jau mes ir tokius gaminame”, o 
kai aš paklausiau, ką reiškia kažkoks 
rusiškas žodis, buvo visai aišku, kad mes 
ne iš Vilniaus. Jis papasakojo, kad jam 
valdžia leidžia rinkti tuos eksponatus, 
kadangi jis viską yra užrašęs Čiurlionio 
muziejui, taigi jis tik tų dalykų kurato
rius. “Betgi jūsų medinėj klebonijoj yra ir 
gaisro pavojus. Kas bus, jeigu kas atsi
tiks?” Mikutavičius pažiūrėjo į laikrodį: 
“Dabaryra vienuolikta valanda. Jeigu da
bar viskas sudegtų, tai Dievo valia, o aš ligi 
vienuoliktos valandos džiaugiausi šituo 
rinkiniu”.

Atsisveikinę su kun. Ričardu nuėjome 
apžiūrėti Tytuvėnų architektūrinio an
samblio - bažnyčios ir vienuolyno pasta
tų. Stovėdami vienuolyno klioštoriuje 
pamatėm laidotuvių procesiją, einančią į 
bažnyčią. Priekyje ėjo kun. Ričardas. 
Pamatęs mus, jis paliko procesiją ir teki
nas atbėgo prie mūsų dar kartą atsisveikin
ti, ir vėl tekinas atgal prie procesijos.

Vėliau su kun. Ričardu teko susitikti 
ne vieną kartą. Pas Gedimino svainį Joną 

Lietuvos komanda užėmė antrąją (896 tšk.), 
plaukimo rungtyje - šeštąją (1308 tšk.), 
jojimo rungtyje - trečiąją (1152 tšk.), o 
bėgimo varžybose - pirmąją (1268 tšk.) 
vietas.

Lietuvos penkiakovininkai pasa'tllib 
pirmenybių estafetės varžybose sidUbPą 
iškovojo ir 1998 bei 2002 metais. -EI 

kas apsiriboti 100 milijonų - toki spren
dimą lėmė Seimo sprendimas šiais metais 
mokytojų algas pakelti ketvirtadaliu.

Dėl negautų lėšų statybos darbai buvo 
nutraukti vasario mėnesį. 25,000 vietų 
stadiono statybos turėtų būti atnaujintos 
iškart po to, kai bus padengtos skolos, 
kurios šiuo metu siekia apie 35 milijonus 
litų.

Kitąmet svarbiausi Vilniaus - Europos 
kultūros sostinės renginiai turėtų vykti 
Vingio parke, kurį sostinės valdininkai ža
da rekonstruoti, bei Kalnų parke. □ 

jį sutikom filatelistų pobūvyje, kartu su 
filatelistais iš Amerikos ir Kanados. Po 
kelerių metų lankėmės pas jį, kai jis buvo 
Vytauto bažnyčios klebonas Kaune ir 
gyveno buvusiame Tumo-Vaižganto bute. 
Jis tada rūpinosi Vytauto bažnyčios res
tauravimų ir remontu.

Pirmiausiai paklausiau, ar jis tebeturi 
tuos šachmatais lošiančius kardinolus ir 
kaip nustebau pamačiusi, koks nedidelis 
tas paveikslas. Mano atmintyje jis užėmė 
pusę sienos! Bet ir “sumažėjęs”, jis buvo 
labai įspūdingas.

Tilžė
Dar vis ekskursuodami “po Kauno 

apylinkes” pasiekėm Tauragę. O kad jau 
netoli buvo, tai pro Tauragę pasukom j 
Tilžę. Nors ten jau skaitėsi Federalinė 
Rusijos Respublika, bet sienos nebuvo.

Ant Luizės tilto per Nemuną stovėjo 
sargyba, bet nieko netikrino. Pervažiavom 
tiltą, sustojom prie pirmo pasitaikiusio 
milicininko paklausti, kur yra Vydūno 
namai. Neabejodamas paaiškino krfip 
važiuoti. '7

Kadangi reikėjo bent kelis kartus 
pasisukinėti, tai dar kelis kartus paklau
sėm kelio. Kiekvienas žmogus mums 
tiksliai nurodė kur važiuoti. Beveik visi 
Prūsijos gyventojai yra iš Rusijos gilumos 
atkelti rusai. Mes nusistebėjome, kad visi 
taip gerai žino Vydūno namus.

Saulius nusijuokė: “Ten yra vienintelė 
memorialinė lenta visoje Tilžėje, ir pats 
namas yra geriausiai prižiūrėtas bei nu
dažytas. Jį prižiūri iš Lietuvos atvykstan
čios talkininkų grupės”.

Saulius mus buvo perspėjęs, kad ap
sirengtume paprastai, bet pastebėjau, kad 
Tilžėje ne apranga mus išduoda: Gedimi
nas eina gatve, tarytum pasaulis jam 
priklauso, o vietiniai žmonės susigūžę, 
susitraukę, kad tik jų niekas nepastebėtų. 
Jei pamato į juos nukreiptą foto aparatą, 
tuoj uždengia veidą. Lietuvoj mes savo 
laikysena neišsiskyrėm.

Tęsinys kitame MP nr.
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Britanijos lietuviukai - Shakyra, Radu, Younas
Shakyra, Lee, Leya, Sameeras, Adnan, 

Radu, Kvinta, Younas.. .Tai - ne muzikos 
ar kino žvaigždžių vardai. Taip savo atža
las šaukia Didžiojoje Britanijoje įsikūrę 
naujosios bangos išeiviai. Todėl Lietuvos 
ambasada pradėjo raginti juos mažyliams 
duoti lietuviškus vardus. Į Lietuvos amba
sados konsulinį skyrių užsukusius tautie
čius jau kurį laiką pasitinka ne tik stenduo
se pakabinta informacija apie dokumentų 
keitimą, įstatymų garantuojamas atvykė
lių teises ir pan., bet ir didžiulė lenta su 
tos dienos lietuvišku vardu.

Pastaraisiais metais atžalų susilaukę 
tėvai pradėjo varžytis, kas išrinks kuo 
įdomesnį ir egzotiškesnį vardą. Kai kurie 
iš jų skamba lietuviškai, tačiau rašomi pagal

Britai uoliai ieško lietuvės žudikų
Britų policija skiria didelę 20,000 sva

ją] (apie 45,000 austrai, dol.) premiją už 
infprmaciją, kuri padėtų atvesti pas lietu- 
įvės 57 metų Adės Pūkelienės žudikus. 
Valytoja dirbusi 57-erių metų našlė buvo 
užpulta netoli namų ankstų vasario 28- 
osios rytą, po naktinės pamainos grįžtant 
namo Rytų Londone.

Teigiama, kad A Pūkelienę užpuolė du 
kaukėti jaunuoliai, iš nusikaltimo vietos 
pasprukę sidabriniu ar pilku motoroleriu 
be registracijos numerio. Vienas iš jų laikė 
pačiuptą juodąkrepšį.

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl AUS

Tetos - tremtinės prisiminimui
Atkelta iš 4 psl.
patvinusias upes. Čiagi pas Čerškus apsi- 
džiovinom, nusiplovėm purvus ir po die
nos pasiekėmlrkutską“.

Didelis išbandymas laukia Irkutske. 
Iš Kauno medicinos instituto atsiųstoje 
akademinėje pažymoje ne tik dėstyti da
lykai ir pažymiai, bet kitoje lapo pusėje 
neigiama charakteristika - buožės duktė, 
nerekomenduojama tęsti aukštojo mokslo. 
Studijos pakimba ant plauko. Išgelbsti žy
dų tautybės dekanas Chodosas - jis paduo
da Verutės dokumentus Rektoriui pasira
šyti kartu su kitais popieriais ir taip gauna 
parašą - priimta studijuoti. Vera rašo į 
Lietuvą: aš patekau tarp išrinktųjų, aš 
studijuoju!

Paminėtinos „išrinktųjų“ gyvenimo są
lygos. Vera ir Ina išsinuomoja lovą - vieną 
dviem - rūsyje. Rūsio kambarėlyje kam
puose 4 lovos, 2 stalai ir 2 suoliukai. Iš viso 
gyvena 9 žmonės. Sąlygų mokytis jokių. 
Tenka per šaltį sėdėti koridoriuje ant laip
tų su paltu ir mokytis prie menkos sping
sulės. Iš pradžių stipendijos negauna, kol 
nebus aiškūs pirmos sesijos rezultatai. Gy
vena iš to, ką duoda skurstanti šeima. Iš
moksta valgyti 1 kartą per dieną. Organiz
mas priešinasi tokiam režimui. Greit tenka 
išrauti 3 dantis, vėliau dar du.

Irkutsko medicinos institute jau studi
juoja lietuviai Aldona, Adolfas ir Juozas 
Juočiai. Atsiranda Irkutske ir daugiau 
studijuojančių lietuvių. Jau praktikos me
tu po 4 kurso savarankiškai tenka priimi
nėti gimdymus.

1954 m. baigia Irkutsko medicinos 
institutą. Verutė visą gyvenimą didžiausią 
skolą už galimybę baigti aukštąjį mokslą 
jaus seseriai Anelei, kuri savo sunkaus dar
bo taigoje santaupas ir geresnius rūbus 
atidavė, kad Vera galėtų mokytis. Baigusi 
paskiriama į Bratską chirurgijos skyriaus 
vedėja. Chirurgų trūksta, 'lenką daryti ne 
tik pilvo chirurgijos operacijas, bet ir gi
nekologines, urologines, dirbti traumato
loge, budėti, operuoti, konsultuoti, daly
vauti komisijoje kariniame komisariate.

Vieną kartą netgi sėkmingai susiuva 

anglų kalbos taisykles, kiti- „pasiskolinti“ 
iš žvaigždžių arba būna tokie neįprasti, kad 
sunku net nuspėti, berniukas ar mergaitė jį 
nešioja. Konsulinio skyriaus darbuotojai 
prisiminė ne vieną tokį vardą, kuriuo 
pastaraisiais metais buvo pavadinti lie
tuviams gimę mažyliai: Emili, Emily, Erik, 
Duncan, Trojus, Tedas, Armaan, Denis, 
Majus, Samantha, Mia, Sam, Victoria, 
Villy, Kevin, Rebecca, Daniella, Gabriella, 
Maria, Daniel, Elvin, Damien, Rojus, Ali, 
Matthew, Aironas, Aaronas, Mclodi.

Diplomatų teigimu, taip vadinami ne 
mišrių šeimų vaikai, o lietuvių porų atžalos. 
Jų Didžiojoje Britanijoje gimsta nemažai. 
Juk didelė dalis į šią šalį atvykusių išeivių 
yra 20-35 m. amžiaus. LGITIC

Pareigūnai įsitikinę, kad lietuvė pa
traukė vietos jaunuolių dėmesį. Kaip tei
giama, įtariamieji yra 170-180 cm ūgio, 
paaugliai arba vos įkopę į trečią dešimtį. 
Užpuolikai iš moters rankų išplėšė ran
kinę, o ji parkrito ant šaligatvio. Vėliau pa
aiškėjo, kad rankinėje nebuvo nieko ver
tingo, tik keletas asmeninių daiktų.

A. Pūkelienė dirbo valytoja banke 
Canary Wharf rajone. Į Didžiąją Britaniją 
ji atvyko prieš porą metų, mirus vyrui. 
Moteris gyveno su dukra, žentu ir 10-me- 
čiu anūku. LGITIC 

perdurtą širdį - už operacinės durų girtas 
sužeistojo brolis šaukia, kad jei ligonis 
mirs, jis užmušiąs chirurgę. Už tai gauna 
apdovanojimą, įvykis aprašomas vietinėje 
spaudoje. Iš silpnumo kartais svirduliuoja, 
nėra kada ir pavalgyti.

1955 m. išteka už Michailo Sorokerio, 
dantų techniko, kilusio iš Besarabijos. Jis 
taip pat represuotas - apkaltintas šni
pinėjimu rumunų naudai politinis kalinys. 
27 dienos šlapioje vienutėje, kojos vande
nyje, laukiant sušaudymo, bet, - paleistas. 
Vos nežuvęs nuo kalėjime įgytos tuber
kuliozės. Išgelbėjo neseniai pagamintas, 
juodojoje rinkoje nupirktas streptomici- 
nas. Busimasis vyras padovanoja Verai 
savo nuotrauką, užrašo - “ne atminčiai, o 
kad visada būtume kartu“. Nuo tada jis 
lengvins jos gyvenimą. Verutė išmokina 
Michailą atstatyti išnirusį peties sąnarį, jis 
jai padeda darbe. Daro valgyti, parsiveža 
po budėjimų. Veronika su vyru gyveno 
Bratske kaip tik tuo metu, kai ten vyko 
garsioji hidroelektrinės statyba, kai didžiu
lę teritoriją užliejo užtvenktos Angaros 
vanduo, buvo tos statybos liudininkai.

Nuo 1959 iki 1961 m. Vera dirba Vi
daus reikalų ministerijos žinybos ligoni
nėje. Ten sutinka represuotus medicinos 
profesorius, semiasi patirties iš jų.

Į Lietuvą abu grįžta 1961 m. Apsigyve
na Klaipėdoje, kur gyvena brolis Boleslo
vas Reikalas, jau statybininkas. Veronika 
Soroker pradeda dirbti Klaipėdos res
publikinėje ligoninėje chirurgijos sky
riuje, pablogėjus sveikatai- Konsultacinė
je poliklinikoje. Buvo gerbiama kolegų, 
mylima pacientų. Už savo darbą iš pacien
tų niekada neėmė pinigų. Chirurgės širdis 
staiga sustojo palyginti anksti - jai tik 
sulaukus 70 metų.

Pažvelgus į 'lėtos Verutės gyvenimą 
(mes su seseria ją kartais mažos pavadin
davome antra Mama - dėl didelio pana
šumo), negalima tiksliai atsakyti į klausi
mą, ar aš taip galėčiau, ar nepalūžčiau? 
Kita vertus, žmogaus galimybės neišsemia
mos, ypač kai prieš akis didelis tikslas.

(Sutrumpinta)

Povilą Burkį prisiminus
Perskaitęs Povilo dukros straipsnį 

(atsiminimus) “M.P.” supratau, kad jis 
skaitydavo mūsų savaitraštį ir norėjo, 
kad jo lietuviai draugai,nuo kurių senat
vėje nutolo, jįprisimintų.

Daugelio jo sydnėjiškių draugų jau 
nebėra mūsų tarpe, bet gyvieji jį tikrai 
prisimena.

Povilas jaunystėje dainavo Sydnėjaus 
lietuvių chore “Daina”, grojo akordeonu 
mūsų tautinių šokių grupei. Kadangi tuo 
metu mes su Povilu gyvenome tame pa
čiame bute ir kartu dirbome fabrike 
Camperdown, tad jį pažinau gana gerai.

Kaip Povilo dukra rašė, jis buvo tikras 
europietis. Taip, bet iš tikrųjų, jis buvo tik
ras lietuvis - ne kaimo bernas ir ne mies
to inteligentas, bet tikras lietuvis. Kaip 
dukra rašė: ”He never really mastered the 
English language”. Nenuostabu, nes mes, 
kurie atvykome į Australiją vyresnio am
žiaus, neturėjome sąlygų mokytis anglų 
kalbos. Mūsų anglų kalbos mokykla bu
vo kertant cukrines nendres, dirbant 
fabrikuose arba statybose tarp italų, grai
kų, lenkų ir kitų emigrantų. Bet iš tikrų
jų Povilas “could not master” anglišką 
charakterį, anglišką kultūrą. Povilui buvo 
sunku suprasti tą perdėtą toleravimą kito 
žmogaus nuomonei, jam buvo “taip” arba 

Padėka
Mūsų mielas draugas Vytautas Juozas Stelemėkas mirė 

2008 m. gegužės 1 d. Jo palaikai buvo sudeginti Rookwood krematoriume, 
dalyvaujant nemažai grupei draugų ir pažįstamų.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Stankevičiui už atlaikytas šv. Mišias Šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, sekmadienį, gegužės 4 dieną, taip pat už pa
mokslą ir maldas krematoriume gegužės 6 d. Kęstučiui Ankui už maldų skaity
mą, Antanui Laukaičiui už trumpą biografijos pristatymą ir atsisveikinimą. Danai 
Skorulienei, jautriai atsisveikinusiai visų draugi] vardu, Martinai Reisgienei 
atsisveikinusiai Sydnėjaus Lietuvių Moten] Socialinės Globos Draugijos vardu.

Jadvyga Burokienė tmmpai, angliškai papasakojo apie a.a. Vytautą Stelemė- 
ką ir atsisveikino savo šeimos ir australų draugų vardu.

Dėkojame Lietuvių Klubui “Dainava” už patalpas, Algiui ir Gary už šermenų 
paruošimą.

Su giliu dėkingumu
Jadvyga Burokienė ir Kay McGrath

(palikimo vykdytojos)

Lietuvis kompozitorius australiškoje programoje
Australijos Kamerinis Orkestras (Australian Chamber Orchestra) į sekančių savo 

gastrolių po Australiją programą įtraukė lietuvio kompozitoriaus J.Juozapaičio kom
poziciją “Perpetuum Mobile”. Programoje yra rašoma, kad “Juozapaitis concentrates 
on dazzling colours”.

Koncertai vyks:
Sydnėjuje (Sydney Opera House) - birželio 15 d.
Sydnėjuje (Recital Hall Angel Place)- birželio 14 d., 17 d. ir 18 d.

Australijos lietuvių dėmesiui
Kviečiu siųsti vertingą išeivijos archyvinę medžiagą apie išeivijos organizacijas, 

asmenis, įvykius lietuviškosios išeivijos gyvenime į Lietuvių išeivijos institutą prie 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune adresu:

Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, Lietuva - Lithuania,
Tel/Fax: +37037327 839, e-pastas: isc@fc.vdu.lt
Finansinę paramą Institutui ar jo specialiems projektams (visas aukas galima nusi

rašyti nuo JAV federaliniųmokesčių) siųsti per PLB Fondą (LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION, PO. Box 140796, Grand Rapids, MI 49514-0796, 
tel.: 616-791-7333, fax: 616-791-7888, e-pastas: plbfondas@aol.com )

Daugiau informacijos apie Institutą galima rasti: http://www.iscivijosinstitutas.lt/
Vytautas Kamantas,

Tel.: 616-791-7333, e-mail: kamantas@aol.com

Pranešimas buv. Vietinės Rinktinės kariams
Informuojame, kad knyga “Gcn. Povilo Plechavičiaus Vietinės Rinktinės kariai ir 

vadai” jau atspausdinta ir jau atkeliavo iš Lietuvos. Visiems, kurie šią knygą užsisakėte, 
ji bus pasiųsta, kai gausiu jūsų adresus ir pinigus - 30 litų arba $15. Čekiai turi būti 
išrašyti: A.Kramilius, 83 Queen St., Canley Heights, N.S.W.2166.

Antanas Kramilius, tel.: (02) 9727 3131

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudų!
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“ne”, ir nesiginčyk.
Povilas turėjo gerą muzikinę klausą, 

skambino pianinu ir grojo akordeonu iš 
klausos, o lietuvišką polką galėjo pagroti 
geriau už diplomuotus muzikus.

Dukra rašė, kad jis turėjo daug drau
gų. Tai tiesa, bet daug kas jo nemėgo dėl jo 
atvirumo, jis pasakydavo tiesiai į akis kas 
jam nepatikdavo. Kai vedė austrai?, vis 
rečiau pasirodydavo lietuvių renginiuose, 
visa energiją atidavė šeimai. Povilo lie
tuviškas charakteris, “taip” ir “ne”, nebuvo 
lengvai suprantamas australei žmonai, gal 
dėl to šeimos gyvenimas pasibaigė sky
rybomis.

Povilas savo dienas pabaigė Valhalla 
Village, Central Coast. Mirė nuo plaučių 
vėžio. Povilo gyvenimas man priminė 
poeto Santvara eilėraštį:

“Dosnusis Tėve - Tu man davai gėrybių
gausą,

Akis, dantis, kruopelį išminties ir 
dvasios klausą,

Davei ir moterų gražių klastingų ir dorų, 
Kodėl nedalioj vieną palikai kaip medį

sausą”.
Brangus Povilai, ilsėkis ramybėje. Tu 

dar ilgai liksi ne tik mano, bet ir daugelio 
sydnėjiškių lietuviiĮ atmintyje.

Vincas Binkis
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Gedulo ir vilties diena Sydnėjuje
Sydnėjaus Baltiečių Komitetas kviečia lietuvių bendruomenę dalyvauti 

minėjime, skirtame paminėti 1941 metų birželio mėnesio trėmimus, Šeštadienį, 
birželio 14 dienų, 2val.p.p., latvių Namuose, 32 Parnell Street, Strathfield.

Meninėje programos dalyje dalyvaus Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir 
solistai.

Neužmirškime - gyvųjų pareiga yra pagerbti žuvusius ir nukentėjusius!
Vincas Bakaitis. Baltiečių Komiteto vardu

Nemokama kelionė į Sibirą!
Kelionė buvo nemokama, kai tremtinius Į Sibirą vežė NKVD. Ji bus nemo

kama ir birželio 15. kai susirinksime Melbourne Lietuvių Namuose, o per 
Sibirą mus ves buvę tremtiniai.

Melbourne Apylinkės Valdyba kviečia visus, kas gali pajudėti, prisijungti prie 
šios šiurpios kelionės sekmadienį, birželio 15 d., 1 vai. po pietų.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Auskime juostas - artėja Lietuvių Dienos
Nuoširdžiai kviečiame atvykti į ruošiamas tautodailės rankdarbių pamokėles.
Renkamės sekmadienį, birželio22 dienų, 1 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 

Bankslown.
Pirmame susirinkime nutarsime, kokius tautodailės darbelius pasirinksime 

daryti: austi juostas, austi staklėmis, puošti eglutę šiaudinukais ar kitus rankdarbius. 
Tuo pačiu sudarysime darbų kalendorių. Iki pasimatymo birželio 22 d.

Tautodailės puoselėtoja Martina Rcisgys su padėjėjom

Tautodailininkų dėmesiui
Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Geelonge paaiškėjo, kad 

didesnių Australijos miestų lietuvių tautinių šokių grupėms trūksta 
rūbų, ypač jaunimui ir vaikučiams.

Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juostas/juostclcs, prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau atsiųti mums savo pašto arba c-mail adresus, kad galėtume juos įtraukti į 
mūsų interneto svetainės informaciją. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bei tautodaile.

Loreta Čižauskaitė-Tigani
ALBKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 

e-mail: loreta@austlb.org paštu: P.O.Box 620, Belmont, Victoria 3216.

DAINAVA
L I TH U A N I AM C L UB '

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@litliuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

I 
Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;

Alvydai tek: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris" vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

SDO7 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje
Dainų diena 1 dalis “Dainos ratu” - birželio 15 d., 2 vai. p.p.

2 dalis “Dainos ratu” - birželio 29 d., 2 vai. p.p.
Šokių diena 1 dalis “Lino sakmė” - liepos 13 d., 2 vai. p.p.

2 dalis “Lino sakmė” - rugpjūčio 3 d., 2 vai. p.p.

Prof. Liuda Apinytė - Popenhagen
(dabar dėstanti University of California),

rašo “History of Lithuanians in Australia” ir pateiks pranešimų apie 
knygos rašymo eigą sekmadienį, birželio 22 dienų, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankslown.

Susidomėjusieji maloniai kviečiami atvykti.

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, irt.t. “MP” Administracija

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti. 
Choro prezidentė Albina Liutackienė, tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tol.: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dunn, tek: 9635 3427.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tek: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:......Victoria and Tasmania............... :..............................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tek: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmclb@bigpond.com

RSA / RCG kursai — “Oainavoje”
'lai du kursai, skirti asmenims, kurie nori dirbti klubuose ar baruose.
Kursai Sydnėjaus Lietuvių Klube vyks:
RSA - ketvirtadienį, birželio 19 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
RCG - ketvirtadienį, birželio 26 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
Kaina - $80 už vienų kursų.
Visi, norintys dalyvauti kursuose, prašomi užsiregistruoti ir susimokėti už 
kursą iki penktadienio, birželio 13 dienos, Lietuvių Klubo raštinėje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“Mil SU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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.
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com
Tinklalapis: yvw5v.users.bigpond.com/mpastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Rcisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos •?

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 ({skaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25.
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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